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Yapay zekâ hayallerinin 
bilişimle gerçeğe dönüşmesi…
Yüzyılın sonunda, bioteknolojiyle insan vücudunun mükemmelleşmesi 
sağlanıp çok daha uzun ve sağlıklı yaşanacak.  2040’da herkesin bir 3 
boyutlu yazıcısı olacak. Artık sistematik bir bakış açısı üretilmesi, yaratıcı 
ve inovatif düşünceyi destekleme zamanı…

Geleceğin üretim 
endüstrisini, nano 
teknolojilerdeki gelişimin 

belirleyeceği açık. Endüstriyel 
üretimden, bilişim endüstrisine 
kadar her alanda kuantum ve 
fonon teknolojileri üretimin temel 
belirleyicisi olacak. Peki evrensel 
üretilmiş bilgiyi fonon teknolojisi 
üzerine inşa ettiğimizde bizi 
neler bekliyor? Yakın gelecekte; 
günlük yaşamımızın her alanında 
etkili bir şekilde değişime neden 
olacak teknolojiler, sağlıktan 
biyoteknolojik üretimlere ve 
materyallere kadar, robot 
teknolojilerinden yapay zekâya 
kadar geniş bir alanda hayatımıza 
girecekler. Son birkaç yıldır 
3D baskı teknolojisini ve bu 
teknolojinin gelişmesiyle nelerin 
yapılabileceğini konuşmaya 
başladık bile…

“Sayısal Gündem 2020” ve yeni 
bilişim stratejilerinin tartışıldığı 
21. BİMY Semineri’nde, ikinci 
gün öğleden önce “İnnovasyon 
Ar-Ge’de Yeni Yönelimler” Paneli 

düzenlendi. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nazife 
Baykal’ın yönettiği panelde ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden 
Yardımcı Doç. Dr. Cengiz Acartürk ile Yardımcı Doç. Dr. Buğra 
Koku, Bewell Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Cenk Tezcan ile 
+90 Genel Müdürü Burak Pekcan geleceğin üretim endüstrisini 
anlattılar. 

‘Sağlığa Fütüristik Bir Yaklaşım” sunumunu yapan Bewell 
Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Tezcan, geleceğe ilişkin 
gerçeklere değindi. “Geleceğin planlanabilir olduğunu 
düşünüyoruz, anlamlı bir gelecek kurmak istiyoruz” diyen 

Tezcan, Türkiye’deki Ar-Ge oranlarının 
düşüklüğünün vizyoner ve fütürist düşünceye sahip 
olunmamasından kaynaklandığına işaret etti.
Fütürizmin tanımını yapıp nasıl fütürist olunduğu, 
fütürist olmanın zorluğu, inovasyonun gücü, neden 
fütüristik bir dünya görüşü olması gerektiğini 
anlatan Tezcan, “Gelecekle ilgili plan yapan herkes 
fütürüsttir. Gelecekle ilgili plan yapabilmek için de 
geçmişi bilmek, günceli takip etmek gerekir” dedi. 
Bioteknoloji çağına girildiğini anlatan Tezcan, 
21. yüzyıl tıbbının yaşam kodlarını okumaya 
başladığı, yüzyılın sonunda doku mühendisliği ve 
kök hücre çalışmaları sayesinde yeni organlar 

yaratabileceğini bildirdi. Tezcan, 
“İnsan Genom çalışmaları, 
yaşlanmayı anlamamıza yardımcı 
olacak. Ancak sağlık ve zindeliği 
içermeyen bir ölümsüzlük, 
sonsuz bir cezadan başka bir şey 
olmayacak. Yüzyılın sonunda, 
bioteknoloji sadece hastalıkları 
tedavi etmekle kalmayacak. İnsan 
vücudunun mükemmelleşmesini 
sağlayacak, hatta yeni yaşam 
formları yaratacak. Hücre yenileme 
mekanizmasını harekete geçiren 
protein ve enzim kokteyleri enjekte 
ederek, metabolizmayı regüle 
edecek, biyolojik saati sıfırlayacak 
ve oksidasyonu azaltabileceğiz. Gen 
terapisi sayesinde yaşlanma sürecini 
yavaşlatabileceğiz. Nanosensörler 
sayesinde ortaya çıkmadan yıllar 
önce hastalıkları tespit edip 
müdahalede bulunabileceğiz. Çok 

daha uzun ve sağlıklı yaşayacağız” diye konuştu. 
İlk kez 1987’de üretilen ve son iki yılda 
yaygınlaşan 3 boyutlu yazıcıların +90 Genel 
Müdürü Pekcan, katmanlı üretim teknolojisinin 
tarihi ve ilginç gelişmeleri paylaşıp katmanlı 
üretim uygulamalarından örnekler verdi. +90 
olarak bir AB projesi içinde olduğunu açıklayan 
Pekcan, 3 boyutlu yazıcı teknolojinin insansız hava 
aracında da kullanıldığı bildirdi. Halen 3 boyutlu et 

üretildiğine değinen Pekcan, 
2040’da herkesin bir 3 boyutlu yazıcısı olacağının 
öngörüldüğünü söyledi.
 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Acartürk, zihin ve yapay zekâya ilişkin bilgiler 
verdi, yapılan ve yapılacak olanları anlattı. “Bilişsel 
bilimler gözüyle yapay zekâ ve bilişim” başlıklı 
sunumunda Acartürk, “2000’lere kadar aslında 
yapay zekâ, uzun bir başarısızlık şeklinde gelişti” 
dedi.

1940’larda “Fare ve klavye”nin öngörülmediğine 
dikkat çeken Acartürk, 2000 ve sonrasının, “Yapay 
zekânın hayalleri bilişimle gerçeğe dönüyor mu?” 
sorusunu gündeme getirdiğini belirtti. Acartürk, 
akıllı arabalar, evler, şehirler, göz hareketi 
algılayıcıları, beyin makine arayüzleri gibi yapay 
zekâ örneklerini aktardı. 
“Robotlar gelecek mi? Hayatımızda nasıl bir 
rol alacaklar ve biz bunu kabul edecek miyiz?” 
sorularının yanıtlarını katılımcılarla paylaşan Yrd. 
Doç. Dr. Koku, “Evlerimizdeki rutin işlerimizi yapan 
robotların yaşamımıza girmesi çok uzak değil” 
dedi.

Kaçınılmaz bazı gelişmelerin olacağı ve bunun 
için yapılması gerekenlerin konuşulmasını isteyen 
Koku, ciddi özgüven eksikliğimiz olduğunu, 
potansiyelimizin iyi yönetilip yön verilmesi 
gerektiğini işaret etti. Koku, sistematik bir bakış 
açısı üretilmesi, yaratıcı ve inovatif düşüncenin 
çözüm olabileceğinin altını çizdi. .  
 
“Farklı bir ortama kayış var. Biz bunu nasıl 
yöneteceğiz? Çevresi ile iletişim kuran makineler 
üzerinde çalışılmalı. İnsan odaklı üretmek ve 
satmak gibi bir hedefimiz olmalı. Ülkemizde 
özgüven artırılmalı. ‘O kesin olacak ama onu 
ben neden yaratmayayım?’ fikrini yeni nesillere 
aşılamalıyız” şeklinde konuşan Koku, uzun 
soluklu, geniş kapsamlı hedeflerin ilköğretimden 
başlayarak verilmesini önerdi.
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