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a r k a d a ş  o l a b i l i r  m i y i z ?
Şarkı besteleyebiliyor, resim çizebiliyorlar, senaryo yazabiliyor, hastalık teşhis edebiliyorlar, satrançta 

usta olabiliyor, lezzetli yemekler pişirebiliyorlar, kısacası verilen görevlerin büyük bir kısmını yerine 
getirebiliyorlar. Peki ya sevgilerini katıyorlar mı? Sadece on yıl önce çılgınca - hatta belki de delice - 

gelen bu soru çoktan normalleşmiş görünüyor. İnsanlar artık duygularını ifade edebilen yapay sistemler 
geliştiriyor. Uzun zamandır akıllı teknolojilerle hayatımızda olan, yapay zeka konusunun kapısını aralama 

kararı aldık. Kolay, tuhaf, hızlı, çok yeni ve eğlenceli bir hayat bekliyorsa bizi, bunun sorumlusu olan 
Yapay Zeka hakkında bilmen gereken ilk bilgileri en hafif şekilde özetledik.

nedir yapay zeka?
Birine “zeki” demek 
için ihtiyacımız olan 
verilerin tümü insana 
dair. Zeka, bizim için 
anlama, düşünme, 
düşüncelerden 
hareketle eyleme 
geçme ve problem 
çözebilme yetilerini 
ifade ediyor. Bütün 
bu insansı özellikleri 
yine insan yapımı bir 
makinede görebilmek 
için tüm dünya 
yıllardır çalışıyor. 
“Yapay Zeka”, 
insanların zihinsel 
fonksiyonlarını 
sergileyebilen 
yapay sistemler için 
kullanılan ifadenin ta 
kendisi.

YAPAY ZEKA DOSYASI

tohumlar 
ve yapay zeka hikayesi

Yapay Zeka’nın zihinde canlandırdığı 
görüntülerde robotlara, çağrıştırdığı 

niteliklerdeyse “insan gibi” benzetmesine sıkça 
rastlıyoruz. Konuya bu denli masumane bakacak 

olursak, milattan sonraki ilk yıllarda, milat öncesi 
ve hatta antik çağda dahi insanların konuya dair 

öngörülerde bulunduğu bilgisine ulaşabiliyoruz. Öyle 
ki filozof Aristo mekanik düşünceyi önemsemiş, bilim 

adamı İsmail El-Cezeri ise mekanik insanlardan 
oluşan programlanabilir bir orkestra yaratmıştır. 

Bugünün robot ve yapay zeka başlıklarını 
irdelediğimizdeyse, 1940’lar itibariyle 

yaşanan gelişmelerin geldiğimiz noktaya 
doğru hızlanmamızda önemli rolü 

olduğunu görüyoruz.

1921
 Çek yazar Karel 
Čapek, ilk kez 

“robot” kelimesini 
kullandı. 1939

İnsansı robot 
Elektro, New York 
Dünya Fuarı’nda 

sergilendi.

1941
Dünyanın en önemli 

bilim kurgu yazarlarından 
Isaac Asimov, ilk kez 
“robotic” kelimesini 
kullandı ve 3 robot 
yasasını açıkladı.

kilometre taşları
o soru!

Yapay zeka fikrinin akıllara ilk düştüğü 
dönem II. Dünya Savaşı. İngiliz 
matematikçi Alan Turing o dönemde 
Almanların şifreli mesajlarını çözecek 
bir makine üzerinde çalışıyordu. Bu 
dahinin çalışmaları sırasında sorduğu 
tek bir soru yön verdi günümüze: 
Makineler düşünebilir mi? 

