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Gelecek odaklı şehirler oluşturmak 
için mobil teknolojilerden sensör 
teknolojilerine, fiber internet 
altyapısından akıllı enerji ağlarına, 
akıllı ulaşımdan büyük veri ve veri 
analitiğine, güvenlikten sağlık, 
temizlik ve çevre düzenlemesine 
kadar hemen her alanda akıllı 
teknolojilere gereksinim duyuluyor.

• TESİD, vizyonunu yeniledi, dikey alana yöneldi

Yaşam akıllanırken 
YERLILIK ‘TRENI’ 
KAÇMASIN!

Ülkelerin geleceği artık ürettiği 
büyük veri ve ondan ne kadar 

faydalandığına çok bağlı. Bugün  
'büyük veri' en çok şehirlerde 
üretiliyor. Türkiye’de nüfusun 

yüzde 82’si şehirlerde yaşıyor. 
2 milyon'un üzerinde nüfusa 

sahip, Türkiye’de 7 şehir varken 
Rusya ‘da 4, Almanya, Fransa, 
İngiltere, İtalya ve İspanya’da 

sadece 1’er şehir bulunuyor. 
TESID diyor ki: “Bu duruma 

seyirci kalır, şehirlerimizi akıllı 
hale getirmezsek ne akıllı 

ekonomi ne de akıllı toplum 
ortaya çıkar. 5-10 yıl sonra 'Geç 

kaldık, bu çözümlere acil ihtiyaç 
var' deyip yurtdışından alma 

riskiyle karşı karşıyayız. Şimdi 
organize olursak, akıllı şehirlerde 

akıllı toplumla yaratılacak akıllı 
ekonomiyle geliştirdiğimiz 

teknolojileri dünyaya satma 
şansını yakalarız.” 
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Refahı artıran yaşam kalitesi yüksek akıllı şehirler alanında ekonomik anlamda hem tehdit hem 
de fırsat ‘treni’ geliyor. Türkiye olarak bu yerlilik trenini kaçırmamak için geleceğin ‘akıllı yaşamı’ 
adına şimdiden yola çıkmak gerekiyor. Bunun nasıl olacağının anahtarını da TESİD ortaya koyuyor.

Akıllı şehir çalışmaları, birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
hız kazanıyor. Ülke refahını ar-
tırmanın bir yolu da yaşam ka-
litesi yüksek şehirler oluştur-
maktan geçiyor. Yerel yönetim-
ler bu konuda üstlerine düşeni 
yapmaya çalışırken aslında bu 
alanda ekonomik anlamda hem 
bir tehdit hem de bir fırsat ‘tre-
ni’ geliyor.

Kısaca akıllı şehir kavramı; 
yaşamı kolaylaştırırken, sür-
dürebilir kılmak olarak kabul 
ediliyor. Akıllı şehir kavramı; 
günümüzün en sık konuşulan 
konularından biri olan sürdürü-
lebilirliği desteklediği için da-
ha geniş bir şemsiyeye ihtiyaç 
duyuyor. Nesnelerin interne-
ti (IoT) ağlarının hızla genişle-
mesiyle 2017’de 27 milyar adet 
olan birbirine bağlı cihaz sayısı-
nın 2030 yılında 125 milyar ade-
de çıkacağı öngörülüyor. Haya-
tın her alanında karşımıza çı-
kan akıllı sensörlerden doğan  
veriler, hızlı internet ile büyük 

veri ambarlarına aktarılıyor ve 
ardından yaratıcı yeni algorit-
malar ile geleceğe yönelik tah-
minler ve planlar yapılabiliyor. 
Teknolojiyle yaşamımızın tüm 
bileşenleri akıllanıyor; yerleşim 
alanlarından her türlü üretim 
süreçlerine, sağlıktan ulaşıma, 
eğitimden sanata spora kadar. 

TÜM ALANLARDA ‘AKILLILIK’ 
IHTIYACI DOĞUYOR
Türk Elektronik Sanayicileri 
Derneği'nin (TESİD) akıllı ya-
şam şemsiyesi altında topla-
dığı tüm alanlar aslında yaşa-
mı sürdürmeye duyulan ihtiya-
cın elektronik sayesinde akılla 
buluşması... Büyük şehirlerin 
problemi olan tüm alanlarda 
‘akıllılık’ ihtiyacı doğuyor. Ba-
sitçe düşünüldüğünde şehrin 
elektrik, su, doğalgaz, atık yöne-
timi konularını içine alan altya-
pısının daha verimli çalışması-
nı sağlayan herhangi bir elekt-
ronik altyapı ya da inovasyon bu 
alana hizmet ediyor. Ama ‘akıllı 
yaşam’ şemsiyesi bunu bir adım 
daha öteye taşıyarak; trafik, ta-
rım, enerji, sağlık, medya, eğ-
lence, spor, üretim gibi sensö-
rün ve verinin girebildiği birçok 
alana yayıyor. Ulaşım ve enerji 
tasarrufu ile başlayan bu akıllı 
şehir akımı, artık akıllı çevre ile 
yeni bir boyuta geçiyor.

Çalışmalarını, ‘Nesnelerin 

İnterneti ve Akıllı Yaşam’ şem-
siyesi altında odaklanmasının 
amacının da bu tehdit olduğunu 
açıklayan TESİD diyor ki; “Böy-
le bir dünyada bu teknolojile-
re hakim olmayıp, sadece hazır 
sunulanı satın alırsanız sade-
ce iyi bir pazar olursunuz, ileri 
teknoloji ürünü ihraç etme şan-
sınız kalmaz ve cari açık büyü-
meye devam eder. Önümüzdeki 
10 yılda yüksek teknolojiye ya-
tıracağımız para 1,1 trilyon do-
lar, biz bunun ne kadarını yerli-
leştirebileceğiz?”

TRENI KAÇIRMAMAK IÇIN
ŞIMDIDEN YOLA ÇIKMALI
Türkiye olarak bu treni kaçır-
mamak için geleceğin ‘akıl-
lı yaşamı’ adına şimdiden yola 
çıkmak gerekiyor. Bunun nasıl 
olacağının anahtarını da Türk 
Elektronik Sanayicileri Derne-
ği (TESİD) ortaya koyuyor. TE-
SİD Başkanı C. Müjdat Altay,  
“Nesnelerin interneti alanın-
da, akıllı şehirlerden başlıyarak 

ülke hedeflerini destekleyecek, 
tarım, turizm, sağlık, ulaşım gibi 
akıllı yaşam başlıklarını ele ala-
cağız. Bu alanda KOSGEB, Tek-
nopark ve üniversitelerimizle 
birlikte , özellikle KOBİ’lerimi-
zin büyük firmalarla işbirliğini 
ve genç mühendislerimizin ko-
nuya odaklanmalarını sağlaya-
cak programlar üzerinde çalışı-
yoruz” diyor ve Altay, sözlerine 
şöyle devam ediyor: 

INOVASYON NEDEN BIZIM 
ÜLKEMIZDEN ÇIKMASIN? 
“Bugün Avrupa’da, İstanbul, 
Ankara ve İzmir kadar büyük 
şehirlere sahip tek ülkeyiz. Yine 
bu şehirlerde yaşayan üniversi-
teli genç nüfus sayısının 2 mil-
yona yaklaşması da çok dikkat 
çekici. Şimdi büyük şehir bele-
diyelerinin akıllı yaşam üzerine 
çalışmaya başladığını görmek-
teyiz. Şehrin çeşitli bölgelerine 
yerleştirilen sensörlerle; hava 
kirliliği, gürültü seviyesi, trafik, 
buzlanma, kalabalık algılama, 
çöp takibi, deprem erken uya-
rı ve acil önlem  gibi uygulama-
lar için sürekli veri toplanıyor. 
Bu verileri açık veri olarak üni-
versiteler ve teknoparklar ile 
paylaşıldığı düşünelim. İşte bu 
noktada “akıllı yaşam” üzerine 
çözümlerde inovasyon neden 
bizim ülkemizden çıkmasın? 

