
Büyük teknoloji firmalarının şimdiden bazı prototiplerini 
ürettiği giyilebilir teknolojik ürünler çok yakın bir 
gelecekte tüm giysilerimizde kendini gösterecek. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 32. Bilişim Kurultayı’nın ikinci 
günü “IoT – Bireysel ve Toplumsal Yaşam Paradigmasında 
Değişim: Nesnelerin İnterneti / Giyilebilir Teknolojiler ve 3D 
Yazıcıların Geleceği” paneli gerçekleştirildi. 
İnternetin ilk ortaya çıktığı yıllarda insanlar karşılıklı olarak 
iletişim kuruyordu. Günümüzde ise artık nesnelerin, 
cihazların birbirleriyle iletişimini sıkça konuşmaya 
başladık. Yakın gelecekte hayatımızın her alanında yer alan 
nesnelerin birbirleriyle iletişim kurabilecek teknolojilerle 
birlikte üretileceği hayal değil. Öte yandan büyük teknoloji 
firmalarının şimdiden bazı prototiplerini ürettiği giyilebilir 
teknolojik ürünler çok yakın bir gelecekte tüm giysilerimizde 
kendini gösterecek. 3D yazıcı teknolojilerinde de baş 
döndürücü gelişim yaşanıyor. 
TBD İzmir Şube Başkanı Fikret Kavzak’ın yönettiği panele, 
IBM’den Burak İlter, ING Bank’tan Muharrem Taç ve Minyatip 

3 D  ya z ı l ı l a r d a  i ş i n  b o y u t u ,  
insan yaratılmasına kadar gidecek

100 yıllık bir kurum olduğuna değinen İlter, firmanın 
şu anda en büyük değişimi yaşadığını ve tüm birimleri 
bir araya topladığını anlattı. İlter, trafik ışıklarının 
yönetimine yüzde 40-43 IoT yatırımı yaptıklarını ifade 
etti. İlter, IoT’de çok fazla cihazın olmasının iyi olduğunu, 
ancak verinin de iyi yorumlanması gerektiğini vurguladı. 
Trafik yönetiminde sensör verilerin öne çıktığına işaret 
eden İlter, IoT’de güvenliğin çok önemli olduğunu 
vurguladı.  

Minyatip Kurucu Ortağı Akduman da 3 boyutlu 
baskı yöntemlerinin klasik üretim tekniklerine ezber 
bozdurduğuna değinerek, 3D cihazların 14 farklı 
işlem yapabildiğini belirtti. Akduman, NASA’nın 
uzaya yer çekimsiz çalışabilen 3D yazıcı gönderdiğini 
anlattı. Firmaların ürünlerinin protiplerini 3 boyutlu 
teknolojilerle üretmeye başladıklarını açıklayan 
Akduman, doku üreten 3 boyutlu yazıcılar olduğunu 
kaydetti. Akduman, ancak 3 boyutlu yazıcıların hızlarının 
yavaş olması nedeniyle seri üretime hazır olmadığını 
ifade etti.  Gelecekte ürünlere çip takılarak, elektronik 
olarak kontrol edilebileceğine işaret eden Akduman, 
işin insan yaratılması boyutuna kadar gidebileceğini ileri 
sürdü. Akduman, 4’üncü endüstri olarak nitelendirilen 
3D cihazların kendilerini de üretebildiklerini söyledi. 

ING Bank’tan Taç ise, IOT’nin tasarruf sağlama 
konusundaki önemine işaret ederek, IoT’de ekosistem 
ve platform olmak üzere iki konsept bulunduğunu 
ve ekosisteminin bütün cihazları destekleyeceğini 
anlattı. İntel, Microsoft ve IBM’in eko siteme girdiğini 
belirten Taç, platformların bir araya gelerek ekosisteme 
akmak zorunda olduklarını kaydetti. Taç, IoT’de İntel’in 
gücünün donanım alanında, IBM’in ise Watson Yapay 
Zekâ Projesi’nde olduğunu, Microsoft’un da Azur 
servislerini IoT’ye bağladığını bildirip bu üç şirketin de 
IoT altyapısını kaldırabilecek güçte olduklarını belirtti. 

Kurucu Ortağı Sercan Akduman katıldı. Raportörlüğünü Hülya 
Yardımoğlu’nun üstlendiği panelde, izleyiciler arasından katkı 
sağlayan TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal IoT’yi 
kaldırarak, Nesneler İnterneti olarak tanımlanmasının doğru 
olacağını belirtti. 
TBD İzmir Şube Başkanı Kavzak, Türkiye’nin yeni 
teknolojilerde geç kalmayacağının altını çizerek, “Yeni 
teknolojilerde üreten ve tüketen ülke oluruz” dedi. 
Konuşmasında, IoT’de her alanda toplanan yoğun veri 
olacağına ve verilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesinin 
önem kazanacağına dikkati çeken Kavzak, verilere anlam 
katabilmenin önemli olduğunu ve buradan yola çıkarak Kişisel 
Verilerin Korunması Yasası’nın acilen yasalaşması gerektiğine 
vurgu yaptı. Kavzak, yasanın 2016’da çıkarılması gerektiğinin 
önemini dile getirerek, bilişim ve hukukçuların yasa üzerinde 
birlikte çalışmasının verimli olacağına inandığını söyledi. 
IBM’den İlter, nesnelerin interneti ile ilgili olarak 2015 
başında bir birim oluşturduklarını dile getirerek, IBM’in bu 
konuda çok büyük yatırımının olduğunu dile getirdi. IBM’in 

Nesneler İnterneti, ihtiyaçlar doğrultusunda kendini 
geliştirecek  

Panelde, IoT’nin hem veri okumak hem de veri yazmak, yönetim 
yapmak şeklinde çift yönlü çalıştığı kaydedildi. IoT ekosistemi 
de, nesneler interneti için donanım ve yazılım çözümlerini ayrı 
ayrı veya birlikte sunan arka planda SDK (Software developer 
kit-Yazılım geliştirme kiti) API (Application Programming 
Interface-Uygulama Programlama Arayüzü) , Cloud (Bulut), IDE 
(Integrated development environment- Bütünleşik Geliştirme 
Ortamı)  dokümantasyon gibi hizmetleri barındıran, ihtiyaçlar 
doğrultusunda kendini yenileyen, geliştiren ve değiştiren 
çalışmalar olarak ifade edildi.

3D yazıcıların endüstri, tıp, savunma sanayi, inşaat, uzay 
alanlarında kullanıldığının anlatıldığı panelde, dünyada 3D 
teknolojisi ile; tıp alanında 3 boyutlu MRI tarama yapılabildiği 
bu sayede doktorların ameliyat öncesi çalışma yaparak strateji 
belirleyebildikleri belirtildi. Panelde ayrıca,
yumuşak biyolojik malzeme kullanımı ile organ nakillerinin 
gerçekleşebildiği (kulak, kafatası nakilleri yapılmış); 3D yazıcı 
teknolojilerin geliştirilebilmesi için bu alanda Ar-Ge faaliyeti ve 
sarf malzeme üreten firmaların artması, 3D yazıcı fuarlarının ülke 
genelinde yaygınlaşması, devlet desteği, ürün ve hizmetlerini 3D 
yazıcı ile yapan firma ve kurumların artması gerektiğinin altı çizildi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 83

B
İL
İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

82 GÜNDEM   B İ L İ Ş İ M  2 0 1 5GÜNDEM   B İ L İ Ş İ M  2 0 1 5

http://www.bilisimdergisi.org/s183

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	page7
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