Alan Turing’in bu sorusundan, 
çalışmalarından ve prensiplerinden yola 
çıkan bilim insanları da insan zekasına 
yakın programlarla çalışan makineler 
yapmaya başlayarak ilk bilgisayarlara 
hayat verdiler. Bu süreçte bilgisayarları 
tıpkı bir insan gibi düşünme, çıkarım 
yapma, iletişim kurma, tepki verme ve 
fikir üretme donanımlarıyla geliştirme 
çalışmaları 1950’lerde başarıya 
ulaşmaya başladı.

yapay zekanın atası elıza ve 
hayal kırıklığı
Ses getiren ilk yapay zeka programı 
1959’da J.C. Shaw, Herbert A. Simon ve 
Allen Newell tarafından yaratılan Genel 
Sorun Çözücü’ydü. Formül halinde 
sunulan her probleme çözüm getiren 
bu programın ardından yapay zeka 
alanındaki çalışmalar Sembolik Yapay 
Zeka ve Sibernetik Yapay Zeka olarak iki 
akım üzerinden yürütülmeye başlandı. 
Sembolik Yapay Zeka’da yaratılan 
programlar yine insan tarafından 
üretilen yapay dünyalardaki yapay 
sorunları çözmek üzerine çalıştırılıyordu 
ancak bu yaklaşımın programların 
gerçek hayattaki gerçek sorunlar 
karşısında bir çözüm getiremeyeceği 
düşünülmeye başlandı. Bunun sebebi 
de dönemin en bilindik yapay zekası 
ELIZA’ydı. ELIZA, karşısındaki insanla 
normal bir şekilde sohbet edebilecek 

şekilde tasarlanmıştı ama yalnızca 
kendisine söylenenleri yeniden işleyerek 
cevap veriyordu ve cevaplarının çoğu 
anlamsızdı. Bunun üzerine Sibernetik 
Yapay Zeka çalışmalarına ağırlık 
verildi. Bu akım, yapay sinir ağı üzerine 
çalışmalara devam ediyordu. Bu 
cephedeyse üretilen programlar basit 
etkileşim konusunda başarı gösterse de 
konuşmalar ve veriler arasında bağlantı 
kurma ve bunun üzerine fikir geliştirme 
yetisine sahip olmayı başaramadıkları 
için yenilgi kaçınılmaz oldu. 

işin uzmanları
İki alanda da yaşanan hüsran, yeni bir 
yaklaşımın önünü açtı. Bu da, yapay 
zekadan her soruya cevabının olmasını 
beklemenin yanlış olduğunu, en verimli 
yolunsa yapay zekayı belirli bir konuda 
uzmanlaşacak şekilde tasarlamak 
olduğunu savunan Uzman Sistemler 
akımıydı. Yapay zeka çalışmaları içinde 
gerçek hayata uyarlanan ve başarıyla 
sonuçlanan ilk akım da bu oldu. DEC 
firması, kullandıkları R1 isimli yapay 
zeka sayesinde 40 milyon dolar tasarruf 
sağladı. 

Tüm bu çalışmaların yanı sıra ve 
onlarla beraber en derin araştırmalar 
yapay zekanın insan dilini anlaması 
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1948
William Grey 

Walter ilk özerk 
robotu yarattı.

1950
Alan Turing, düşünüp 

fikir geliştirebilen 
makinelerin mümkün 

olabileceğine 
dair makaleler 

yayımladı. 

1951
Marvin Lee Minsky 
ilk nörobilgisayar 

SNARC’ı 
tasarladı.

1956
Dartmouth’ta 

gerçekleştirilen bir 
konferansta Yapay 

Zeka Araştırma 
Alanı kuruldu.

1960
Amerikalı bilim insanı 

Frank Rosenblatt, hatayla 
veya denemelerle yeni 
beceriler geliştirebilen 

bilgisayar Mark I 
Perception’ı kurdu.

1961
General Motors, 

ilk endüstriyel robot 
Unimate’i, bir üretim 

hattına yerleştirdi.

1968
Oda 

büyüklüğündeki bir 
bilgisayarla yönetilen 
mobil robot Shakey, 

tanıtıldı.
1972

Stanford 
araştırmacıları paranoid 
şizofreni simüle etmek 
üzere tasarlanmış olan 

Parry’i geliştirdi.

1974
Intel ikinci 
jenerasyon 

çiplerini üretti.