IHRACATTA HEDEF 10 YILDA 
100 MILYAR DOLARA ULAŞMAK
Biz büyük şehirlerde bizi teh-
dit eden sorunları kendi özgün 
tasarımlarımızla çözdüğümüz-
de, tüm dünyaya bu teknoloji-
leri rahatlıkla ihraç ederiz. Bu-
gün için 10 milyar dolar civarı 
olan elektronik sanayi ürünleri 
ihracatımızın 10 yıl içinde 100 
milyar dolar ulaşması en büyük 
hedefimiz.”

Akıllı şehir kavramının dünyada 
birden fazla tanımı var. NOVU-
SENS Akıllı Şehirler Enstitü-
sü, şöyle tanımlıyor: “Sınırlı 
kaynaklarını daha etkin, daha 
verimli kullanmak için bilgi ve 
iletişim teknolojilerine yatırım 
yapan, bu yatırımlar sonucunda 
tasarruf eden, bu tasarrufla sağ-
ladığı hizmet ve yaşam kalitesini 
yükselten, doğada bıraktığı kar-
bon ayak izini azaltan, çevreye 
ve doğal kaynaklara saygılı, tüm 
bunları yenilikçi ve sürdürülebi-
lir yöntemlerle yapan
şehirler.”

PEKI NE DEMEK 
AKILLI ŞEHIR?
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Sensörler ve algılama tek-
nolojisi günlük yaşamı-
mızda önemli bir rol oy-
nuyor. Sensörler, aydın-

latma koşulları, gürültü seviyeleri, 
nem, araç hareketleri, mekanik ge-
rilme seviyeleri, belirli tür nesne-
lerin varlığı ve yokluğu gibi farklı 
parametreleri izlemek için kullanı-
lır. Akıllı sensörler, IEEE 1451 tara-

fından işlemciyle ve veri ağı ile ile-
tişimi sağlayabilen küçük hafızalı 
ve standartlaştırılmış fiziksel bağ-
lantıya sahip sensörlerken, akıllı 
sensör platformları ise harici sen-
sör verilerini toplamak için sensö-
rün ve işlemenin özel bir mimariyle 
birleşimi. Akıllı sensör sistemleri-
ne ihtiyaç duyulan çok farklı alanlar 
var. Sağlık yönetim sistemlerinde, 
akıllı sensör bileşenleri, insanların 
genel sağlık durumunun teşhisini 
gerçekleştirmek için gereken dağı-
tılmış zekanın sağlanmasında kilit 
rol oynuyor. Akıllı sensör düğümle-
ri, WSN modüllerinin de yapı taş-

ları. Bunlar çevrelerinden bilgi al-
gılayabilir, ölçebilir, toplayabilir ve 
kullanıcı tanımlı bir karar sürecine 
dayanarak yararlı verileri dış dün-
yaya aktarabilir. IoT, işlevi sıcak-
lık, basınç, kuvvet, yerçekimi, akış 
gibi fiziksel bilim parametrelerini 
elektrik sinyaline dönüştüren sen-
sörlerin kullanımını artıracak. Akıl-
lı sensörler gömülü yazılıma sahip 
elektronik kartlar aracılığıyla fark-
lı uygulamalarda kullanılabilir. Bu 
tür uygulamalarda bir mikro denet-
leyici bulunduğundan, sensörlerin 
temel işlevlerinin fonksiyonel ola-
rak takip edilmesi yanı sıra algorit-

ma kullanarak farklı sensörlerden 
gelecek bilgilerin gerçek zaman-
lı olarak kural motorlarında değer-
lendirilmesi ile birbirine entegre 
akıllı sistemlerin oluşturulabilme-
si mümkün. Sensörler kullanılarak 
oluşturulacak sistemlerin birbirle-
riyle veya daha büyük sistemlerle 
bağlantılı olduğu iletişim ağı ile nes-
nelerin interneti üzerinden birlik-
te çalışabilmesi ve bu sayede küçük 
parçaların toplamından daha büyük 
değerler oluşturulması sağlanabi-
lecek. Böylece sensörler, PLC’ler, 
SCADA’lar, akıllı cihazlar, sistemler 
bağlantılı hâle gelecek. 

1980’li yıllarda sadece ‘ses ile-
tişimi’ ile başlayan 1G tekno-
lojisindeki olanaklar, hızla 
gelişti. Özellikle 4G ile bü-

yük aşamalar kaydedildi. 4G tek-
nolojisinde 100 Mbps'ten başlayan 
data hızının, 5G'de 1000 Mbps'ten 
başlayacağı ve artacağı hesaplanı-
yor.  Standartları, kullanılacak fre-
kansları ve mimari yapısı bu yıl so-
nunda yapılacak WRC toplantı-
sında netleşecek olan 5G ile yoğun 

şekilde kullanılan 4G arasında sıkı 
bir ilişki var ve bu başlıca alanlar-
da devam edecek. 5G’nin en önemli 
özelliklerinden biri ‘Yeni Tür Taşı-
yıcı’ sistemi. Yine 5G’de çok küçük 
hücreler ve 10’larca Gbps kapasite-
de data indirebilme olanağı da bulu-
nuyor. Sayılan bu özellikler ve diğer 
olanaklar 5G’nin ‘sanki fiber kapa-
sitesi’ gibi tanımlanmasına yol açı-
yor. 4G’nin daha ileri sürümü olan 
4G LTE-Advanced teknolojisinde 
1 Gbps hızına ulaşan ‘Peak Data Ra-
te’in 5G’de  50 Gbps den fazla olabi-
leceği, gecikmenin, 1 ms'nin altına 
düşeceği, mobil hızın ise 500 km sa-
atten  fazla bir hıza ulaşması plan-

lanıyor. Bu sebeple 5G ile günlük 
yaşantımızda pek çok işlevin çok 
önemli ölçüde değişeceğini söyle-
mek abartı olmayacak.  5G’nin geti-
receği en önemli farlılıklardan bi-
rinin halen kullanılan frekanslara 
oranla çok yüksek olan yeni bant-
lar olacağı düşünülüyor. Mevcut 
frekanslara oranla çok yüksek olan, 
bu bantlardan bir kısmı 5. nesil sis-
temlerde kullanılırsa, anten boyut-
ları küçülecek ve kapsama alanı da 
çok daralacağı için, bugüne oranla 
10’larca kat daha fazla baz istasyonu 
kullanılacak. Özellikle yoğun yerle-
şim yerlerinde çok küçük boyutlu 
ve diğer nesillere oranla daha düşük 

güçte sistemler kullanılacağı için 
ana şebekenin tesisi ve bu şebekeye 
ilişkin yer  kira ücretleri, enerji be-
delleri, yasal harçları ve transmis-
yon ücretlerinde çok ciddi tasar-
ruflar temin edilecek. Önümüzdeki 
10 yılda bilişim sektöründe ‘grafen’ 
malzeme kullanımı artacak.  Grafen 
halen bilişim sektörünün temel do-
nanım malzemesi olan silisyumun 
yerini alacak ve özellikle sensör ya-
pısını bütünüyle değiştirecek yeni 
bir nano ürün olarak kullanılmaya 
başlanacak. Bu malzemenin yaygın-
laşmasıyla birlikte bilişim sektörü-
nün pek çok temel özelliği değişecek 
ve sektör  'eşik atlayacak.'
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Türkiye’de 5G hazırlıkları 
ve ekonomiye etkileri

Verinin yakıtı sensörler, akıllı şehrin temeli

Geleceğin şehrinde siber tehdit!