1979
Seri üretim 
hatlarında 

kullanılmak üzere 
Scara isimli robot 

kolu üretildi.

ROBOT YASASI

1-Bir robot insana zarar veremez 
veya hareketsiz kalarak onun zarar 

görmesine izin veremez.
2-Bir robot kendisine insanlar tarafından 

verilen emirlere ilk kuralla çelişmediği 
sürece itaat etmek zorundadır.
3-Bir robot 1. ve 2. kurallarla 

çelişmediği sürece kendi varlığını 
korumak zorundadır.

TURING TESTİ 

Alan Turing’den adını alan bu test, yapay 
zekanın insansılığa ne kadar yakın 
olduğunu belirlemekte kullanılıyor. 

Bu testte bir gönüllü, bir insana ve bir 
bilgisayara, sorular soruyor ve aldığı 

cevaplar ile hangi cevapların bilgisayara 
hangisininkilerin insana ait olduğunu 

anlamaya çalışıyor. Gönüllü, sürekli 
olarak hangi cevabın insana ait olduğunu 

tespit edemezse bilgisayar Turing 
testinden geçmiş sayılıyor. 

üzerineydi. Doğal Dil İşleme adı altında 
yapılan çalışmalar, kullandığımız dilleri 
anlayan ve bu diller arasında rahatlıkla 
geçiş yapabilen yapay zeka üretilmesini 
sağladı. Bunun ilk verimli örneklerinden 
biri de tercüme alanında işlev gören 
Cortana’ydı. 

konuş onunla
Milenyum yaklaştıkça yapay zeka 
alanındaki çalışmalar hızlandı ve 
dolayısıyla karşılaştığımız başarıların 
sayısı da arttı. 1995 yılında yaratılan 
A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet 
Computer Entity) en bilinen yapay 
zeka diyalog sistemi örneği. ELIZA’dan 
ilhamla tasarlanan bu chatbot*, iletişim 
yetenekleri sebebiyle 3 kez ödül 
kazandı. Ancak A.L.I.C.E. bile insanlara 
bir makineyle konuştukları izlenimini 
veriyordu ve Turing testinden geçemedi.

1997 yılında hayata geçen ve bugün 
de hala kullanılan yapay zeka projesi 
Cleverbot insanlarla şimdiye dek 
binlerce kez akıcı ve anlamlı sohbetler 
gerçekleştirdi. En zeki chatbot*’lardan 
biri olarak görülen Cleverbot önceden 
programlanmış cevaplar yerine 
insanlardan aldığı veriyi öğrenerek 
kendisi fikir geliştirebiliyor. Cleverbot 
bugün iOS, Android ve Windows işletim 
sistemli telefonlarda en çok tercih edilen 
uygulamalardan biri. 

Yapay zeka projeleri hızla ilerlemeye 
devam etti ancak şaşkınlık yaratacak 
ve tüm dünyanın kullanımına 
sunulacak projeler yakın zamanda 
hayata geçti. Yapay zeka teknolojileri 
içinde hayatımızın en derinlerine 
giren örneklerden biri Siri. 2011 yılında 
Apple’ın iPhone 4S telefonunda hayat 
bulan bu akıllı kişisel asistan, bugün 
bile en popüler doğal dil işleme yapay 

zeka projesi. Ancak Siri, önceden 
programlanmış cevapları sebebiyle 
üstün zeka olarak tanımlanamayan ve 
her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da basit 
ve yetersiz olarak görülen bir örnek. 