Akıllı dönüşümde koşullar aynı mı?

Yeni endüstri 
devriminin yakıtı
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Yazıların 
tamamı 

için QR'I 
okutunuz 

veya 
Tesid.org'u 

ziyaret 
ediniz

Teknolojinin toplumla-
rın gelişimine olan kat-
kısını günümüzde bil-
ginin aktarımı ve pay-

laşımında internet ve veri akış 
kanallarının hızlanmasıyla açık-
layabiliriz. Ancak bu gelişmeleri, 
sadece günümüz büyük verisinin 
ve akımlarının güçlendirmesi ile 
değil, aynı zamanda toplumu dö-
nüştürücü güce sahip dijital bilgi-
nin içeriğinde de izlemek gerekir. 
Teknoloji tarihçileri, yine endüst-
ri devrimiyle istihdam ve tüketim 
pazarlarının büyümesinin, toplu-
mun ürün ve kaynaklara olan erişi-

minde eşitsizlik ve yoksunluk gibi 
yeni görünmez engeller üretebil-
diğini iddia edebiliyor. Bu eleştirel 
bakışı, kentlerimize çevirdiğimiz-
de önemli bir soru ile karşı karşıya 
kalmaktayız. Kentlerimiz ve fark-
lı ölçekleri içerisinde barındıran 
coğrafyamız, teknolojiye ve bera-
berinde oluşan yenilikçi -ve son 
günlerde “akıllı” etiketiyle süsle-
nen- bu dönüşüme herkes için aynı 
koşullarda ve “pürüzsüz” ve denge-
li bir gelişim sunabiliyor mu? 

Bu sorunun yanıtını verebilmek 
için son yıllarda akademik tartış-
malarda yerini alan sayısal uçurum 
kavramı öne çıkıyor. Bilgi tekno-
lojisine erişilebilirlik düzeyleri ve 
kullanım engelleri ile mekânsal/
bölgesel farklılıklara işaret eden 
bu kavram, yaygın olarak dar gelir-
li ve teknolojiye erişim anlamında 

dezavantajlı toplulukların yaşadığı 
bölgelerin sosyo-coğrafi özellikle-
ri bakımından mekânsal örüntüde 
ayrıştığına işaret ediyor.  Kentleri-
miz, teknolojiye erişimde bahsi ge-
çen eşitsizliklerle mücadele etmek 
üzere donanım ve ekipman temin 
edilmesinde finansal kaynak ye-
tersizlikleri ve iletişim altyapı ağı 
eksikliklerinin giderilmesinin ya-
nı sıra bireylerin çevrimiçi olmala-
rıyla ilgili karşılaştıkları zorlukları 
aşmaları yönünde stratejilere ihti-
yaç duyuyor.

Akıllı şehirlerin temelin-
de büyük miktarda veri 
oluşturmak, analiz etmek 
ve bu veriyi paylaşmak 

yatıyor.  Bu konuda da veri güven-
liği meselesi ön plana çıkıyor. Akıl-
lı sistemler siber altyapıları ve ve-
riye dayalı çalışmaları nedeniyle si-
ber saldırıların hedefi oluyor. Kritik 
sistemlere yapılan saldırılar; finan-
sal kayıplara, insanlarda sistemlere 
karşı güven kaybına hatta can kayıp-
larına kadar büyük zararlar verebili-
yor.  Akıllı şehirler içinde yaşayan in-
sanlara daha akıllı sistemler sunarak 
şehir hayatını iyileştirmeye çalış-

makta ve bunu yaparken en yüksek 
seviyede veri mahremiyeti, güveni-
lirliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğini 
sağlamak zorunda. Akıllı şehirlerde;  
enerji santrali sistemi, ulaşım siste-
mi, bilgi ve iletişim altyapısı gibi pek 
alanda güvenlik sorunu oluşturabi-
lecek pek çok kısım bulunuyor. Si-
ber saldırganlar veri ulaşılabilirliği-
ne zarar verecek saldırılar düzenle-
yebilirler. 

Hizmet durdurma, aldatma, fidye 
saldırıları ile akıllı sistem ve servis-
lerin hizmetleri aksatılabiliyor ve-
ya durdurulabiliyor. Veri bütünlüğü-
ne zarar verecek saldırılar ise devlet 
dairelerinde ve banka sistemlerin-
de güven ve ekonomik kayıplara yol 
açabiliyor. Veri gizliliğine zarar ve-
recek saldırılar ile insanların sağlık 
ve finansal verileri gibi hassas veri-
leri ele geçirilebiliyor, kötü amaçlar-

la kullanılabiliyor.
Genel olarak akıllı sistemlerin 

güvenliği için güvenlik politikaları 
oluşturulmalı ve titizlikle uygulan-
malı, izleme sistem ve ekipleri ku-
rulmalı, erişim ve kimlik denetimi 
sistemlerine önem verilmeli, çoklu 
kimlik denetimi sistemleri (MFA) 
kullanılmalı. 

Akıllı sistemlerde kullanıla-
cak yazılımlarda güvenlik boyu-
tu geliştirilme aşamasında dikka-
te alınmalı ve güncellemelere ara 
verilmemeli. Güvenlik denetimi ve 
sızma testleri ile ortaya çıkarılan 
zafiyetler için ivedilikle önlemler 
alınmalı. Giderek büyüyen uzman 
ihtiyacı göz önünde bulundurul-
duğunda alanında uzman siber gü-
venlik personeli ile çalışmak, akıllı 
sistemler için en önemli güvenlik 
önlemlerinden biri.

Veri toplama: 

Veri güvenliği

Veri iletişimi: Büyük veri ve yapay zeka:

KEREM KORAMAZ
EDA BEYAZIT
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI

BU YAZI ÖZETLENMIŞTIR

Dijital dönüşüm, ino-
vasyon, optimizas-
yon, endüstri 4.0, 
nesnelerin inter-

neti, yapay zeka bunları sıkça 
işitiyoruz. Veri ise tüm bunla-
rı mümkün kılan teknolojilerin, 
yöntemlerin ve faaliyetlerin gir-
disi olan ortak hammadde. En-
düstri 4.0 ile verimli iş model-
leri geliştirmek için veriyi kul-
lanıyoruz. Yapay zeka veriyle 
öğrenen, yaptığı işi daha iyi yap-
mak için farklı kaynaklardan 
daha fazla veriye ihtiyaç duyan 
bugünün en kritik teknolojisi.

Daha iyi bir hizmet ve ürün 
portföyü sunabilmek amacıyla 
firmalar verimlilik, kârlılık ve 
sürdürülebilir üretim süreçle-
ri gibi kritik alanlarda rekabet 
avantajı yakalayabilmek için 
veri analitiği üzerine daha faz-
la yatırım yapmaya başladı. Bu 
dalga kuşkusuz istihdam tara-
fında da büyük değişiklikler ya-
ratacak. Önceki sanayi devrim-
lerinde makineler kas gücüne 
dayalı işleri devraldı. Bugün ya-
pay zeka ve makine öğrenme-
si uygulamalarıyla bilişsel biri-
kim gerektiren işler de tehlike 
altında. Türkiye’de genel olarak 
veri analitiği şemsiyesi altında 
görüntü işleme, chatbot, doğal 
dil işleme, öngörü sunma, oto-
nom araçlarla ilgili 70-80 giri-
şimci şirket var. Veriden, sos-
yal ya da ekonomik, bir değer ya-
ratmanın birinci koşulu veriye 
erişimin olması. Bu konuda atı-
labilecek en önemli ve faydalı 
adımlardan birisi de açık veri 
uygulamasını ülke çapında ge-

nişletmek. Gelişmiş ülkelerin 
birçoğunda bu tür inisiyatifle-
rin yaygınlaştığını görüyoruz. 
Açık veri, bir kritik kütle yarat-
ması ve veri ekosistemi içindeki 
yeri bakımından önemli bir po-
tansiyel sağlıyor. Bu konuda yol 
almış ülkelerde açık veri politi-
kaları KOBİ’lerin ürün ve servis 
portföylerini genişletecek araş-
tırmalar yapmalarına, ülke eko-
nomisine katkıda bulunacak ve 
istihdam sağlayacak yeni giri-
şimlerin yaratılmasına olanak 
sağlıyor.  Açık veri ile ölçülebi-
lir bir ekonomik fayda yaratan 
tüm ülkelerde lokomotif gücün 
devlet olduğu görülüyor. Bu ge-
rekçeyle ülkemizde de bu konu-
da bir inisiyatifin devlet eliyle 
bir an önce başlatılması gerek-
tiğine işaret etmek gerekiyor. 
Bu konunun acil olarak kalkın-
ma planımız içinde yer alması 
gerekiyor.

Hepimizin bildiği gibi 2. en-
düstriyel devrime geçiş elektri-
ğin kullanılmaya başlanmasıyla 
gerçekleşti. Andrew Ng’in söy-
lediği gibi verinin 4. endüstriyel 
devrimin elektrik olduğu düşü-
nülürse, verinin iş modelleri-
ne ve karar süreçlerine entegre 
edilmediği bir dünyada bizi bu-
gün de benzer bir tehlike bekle-
miyor mu? Üstelik pazarın bir 
işletmeyi ticari yarıştan kopar-
ması için artık 30 yıla da ihtiya-
cı bulunmuyor.

02 AKILLI YAŞAM / ALTYAPI
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Elektrikli taşıt fırsat mı tehdit mi?Otonom araçlar bir devrim mi?
PROF. DR .
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BU YAZI ÖZETLENMIŞTIR
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ORHAN B. ALANKUŞ
ISTANBUL OKAN ÜNIVERSITESI
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Son yıllarda otonom araç-
lar sürekli konuşuluyor. 
Birçok üretici 2020’den 
sonra otonom araçlarını 

piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 
McKinsey raporunda 2030’da sa-
tılan araçların yüzde 15’inin oto-
nom araç olacağı öngörülüyor.  
PwC, otomotiv sektörü büyüklü-
ğünün 2030’da 5 trilyon dolardan 
yaklaşık 8 trilyon dolara çıkacağı-
nı tahmin ediyor. 
Bu artışın önemli bir kısmı akıllı 
ve yenilikçi hizmetler, yeni dona-
nım ve yazılım katma değerinden 
oluşuyor. Bu yeni değer zincirin-
de yerini alamayan ana otomotiv 
üreticileri ve tedarik sanayi çok 
zor durumda kalabilir. Hatta ar-
tık Avrupa Komisyonu'nun sıfır 
ölümlü kaza hedefine ulaşmak 
için aynı zamanda haberleşen 

araçlar gerekiyor. O nedenle ha-
berleşen otonom araçlardan bah-
sediliyor artık.Fakat bu değişim 
birden bire mi oldu? Bu çalışmalar 
bugünkü anlamı ile 20-30 yıl önce 
başladı. 

Teknolojinin gelişmesine para-
lel olarak hedefler sürekli olarak 
daha üst düzeye taşındı. Sadece 
Avrupa’da çeşitli çerçeve araştır-
ma programları ile 2005’ten be-
ri yapılan proje sayısı 50’ye yakın.  
Aslında ilk sürücüsüz araç uzak-
tan kontrollü olarak 1925’te ya-
pıldı. Fakat bu alandaki önemli 
adımlar Carnegie Mellon Üniver-

sitesi’nden bir grup araştırmacı-
nın 1995’te direksiyonun otonom 
kontrol edildiği bir araç ile 5 bin 
km'ye yakın bir yol yapmasından 
sonra atılmaya başlandı. 2002’de 
ABD İleri Savunma Projeleri 
Ajansı yarışmalarıyla hız kazandı. 

Peki ülkemizde bu alandaki 
çalışmalar nasıl ilerlemekte? 
Bu alanda  İstanbul Okan Üniver-
sitesi’nde 2009'da ilk kez akıllı, 
elektrikli ve otonom araçlar ala-
nında bir merkez (UTAS) kuruldu. 
Üniversite, 2018 yılında birinde 
yürütücü, diğerinde ortak olarak 
kazanılan iki adet Rekabetçi Sek-
törler IPA II projesi tamamlandı-
ğında, ‘UTAS’ Avrupa’da da haber-
leşen ve otonom araç konusunda 
önemli merkezlerden birisi haline 
gelecek.

Tekerleğin icadından 
bu yana insanoğlu, 
karada ulaşım ve ta-
şımacılık amacıy-

la çeşitli taşıt araçlarını kullan-
dı. Elektrikli otomobil ile ilgili 
ilk buluşlar 1832’de Robert An-
derson ve 1934’te Thomas De-
venport ile başlamış ve 19. yüz-
yılın sonuna kadar Bosch ve 
Edison dahil birçok uygulama 
prototipi geliştirildi.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyı-
lın başında ABD’de satılan oto-
mobillerin büyük bir çoğunlu-
ğu, batarya ile çalışan elektrikli 
otomobillerdi. O zaman, neden 
elektrikli araçlar 1920’den son-
ra ortadan kayboldu? Özetle ka-
rayolu taşıtlarında teknoloji se-
çiminde; performans üstünlü-
ğü, ilk yapım ve işletme maliyeti, 

menzil,  sağlamlık, servis ve ba-
kım kolaylığı gibi konular ön pla-
na çıktı.  

Peki bugün ne oluyor ki elekt-
rikli taşıtlar yeniden pazar payı-
nı artırıyor? 

Küresel ısınma ve enerji ve-
rimi gibi nedenlerle hükümet-
ler çeşitli teşvikler ile elektrikli 
araç satışlarını destekledi ve sa-
tışlar arttı. Elektrikli araçların 
küresel ölçekte yaygınlaşması-
nın önünde 2 engel var: Batarya-
nın depolamış olduğu enerji yo-
ğunluğunun çok düşük kalması 
ve çoğunlukla bataryadan kay-

naklanan yüksek maliyet.  Üre-
tim sayısı arttıkça yurtdışı ürün-
lerin kalitesi yükselmeye devam 
edecek, maliyetleri düşecek ve 
Türkiye’de geliştirilecek proto-
tiplerin rekabet şansı giderek 
yok olacak. Benzinli araçlar için 
bileşen üreten otomotiv yan sa-
nayi firmalarımızın ürettikleri 
ürünler, elektrikli araçlarda ol-
madığı için yok olacak. 