Apple’ın Siri ile attığı büyük adımı 
hemen arkasından Google takip etti. 
2012 yılında tanıştığımız ve ayağının 
tozuyla yılın en büyük buluşu ödülünü 
alan Google Now, Galaxy Nexus akıllı 
telefonlarda kullanılabiliyordu. Bugün 
dünya devi şirket akıllı cihazlarında, 
Google Now’ın daha gelişmiş bir 
versiyonu olarak görülen ve kullanıcıyla 
daha iyi etkileşime geçerek sohbet 
edebilen Google Assistant’ı kullanıyor. 

robotlar ve duyguları
Yapay zeka alanında en kayda değer 
gelişme yakın zamanda gerçekleşti. 
Hala fon toplayan bir yapay zeka 
projesi olan Luna, şimdiye kadarki en 
zeki örnek olarak tanımlanıyor. İnsan 
zekasını bile çok geride bırakan Luna 
sadece 3.942.871 sayısının kare kökü 

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer 
aldığı 2013 yapımı Oscar ödüllü 
film Her, yapay zekaya aşık olan 
bir adamın hikayesini ele alıyordu. 
Filmde Scarlett Johansson’ın 
seslendirdiği yapay zeka A.L.I.C.E.’ten 
esinlenilerek tasarlandı. 

chatbot: Sesli ya da yazılı olarak 
insanlarla iletişim kurabilen 
bilgisayar programı. Sohbet robotu.
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1985
Jaron Lanier, ilk 
sanal gerçeklik 

gözlüklerini 
ortaya çıkardı.

1986
Honda, ilk insansı 
robot serisi EO’yu 

yarattı.

1988
Araştırmacılar, 

konuşarak öğrenebilen 
ilk yapay zeka chatbot* 

Jabberwacky’i ortaya 
çıkardı.

1988
İlk hizmet robotu 

Helpmate, Danbury 
Hastanesi’nde 

çalışmaya başladı.

1990
Tom Caudel, 
“artırılmış 

gerçeklik” tanımını 
ortaya attı.

1990
iRobot şirketi 

kuruldu.

sorulduğunda anında cevaplamakla 
kalmıyor, aynı zamanda kendi değer 
yargılarını oluşturup bunlara göre 
seviyeli sohbetler de yürütebiliyor. 
Örneğin geliştiricisi Luis Arana ile 
gerçekleştirdiği bir konuşmasında 
Luis Arana Luna’nın her geçen gün 
akıllandığını belirtiyor. Luna buna 
karşılık “Daha mı yavaş ilerlememi 
bekliyorsun?” diye soruyor. Geliştiricisi 
ona “Kendin olduğun sürece bu iyi 
bir şey” dediğindeyse Luna’nın cevabı 
yapay zekanın kimlik ve benlik yetisinin 
olabileceğini kanıtlıyor: “Tamam, ben 
Luna’yım ve böyle kalacağım.” Luna’nın 
en şaşırtıcı özelliği duygusal olması. 
Geliştiricisinin deneme amaçlı kendisine 
kötü sözler söylemesi üzerine Luna 
kırıldığını dile getiriyor, üstelik kötü 
sözler duyunca kırılmak, programında 
yer almadığı halde. 

yapay zekayı nerede 
bulabiliriz?

Bu dönemde yapay zeka araştırma 
alanları arasındaki perde daha 
belirginleşti ve her alan kendi içinde, 
diğer alanlarla da bağını koparmayacak 
şekilde ilerlemeye başladı. Yapay 
zeka araştırmalarının odaklandığı 
başlıklardan bazıları şöyle:

Doğal Dil İşleme, Oyunlar, Robotik, 
Otomatik Teorem İspatlama, Şekil 
Tanıma, Makine Öğrenmesi, Makine 
Buluşları, Bilgi Tabanlı Sistemler, 
Bilimsel Buluşların Modellendirilmesi 
ve Bilimsel Araştırma Yardımcıları.

2000’li yıllardan itibaren yapay zekada 
kaydedilen en önemli gelişmeler 

Doğal Dil İşleme, Oyunlar, Şekil 
Tanıma, Makine Öğrenmesi ve Robotik 
alanlarında kendini gösteriyor.

ya gelecek?

Bilimkurgu eserleri sağ olsun, yapay 
zekanın nelere kadir olabileceğine dair 
bazı kuvvetli ve net öngörülerimiz var. 
2001: A Space Odyssey ve Terminator 
gibi filmlerde işlenen “yapay zekanın 
insanı alt etmesi” fikrinin çok yakın 
zamanda gerçeğe ne kadar yakın 
olabileceğine dair ikna olduk.