“Büyük otomotiv firmaları 
yüzyıl boyunca teknoloji geliş-
tirdiler, onlara yetişmek imkan-
sızdı, ancak elektrikli araçlarda 
yarış yeni baştan başlıyor, Tür-
kiye’nin şansı büyük” ifadesi gi-
derek anlamını yitiriyor. Korka-
rım yenilikçi ürünler ile bu gidi-
şi tersine çeviremezsek, katma 
değeri düşük montaj aşamasına 
geri dönmek zorunda kalabiliriz. 

Teknoparklardaki yerli firmalar ve girişimler 
akıllı yaşam şemsiyesi altında nesnelerin 
interneti (IoT) konusunda tarladan mağazaya 
varan teknolojik tasarımlar ortaya çıkarıyor.

Tarladan mağazaya 'IoT'

Tarsens Ar-Ge, Uludağ Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi serasında kur-
duğu kablosuz sensör ağında, se-
ra içi sıcaklık, nem, atmosferik ba-
sınç ve sensörlerin pil durumlarını 
2 yıldan fazla süreyle takip etti. 92 
cihazdan 2 yıllık süreç sonunda 3 
milyar veri noktası toplandı. Bu-
gün gelişen yapay zeka veri işleme 
teknoloilerini kullanan firma, bit-
kilerdeki gelişim haritalaması sü-
reci, yani, insansız hava aracı-çok-
lu dalga boyu algılama özelliğine 
sahip multispektral kamera-klasik 

veri işleme istasyonu veya buluta 
aktarım ve sonrasında reçete çıka-
rarak uygulama sürecini, 2 bin kat 
hızlandırarak, veri işlemeyi gerçek 
zamanlı hale getiriyor. Bu sayede, 
eskiden 3 gün sürebilen bir işle-
mi, saniyede 60 defa hesaplanabi-
lir hale getirerek, tarımsal üretim 
sürecindeki girdi optimizasyonu-
nun, en az masraf ve en yüksek hız 
ile tüm çiftçilere ulaştırılması he-
defleniyor. 

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Ku-
luçka Merkezi 2016 girişimlerin-

den Buy Buddy, giyim perakende-
sinde mağazalarda ürünlerin üze-
rine şu anki alarm etiketleri yerine 
takılacak Buy Buddy alışveriş ci-
hazını geliştirdi. Bu cihazla müş-
teriler cep telefonlarını kullanarak 
mağazanın diledikleri yerinde öde-
meyi tamamlayıp, mağazayı terk 
edebilirler. 

OTOMATIK  KAZA
 MÜDAHALESI
İTÜ Çekirdek’in girişimcisi Dri-
vee, trafik kazalarını otomatik al-
gılayarak, acil müdahale ekipleri-
nin olay yerine hızlıca ulaşmasını 
ve yaralıların hayata tutunmaları-
nı sağlıyor. 

İTÜ Çekirdek girişimlerinden 
Smart Mimic ise  nereye giderseniz 
gidin yanınızda taşıyabileceğiniz 

ve kendi oluşturduğunuz profiller 
doğrultusunda kullanabileceğiniz 
bir güvenlik platformu. 

DIJITAL  ANAHTAR
Onlock, fiziksel bir anahtar yerine 
mobil uygulama vasıtasıyla kapı gi-
riş yetkisini istediğiniz her yerden 
paylaşabileceğiniz IoT sistem. Tak 
- çalıştır şekilde tüm kapılara ko-
layca uygulanabilir oluşu ile birlik-
te bugüne kadar hiçbir kapı siste-
minin sunmadığı kapının her yer-
den izlenebilmesini sağlayor.

İTÜ ARI Teknokent firması 
Kron'un Single Connect ürünü tek 
noktadan IT ve ağ altyapınızdaki 
tüm yetkili hesap ve kullanıcı eri-
şimlerini yönetmeyi mümkün kılı-
yor. Single Connect, bireysel hesap 
verebilirliği sağlıyor ve operasyo-

nel verimliliği yüzde 50 artırıyor. 

AKILLI  AMELIYAT
ABECO Bilişim Teknolojileri, 
ameliyathanelerde cerrahi operas-
yonlarda yaşanabilecek insan kay-
naklı hataların önüne geçen Akıllı 
Ameliyathane Sistemi Projesi ile 
hastanın tüm sağlık verileri yatış 
bankosunda takılan bir bileklik sa-
yesinde doktorlarla paylaşılıyor.

Bilkent CYBERPARK yazılım 
şirketi Monty Labs, otonom ger-
çek zamanlı süreç ve personel ta-
kip eden sistemi geliştirdi. 

Emvop Teknoloji, iş uygulama-
ları üreten şirket Omnibus Dijital 
İş Platformu ürünüyle, yoğun iş gü-
cü gerektiren süreçleri belirli stan-
dartlarda modellenmesi ve dijital-
leştirilmesine olanak sağlıyor.
GSM, Bluetooth, Wi-Fi gibi proto-
kolleri destekleyen cihazlar üreten 
Vientera, fonksiyonel priz ile, yan-
gın önleme, çarpılma koruması, 
yetkisiz kullanımların engellemesi 
gibi işlevleri prizlere kazandırıyor. 
Başarı Mobile, Bilkent Cyber-
park’da bulunan tüm elektrik sa-
yaçlarının, uzaktan okuyor. 
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KOSGEB'den 
işbirliğine destek
Türk Elektronik Sanayicileri 
Derneği (TESİD), Türkiye’de-
ki KOBİ’lerin büyük şirketlerle 
güç birliği, iş birliği yapmasına 
odaklandı. ‘Aklın Yolu Bir’ pro-
jesiyle ortaya çıkan dernek, bu 
odağını dikey alanlara sabitle-
mek ve KOBİ ve holdingleri bir-
likte çalıştırarak o alanları daha 
da geliştirmek istiyor. Bu kap-
samda ilk olarak nesnelerin in-
terneti (IoT) ve bununla ilgi-
li olarak  akıllı şehirler  seçildi. 
TESİD, genç girişimciler (Start-
up), KOBİ'ler ve büyük şirket-
ler birlikte KOSGEB desteği ile 
nesnelerin interneti alanında 
geliştirilecek ürün ve çözüm-
ler ile ihtiyaçların, yerli kaynak-
lar ile karşılanması ve yenilikçi 
ürünler ile yeni bir ihracat po-
tansiyeli yakalanmasına katkı-
da bulunacağına inanıyor. 

Bu kapsamda Nesnelerin İn-
terneti – Akıllı Yaşam başlı-
ğı altında ilk etkinlik İTÜ ARI 
Teknokent’te gerçekleştirildi. 
Etkinlikte  KOSGEB Başkanı 
Cevahir Uzkurt, akıllı şehirler-
de dünyada ve Türkiye’de geli-
nen nokta ile KOBİ’lerin duru-
mu, yapılan çalışmalar ve mev-
cut sorunları değerlendirdi. 

Konuşmasında yaptıkları ça-
lışmalar hakkında katılımcıla-
ra bilgi veren Cevahir Uzkurt, 
büyük işletmeler ile KOBİ’ler 
arasında işbirliği yapılmasının 
önemine işaret etti. Uzkurt, KO-
Bİ’lerin mevcut sorunlarına çö-

züm üretmek için çaba sarf et-
tiklerine dikkati çekerek, şun-
ları kaydetti: "KOBİ’lerin derdi 
bizim derdimiz. KOBİ’lerimizi 
nasıl güçlendiririz, nasıl onları 
uluslararası pazarlara taşıyabi-
liriz, büyük şirketlerle nasıl en-
tegre edebiliriz, KOBİ’lerin el-
lerini nasıl güçlendiririz, Türki-
ye’nin teknolojik dönüşümünü 
KOBİ’ler vasıtasıyla nasıl yapa-
biliriz, bizim derdimiz bu, kuru-
mun başkanı olarak yatıp kalkıp 
bunu düşünüyorum. Bugünün 
ekonomik dünyasında, adını ne 
koyarsanız koyun, oyunun ku-
rallarını KOBİ’ler değil büyük 
şirketler koyuyor. Dolayısıy-
la büyükleri oyuna katmadan o 
oyunda oyun kurucu olamazsı-
nız. Şöyle düşünüyorum; büyük 
ölçekli firmalara destek verme-
yebilirim ama oyunun kuralla-
rını belirleyen büyük şirketle-
ri oyuna katarsak, KOBİ’leri de 
onlarla entegre edersek, KO-
Bİ’leri güçlendirmiş oluruz.”

KOBİ ve büyük şirket işbirliğini 
geliştirecek programlar açtı
Bu nedenle çok sayıda destek 
programında, KOBİ’lerin, bü-
yük şirketlerle işbirliği yapma-
sını öncelikler arasına aldıkla-
rını dile getiren Uzkurt, bunu 
KOBİ’leri güçlendirmek için 
yaptıklarını anlattı. Uzkurt, KO-
Bİ-büyük şirket işbirliği kap-
samında yaptıkları çalışma-
lar hakkında katılımcılara bilgi 

verdi. Verdikleri destekler ko-
nusunda oldukça hassas dav-
randıklarını söyleyen Uzkurt, 
verilen hibe ve geri ödemeli des-
teklerin ülkeye dönüşlerinin 
çok iyi analiz edilmesi konusun-
da sorumluluk duygusuyla hare-
ket ettiklerini aktardı. 

Uzkurt, yaptığı sunumda ye-
ni dönemde KOSGEB anlayışını 
ve hayata geçirilen projeleri an-
lattı. Yasa gereği büyük şirketle-
re destek vermediklerini hatır-
latan Uzkurt, ancak yeni yol ha-
ritasında KOBİ ve büyük şirket 
işbirliğini geliştirecek program-

lar açtıklarını söyleyerek, şöyle 
devam etti: 

“Büyük şirket KOSGEB’e ge-
lip, ben bu KOBİ’ye bu teknolo-
ji ürününü ürettireceğim ama 
desteğe ihtiyacı var dediğinde 
yardım edeceğiz. Alım şartı ko-
yarak biz de şirketlere sen bu-
nu bu KOBİ’mizden al destekle-
yelim diyeceğiz.” Artık girişim 
desteklerinde imalata ve yüksek 
teknolojiye öncelik verdiklerini 
de belirten Uzkurt, cep harçlı-
ğı gibi desteklerin yerini somut 
projelere, satışlara dönecek des-
teklerin aldığını dile getirdi.

IoT, hasattan önce
verimi bilmeye yarıyor
Dünyada tarım ve hayvancılık-
ta IoT uygulamaları pek çok alan-
da kullanılıyor ve  yeni uygulama 
alanları da giderek artıyor. TEM-
Tüm Elektronik Mühendislik 
şirketinin kurucusu Kenan İs-
tanbullu'ya göre, 'tarım teknolo-
jileri' başlarda IoT ile süreçlerden 
bilgi toplamaya yönelikken, yapay 
zeka (AI) ve otomasyon gibi tekno-
lojilerin gelişimiyle, kararların ma-
kineler tarafından verilebilir hale 
gelerek,  ‘Akıllı Tarım Uygulama-
ları’ adını aldı. 2050 itibarıyla sayı-
sı 10 milyara ulaşacak insan nüfu-
sunun beslenebilmesi için de aza-
lan su kaynakları ve ekilebilir tarım 
alanlarının etkin kullanımı için 
IoT uygulamaları kritik önem ka-
zanıyor. IoT uygulamaları tarımda ha-
satta miktar, verim, kalite belirlenmesi 
özelliğiyle öne çıkarken, hayvancılıkta 
ise  ürünlerin işlenmesinden tüketici-
ye ulaştırılmasına kadar izlenerek gıda 
güvenliği zincirinin sağlanması, tüketi-
ci geri bildirimlerinin toplanması özel-
liğiyle fark yaratıyor. 

TEM-Tüm Elektronik Mühendislik 
şirketinin bünyesinde yapılmış, yay-
gın kullanılan IoT uygulaması Tarım-
sal Ürün Toplama Sistemi. Bu sistem-
le öncelikle müstahsil ve ürün eksperi 
elektronik kart ile tanınır, ürün tartı-
lır, fireleri düşülür, kalitesi belirlenir, 
müstahsil ile anlaşılan şartlarda fiyat-
landırılıp, alıcı firmanın işleme kapa-
sitesine uygun kota miktarı kadar satın 
alınır. Alıma ilişkin bilgiler GSM şebe-
kesi üzerinden firma merkezine gönde-
rilirken, müstahsil de alıma ilişkin tüm 
bilgilerin içerildiği bir fiş veya mesaj ile 
bilgilendirilir. Örneğin çay mamulleri 
üreticisi firmalar tarafından kullanı-
lan Çay Alım / Toplama Sistemi...  Süt 
Alım / Toplama sisteminde de tarımsal 
ürün miktarı kesin olarak belirleniyor 
ve müstahsil korunuyor.  

KOSGEB’IN YENI YOL HARITASI

1 - Cari açığı azaltacak ürün 
üretenler desteklenecek 
2 - Yüksek teknolojinin yerli ve 
milli KOBİ’ler vasıtasıyla tabana 
yayılması amaçlanacak 
3 - Katma değer üreten firmalar 
KOBİ kapsamına alınacak 
4 - Bölgesel ve sektörel işletmeye 
özgü destek modeli uygulanacak 
5 - KOBİ’ler için yetkinlik 
değerlendirme sistemi kurulacak 
6 - KOBİ rehberliği ve 

teknik danışmanlık sistemi 
oluşturulacak 
7 - Büyük işletmelerle-küçük 
işletmeler arasında işbirliği teşvik 
edilecek 
8 - Yeni finansman modelinde 
kredilendirme puanlamaya göre 
yapılacak 
9 - Mevcut destek programları 
ihtiyaca göre revize edilecek 
10 - Vatandaşa verilen hizmetler 
bürokrasiden arındırılacak

Arı Kovanı Takip 
ve Gelişim Kontrol 
Sistemi'nde bal 
müstahsiline, arı 
mamülleri üreticisi 
firmalara kovanın 
devrilmesi, kovanın 
sıcaklığı, peteklerin 
doluluğu gibi bilgiler 
sunularak, fayda 
sağlanıyor, ayrıca 
sektöre ilişkin 
ulusal düzeyde bilgi 
toplanabiliyor. Alım/
toplama süreçlerinde 
insandan kaynaklanan 
hatalar/istismarlar 
önlenebiliyor, 
hem de firmaların 
öngörülebilir, firesiz, 
daha düşük maliyetle 
ürüne erişimleri 
sağlanıyor.