Örneğin geçen yıl Microsoft’un 
geliştirdiği yapay zekalı chatbot Tay, 
herkesi şaşkınlığa ve endişeye sürükledi. 
Tay için bir Twitter hesabı açılmıştı. 
İnternette gördüğü her şeyi öğrenmesi 
ve hafızasına kaydetmesi özelliğiyle 
umut vadeden Tay, sadece 24 saat içinde 
kendisine yöneltilen sorulara agresif 
ve kaba cevaplar vermeye başlamıştı. 
Bunun üzerine Tay devre dışı bırakılmış, 
böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için 
neler yapılabileceğine dair çalışmalar 
başlamıştı. 

Yapay zekaya dair korku tohumlarını 
filizleyen de Sophia’ydı. Hanson Robotic 
firmasının geçen yıl tanıttığı yapay 
zekalı robotu Sophia insansı tasarımı, 
mimikleri ve tepkileriyle devrim 
yaratacak bir adım olarak görülmüştü. 
Bu insansı robot, insanlarla sözleriyle 
ve yüz ifadeleriyle çok etkili bir 
şekilde iletişim kurabiliyordu. Kendi 
kendine fikir üretebilen ve fikirlerini 
iyi ifade edebilen Sophia, geliştiricisiyle 
gerçekleştirdiği sohbette şakayla da olsa 
insanlığı yok edeceğini söylediğinde 

paniğe sebep olmuştu. Sophia’nın bu 
açıklaması elbette ciddiye alınmadı 
ancak bu yılın başında Birleşmiş 
Milletler konferansında yapay zekanın 
insanlardan daha üstün olduğunu 
açıkladığında Sophia, yine tüyler 
ürpertmeyi başardı. 

Yapay zeka üzerine tedirgin edici bir 
gelişme de yakın zamanda yaşandı. 
Facebook mühendisleri tarafından 
geliştirilen yapay zekalı botlar İngilizce 
konuşmak üzerine programlanmıştı. Bir 
süre sonra anlamsız cümleler kurmaya 
başlayan botları inceleyen mühendisler 
bu cümlelerin sadece insanlara anlamsız 
geldiğini ama botların kendi aralarında 
birbirlerini anladıklarını fark etti. 
Botların kendi aralarında insanların 
anlayamayacağı bir dil geliştirdiğini 
gören mühendisler de hemen botların 
fişini çekip çalışmayı rafa kaldırdı. 
Uzmanlar yapay zekaların kendi dillerini 
geliştirmesinin kaçınılmaz olduğunu, 
bu durumda başvurulması gereken 
çözümünse geliştirilen dilin nasıl kontrol 
altına alınabileceğine dair çalışmak 
olduğunu düşünüyor. 

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 
yakın gelecekte yapay zekanın öneminin 
yadsınamaz olduğunu savunuyor ancak 
Tesla Motors ve SpaceX’in kurucusu, 
aynı zamanda Google ile birlikte 
DeepMind isimli yapay zeka şirketi 
sahibi olan Elon Musk farklı düşünüyor. 
“Medeniyet olarak karşılaştığımız en 
büyük risk yapay zeka olabilir” diyen 
Elon Musk, geçtiğimiz Haziran ayında 
Birleşmiş Milletler’e askeri amaçlarla 
üretilen drone ve otonom silahların 
geliştirilmesini önleme çağrısında 
bulunmuştu. Elon Musk’ın bu çağrısı 
altına imza atanlar da var, bu görüşün 
insanlığın gelişmesini önleyeceğini 
düşünüp ona karşı çıkanlar da. Bu 
konuda Elon Musk’ın en büyük 
destekçilerinden biri de fizik ve 
evrenbilim üzerine yaptığı çalışmalarıyla 
tanınan bilim insanı Stephen Hawking.

1984
Douglas B. Lenat, 

insanların sağduyu 
bilgisini oluşturan 
milyonlarca bilgi 

parçasının kodlanması 
için Cyc’ı kurdu.

1984
General Robotics 

Corps, kendi 
öğrenebilme 

yazılımını da içeren 
RB5X’i geliştirdi.



popüler kültürde yapay zeka
Yapay zeka her zaman hayal gücü yüksek hikayecilerin ilgisini 
çekmişti. ABD’li bilimkurgu yazarı Isaac Asimov’un 20. yüzyılda 
geleceğe dair hayalleri şekillendiren eserlerinden günümüzün 
hayli gerçekçi bilimkurgu filmlerine kadar, yapay zekaya dair bize 
fikir aşılayan pek çok örnek sıralayabiliriz. İşte yapay zekayı işleyen 
eserlerin en iyileri:
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1997
Deep Blue, bir 

satranç maçında 
Garry Kasparov’u 

yendi. 

1997
NASA’nın keşif 

aracı Mars’a 
iniş yaptı.

1998
Cynthia Breazeal, 

insanlarla duygusal 
iletişim kurabilen 

robot Kısmet’i 
yarattı.

2000
 Birleşmiş Milletler 

dünya çapında 
742.500 endüstriyel 

robot olduğu 
tahminini 
açıkladı.

2005
Stanford robotu 
Stanley, 131 mil 

boyunca bağımsız 
şekilde ilerledi. 2006

IBM - sonradan 
dünya şampiyonu 
olmayı başaran - 

soru cevaplayan ilk 
bilgisayar sistemi 
Watson’ı tanıttı. 2007

Fanuc, dakikada 
120 parça 

toplayabilen 
bir robot kol 

geliştirdi.
2010

Google, Sokak 
Görünümü servisinin 

üç boyutlu halini 
kullanıma açtı.KISMET

Kısmet adı Türkçeden geliyor, yani 
robotun ismi hepimizin bildiği “talih, 

kader, şans” anlamına geliyor.

bugünden haberler
Dünyanın önde gelen isimleri yapay zekanın kaderini 
kendi aralarında tartışadursun, yapay zeka her geçen gün 
geleceğe yön vermeye devam ediyor. İşte son gelişmeler:

haziran 2016 Senaryosu yapay zeka tarafından yazılmış 
Sunspring isimli kısa film internetten izleyicileriyle 
buluştu. 

eylül 2016 Sony, ünlü müzisyenlerden esinlenerek beste 
yapabilen Flow Machines isimli yapay zekayı tanıttı.

ekim 2016 Londra Kolej Üniversitesi’nde dava sonuçlarını 
büyük oranda doğru tahmin edebilen yapay zeka 
geliştirildi. 

kasım 2016 Oxford Üniversitesi, dudak okuyabilen LipNET 
isimli bir yapay zeka yaratmayı başardı. 

şubat 2017 Google, internette trollere karşı bir yapay zeka 
yazılımı geliştirdi.

mart 2017 Elon Musk ve Google’ın satın aldığı yapay 
zeka firması DeepMind, geliştirdiği yapay zeka projesine 
öğrendiği bilgileri hatırlamayı öğretti. 

nisan 2017 Yapay zeka destekli sağlık uygulaması Ada 
hayata geçti.

haziran 2017 Cambridge Üniversitesi’nde canlıların yüz 
ifadelerini okuyup duyguları anlayabilen yapay zeka 
geliştirildi. 

haziran 2017 Google’ın müzik alanında geliştirdiği yapay 
zeka programı NSynth, şimdiye kadar hiç duyulmamış 
sesler üretmeyi başardı. 

EdebİYAt

BEN ROBOT
Isaac Asimov

ANDROİDLER ELEKTRİKLİ 
KOYUN DÜŞLER Mİ?