İnsan hatası 
önleniyor

Nesnelerin interneti çözüm-
leri sunan NetOP CEO’su-
Olcay Taysı, bu kavramı ve 
KOBİ’ler için yapılması ge-
rekenleri şöyle değerlendir-
di: “Çok değil 3-5 yıl kadar 
önce nesnelerin interneti 
(IoT) kavramının ortaya çık-
masını takiben büyük rapor-
lama ve araştırma kuruluşla-
rı ardı ardına yayınladıkları 
raporlarda 2020’de en az 50 
milyar nesnenin internete 
bağlanacağını varsayıyorlar-
dı. O gün uzak ve ütopik ge-
len bu kavram öngörü tarihi-
ne bir kala fazlasıyla gerçek-
leşmiş gözüküyor. McKinsey 
2025’e kadar 2.7 ila 6.2 tril-
yon dolarlık bir ekonomiden 
bahsediyor. Hal böyle olunca 
bu pastadan pay kapma ça-

bası giderek kızışıyor. Dün-
ya üzerinde son 10 yıldır esen 
bu rüzgâr farklı farklı isim-
lerle anılırken bu durumun 
endüstriye yaptığı etki bir 
devrim sayılarak Endüst-
ri 4.0 adını alması bana göre 
en anlamlılarından biri. Zira 
teknolojide bu gelişemeler 
yaşanırken yukarıda bahset-
tiğim köşeleri kapanlar teh-
likenin farkına varmışlar, 
teknolojik gelişmelerin, ino-
vasyonun ve yeni icatların 
kendi klasik düzenlerini bir 
gün alt edeceğini fark ede-
rek bu durumu kendi lehle-
rine çevirdiler. Çoktan kalk-
mış olan Endüstri 4.0 treni-
ne binmiş olmak lazım. Bu 
alanda çok hızlı hareket ka-
biliyeti olanlar şans bulabili-

yor. Hızlı hareket edebilmek 
biz KOBİ’lerin kabiliyetini 
ve becerisini aşan bir konu. 
Bu noktada devlet politika-
larının yol açıcı şekilde be-
lirlenerek biz ve bizim gibi 
yatırımcıların önünü açma-
sı gerekir. 

Türkiye’de bu konuda dev-
let politikaları belirlene-
medi. Bugün birçok konuda 
hızla revizyona ihtiyaç du-
yuluyor. Doğru politikalar 
ile Türk insanının girişimci 
yapısı birleştirilebilirse en-
düstri devriminden payımı-
za düşeni fazlası ile almak 
bir yana geri kaldığımız ta-
rım, sanayi, üretim, sağlık gi-
bi alanlarda sıçramalar ya-
parak açılan arayı kapatmak 
da mümkün."

Kontrol sistemleri alanında 
hizmet veren bir mühendis-
lik firması Pikotek Teknik 
Lideri Gülay Bozdağ, big da-
ta yani büyük veri kavramının 
pek çok platformda ele alın-
dığını ancak çok önemli bir 
alt bileşeni olan veri kalitesi-
nin hiç konuşulmadığını ifa-
de ediyor. Bozdağ, endüstri-
de enerji verimliliği ve şebeke 
sayaç okuma sistemleri ko-
nularındaki tecrübelerinden 
yola çıkarak,  veri kalitesinin 
önemini şöyle anlatıyor:  “Ve-
ri kalitesi,  analiz ve tahmin-
leme algoritmalarının doğru-
luk oranlarını belirleyen en 
önemli parametrelerden bi-
ri aslında.  Veri toplamak için 
oluşturacağımız topolojinin 
dakikalar mertebesinde bir 
hassasiyette gerçek zamanlı 
veri sağlaması gerekiyor. Bu 

nedenle; gerek endüstriyel iş-
letmelerdeki, gerekse şebeke 
altyapılarındaki topolojileri, 
veri toplamak için kullanıla-
cak ürünlerden bağımsız ola-
rak; heterojen, genişleyebilir 
ve esnek bir şekilde tasarla-
mak gerekir. IoT dünyasında; 
cihazların çok farklı fiziksel 
arayüzler üzerinden ve çok 
farklı protokoller ile bağlan-
ması mümkün ve kolay olsa 
da, ‘kararlı ve tutarlı veri ör-
nekleme’gereksinimi nede-
niyle uygulama bazında doğ-
ru topolojileri kurgulamaktan 
sorumluyuz. Yoksa genişleme 
ve ekleme gereksinimi oluş-
tuğunda performansı değişen 
bir altyapıya sahip oluruz ki, 
bu durumda ‘büyük veri’ plat-
formları için sağlıklı girdiler 
oluşmaz. Örneğin; endüst-
riyel bir işletmede birbirine 

emsal 2 üretim hattının enerji 
tüketim verisini karşılaştır-
mak ve enerji tüketim perfor-
manslarını analiz etmek is-
tedik: Bu iki üretim hattının 
aynı zaman aralıklarına ait 
tutarlı verileri yoksa, sağlıklı 
bir değerlendirme yapılama-
yacak.  Doğru kurgulanmayan 
altyapılarda, iyi seviye rapor-
lama ve analiz gereksinimini 
bir yana bırakın, neredeyse 
basit raporlama işlemlerinin 
bile bir amaca hizmet etmesi 
mümkün olmayacak.”

 “KOBİ’lere yol açıcı politikalar gerekli”

Verinin suyu nereden geliyor?

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ‘Aklın Yolu Bir’ 
dedi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, işbirliğine destek verdi.

Yazıların 
tamamı 

için QR'I 
okutunuz 

veya 
Tesid.
org'u 

ziyaret 
ediniz
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Akıllı şehirler kavramı, Universi-
dad del Desarrollo'da, Girişimci-
lik, Sürdürülebilirlik ve Akıllı Şe-
hirler konusunda Yardımcı Profe-
sör olarak çalışan Boyd Cohen’in 
modeline göre, 3 evrim geçirmiş. 
Akıllı Şehir 1.0 Modeli: Tekno-
loji merkezli. Büyük/çok uluslu 
teknoloji sağlayan şirketlerin li-
derliğinin baskın olduğu şehir mo-
delleri. İlk geliştirilen akıllı şehir-
ler bu modelde olduğu için, akıllı 
şehir kavramı hep teknoloji kavra-
mıyla eşleştirildi. Oysa ki teknolo-
ji, sadece bir araç. Türkiye’de akıllı 
şehir alanında önderlik yapmaya 
çalışan kurumlardan biri olarak, 
başından beri bu yanlış algıyı dü-
zeltmeye gayret ediyoruz. İlerle-
yen yıllarda ortaya çıkan Akılı Şe-
hir 2.0 Modeli: Teknoloji destek-
li. Teknoloji sağlayan şirketlerin 
liderliğinde değil, şehirlerin yerel 
yönetimlerinin sahipliğinde yü-
rütülüyor. Çoğunlukla belediyele-
rin, vizyoner yöneticileri ile  şehir-
lerinin geleceğinin ne olması ge-
rektiğine, akıllı teknolojilerin ve 
inovasyonun nasıl bir rol oynaya-
cağına karar verdikleri bir süreci 
içeriyor. Barselona, Singapur ve 
Rio dünyada bu modeli uygulayan 
şehir örneklerinden. Akıllı Şehir 
3.0 Modeli: Vatandaş katılımlı bir 
karakteristiğe sahip. Amsterdam, 
Seul gibi başarılı akıllı şehirler, ge-
lecek kuşak akıllı şehirleri yönete-
bilmek için, yine teknoloji destek-
li ve  vatandaş katılımlı akıllı şehir 
modelini uygulamaya başladı. Co-
hen,akıllı şehirler 2.0 ve 3.0’ın bir-
leşmiş halinin, gelecek için en iyi 
model olmasını öngörüyor. Akıllı 

Akıllı şehirlerin dönüşümü
için önce anla sonra uygula!