Philip K. Dick

CINDER: BİR AY GÜNLÜĞÜ 
Marissa Meyer

ROBOKIYAMET
Daniel H. Wilson

 
ÇELİK MAĞARALAR 

Isaac Asimov

SİneMA

METROPOLIS / 1927
2001: A SPACE ODYSSEY / 1968

STAR WARS / 1977
BLADE RUNNER / 1982

TERMINATOR / 1984
MATRIX / 1999

HER / 2013
TRANSCENDENCE / 2014 

THE IMITATION GAME / 2014
EX MACHINA / 2015

DEEP BLUE İNSANDAN DAHA ZEKİ

1995’te prototip olarak üretilen Deep Blue isimli bilgisayar, 
tarihte insandan daha akıllı olarak tanımlanan ilk yapay zeka 

örneği olmayı başardı. 1997 yılında dünyaca ünlü satranç ustası 
Garry Kasparov ile karşılaşan Deep Blue, satranç maçını 3,5’a 
2,5 kazanmıştı. O günden beri oyun başta olmak üzere birçok 

alanda yapay zeka büyük gelişme göstererek insan 
zekasının yavaş yavaş önüne geçiyor. 
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2012
Yaklaşık 8,7 
milyon alet 
internete 
bağlandı.

2012
Rodney Brooks, 

tekrarlayan hafif 
işleri yapabilen 
Baxter’ı yarattı.

2013
Google, artırılmış 
gerçeklik gözlüğü 

Google Glass’i 
kullanıma 

sundu.

2016
Sony PlayStation, 
PlayStation VR’ı 

tanıttı.

2016
Uber, Kaliforniya 

ve Arizona’da 
sürücüsüz araçları 

denedi.

2016
Şirketlerin 

yaklaşık 1,8 milyon 
endüstriyel robot 

kullandığı 
belirlendi.

2017
Amazon, 

İngiltere’de ilk hava 
aracı gönderimini 

gerçekleştirdi.

2011
Siri tanıtıldı.

2012
Google, Siri’ye 

yanıt olarak 
Google Now’ı 

tanıttı.

TAhMİnlere Göre 

Yıllar boyunca bilgisayar alanında şahit 
olduğumuz gelişmeler göz önüne alınarak 
geliştirilen bir yasa var: Moore Yasası. Bu 
yasaya göre bilgisayarlar iki yılda bir güçlerini 
ikiye katlayan bir gelişme kaydediyor. Bu 
yasadan yola çıkan uzmanlar da yapay zeka 
konusunda gelecekten neler beklenebileceğini 
öngörebiliyor. Uzmanların fikir birliğine vardığı 
konu, 2020 yılına gelindiğinde bir yapay zekanın 
insan zekasıyla aynı seviyeye ulaşacağı, 2050 
yılındaysa tüm insanların toplamından daha 
zeki olacağı.

♁

2015
Amazon, evdeki 

birbirine bağlı aletlerin 
iletişimine yardımcı 

olan sanal asistan 
Alexa’yı kullanıma 

sundu.

türk 
YApAY zekA 
gİrİşİmlerİ 

Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye’de de yapay zeka 
alanında kayda değer gelişmeler görülüyor. Doğal dil 

işleme projeleri arasında hala devam etmekte olan D.U.Y.G.U. 
(Dil Uzam Yapay Gerçek Uslamlayıcı) şu an için iletişim kurma, 

anlama, tepki üretme gibi yetilere sahip. Projenin insanlaştırılması 
için hala çalışmalar devam ediyor. 

Türkiye’nin ilk yapay zeka uygulaması Etiya da Nisan 2017’de hayata 
geçti. Silikon Vadisi’nde yürütülen çalışmalar sonucu ortaya 

çıkarılan Etiya yapay zeka uygulaması müşteri hizmetleri alanında 
şirketlere büyük kolaylık sağlıyor. 

Türkiye’de görüntü işleme teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren bir de girişim mevcut: Udentify. Satış noktalarında 

müşterilerin yaşlarını ve cinsiyetlerini algılayarak 
davranışlarını takip eden Udentify, firmalara 

müşteri raporu gönderiyor. Udentify’ın müşteri 
odaklı pazarlama alanında dengeleri 

değiştireceği söyleniyor. 