Akıllı şehirlerin 
yarattığı yeni 
istihdam alanları

AKILLI ŞEHIRLERIN BILEŞENLERI
NOVUSENS Akıllı Şehir-
ler Enstitüsü (Novusens) 
Kurucusu Berrin Benli, akıllı 
şehirlerin yola çıkış hikaye-
sini, evrimini ve Türkiye’nin 
akıllı yaşam yol haritasını 
anlattı. Novusens, Kale 
Grubu’nun hamiliğinde, 
TBV’nin işbirliği ile Çanak-
kale’nin yaşanabilirliğine ve 
sürdürülebilirliğine tek-
noloji aracılığı ile katkıda 
bulunabilmeyi ve rekabet 
gücünü artırabilmeyi amaç-
layan “Aklım Fikrim Çanak-
kale” Akıllı Şehir Dönüşüm 
Projesini yürütüyor.

Boyd Cohen’in geliştirdiği “Akıllı 
Şehirler Çarkı” bir şehri akıllı yapan 
altı bileşeni şöyle detaylandırıyor: 
AKILLI MOBİLİTE: Motorlu araç 
trafiğinin azaltılması, karbon 
dioksit emisyonunun düşürülmesi
AKILLI ÇEVRE: Sürdürülebilirlik, 
su-enerji tüketiminin düşürülmesi, 
kentsel planlama, atıklar
AKILLI YAŞAM:Teknoloji
destekli barınma, sağlıklı-güvenli-
kültür ve sanatla iç içe yaşam 

stilleri 
AKILLI EKONOMİ: E-ticaret, 
teknoloji ile üretkenlik artışı, yeni 
iş modelleri ile dönüşen sektörler 
AKILLI YÖNETİŞİM: Şehrin 
teknoloji aracılığıyla, veri destekli/
katılımcı kararlar ile etkin yönetimi 
AKILLI TOPLUM: BİT 
destekli çalışma ortamları, 
e-becerilere sahip çalışan ve 
vatandaşlar, yenilikçiliği artıran 
katılımcı toplum uygulamaları

şehirlerde vizyoner liderlik, akıl-
lı şehirlerin başarı faktörlerinin 
başında geliyor. Artık destinas-
yonlar arasında büyük bir reka-
bet var. Küresel ortamdaki bu ya-
rışta başarı sağlayabilmemiz için 
vizyoner liderlik ve işbirliği yap-
mamız şart. Akıllı şehirlere dönü-
şüm yolculuğu için adeta olmazsa 

olmaz bir unsur ise işbirliği. Özel 
sektör, kamu, STK’lar ve akademi-
nin yapacağı işbirliğinin sağlan-
ması, akıllı şehirlerin bel kemiğin 
oluşturması açısından, vizyoner 
liderliğin en önemli karakteristik-
lerinden biri olarak karşımıza çı-
kıyor. Dünyadaki başarı örnekle-
rinde olduğu gibi, ülkemizde de, 

akıllı şehir uygulamalarının başa-
rılı olabilmesi için, kurumlar arası 
işbirliğini artıracak ve güçlendi-
recek planlamaların yapılıp haya-
ta geçirilmesi kritik önem taşıyor. 
Biz, vatandaş katılımlı, bütüncül, 
veri bazlı, verilerini paylaşımcı ve 
dönüşümde sistematik bir model 
uygulayan akıllı şehir yaklaşımı-

nın benimsenmesi için gayret edi-
yoruz. 

Akıllı şehirler dönüşüm süre-
cinde, birinci aşamayı “Anlama”, 
ikinci aşamayı “Öğrenme”, üçün-
cü aşamayı ise “Uygulama” olarak 
nitelendirip, bu doğrultuda dönü-
şümü sistematik olarak uyguluyo-
ruz.  Türkiye Akıllı Şehirler Strate-

jisi İnisiyatifi’mizin devamı nite-
liğinde, orta ölçekli şehirlerimize 
odaklanarak, şehirlerimizin, sis-
tematik olarak, dijital dönüşüm 
modeliyle, akıllı şehirlere dönüş-
mesi için çalışmaya başladık. 

İlkini, Kale Grubu’nun hamili-
ğinde ve TBV’nin işbirliği ile No-
vusens Akıllı Şehirler Enstitüsü 
olarak, Çanakkale'de başlattık. 
Çanakkale’nin yaşanabilirliğine 
ve sürdürülebilirliğine, teknolo-
ji aracılığı ile katkıda bulunmak 
ve rekabet gücünü küresel ölçek-
te yükseltebilmek amacını taşıyan 
‘Aklım Fikrim Çanakkale’ akıllı şe-
hir dönüşüm inisiyatifimiz, 3.yı-
lında üçüncü faza geçiş süreciyle 
devam ediyor. 

Çanakkale’nin, orta ölçekli şe-
hirlerimiz arasında, akıllı şehre 
dönüşümünü, katılımcı ve işbir-
likçi bir yaklaşımla, sistematik 
olarak uygulayan ilk şehrimiz ol-
masının heyecanını taşıyoruz.

Akıllı şehirlerin en büyük faydaların-
dan biri de istihdama olan katkısı. 
İçinde inovasyon ve girişimciliği 
barındırdığı için, her geçen gün yeni 
işler ve iş sahalarının gelişimine direkt 
katkı sağlıyor. Akıllı şehirler, enerji, 
ulaşım, güvenlik, çevre, sağlık, eğitim, 
tarım, savunma gibi hemen hemen 
tüm sektörlerde yeni iş fırsatları 
yaratmış durumda. Örneğin, akıllı 
şehir uygulamaları veri odaklı olduğu 
için, endüstri 4.0’ın da gelişmesiyle 
beraber veri analisti, veri mühendisi, 
veri bilimcisi gibi meslekler gelişti. En 
çok aranan meslekler arasına girdi. 
Nesnelerin İnterneti de, akıllı şehir-
lerin omurgasını oluşturduğu için, bu 
alanda çalışan pek çok girişimciye 
yeni fırsatlar sağladı ve sağlamaya 
devam ediyor. Endüstri 4.0 için 
gereken becerileri geliştirmek üzere 
tasarlanan bu yaklaşımla, yeni gelişen 
iş alanları için gereken becerilerin 
geliştirilmesi hedefleniyor.

2 0  M A Y I S  2 0 1 9  •  P A Z A R T E S I

05AKILLI YAŞAM / YOL HARITASI



C M Y B

DÜNYA SAYFA 06

Yerli sanayiden yaşama 'dijital' destek
Dijital teknolojiler, mobil, internet, iletişim altyapısı, veri, bulut derken akıllı 

şehirler trendi yayılıyor. Türkiye’de de yerel yönetimler bu alanda çalışmalara 
başladı. Yerli teknoloji şirketleri yenilikçi akıllı şehir projeleri geliştiriyor.

Türk elektronik sanayisinin büyük şirketleri özellikle IoT alanında bir dizi 
teknolojik üretime imza atıyor. Şirketler, doğal afetlerden, engelsiz yaşama kadar 
birçok alanda yardımcı dijital araçlar üretiyor. Örneklere yakından bakalım:

Afetler dijitalden 
yönetilecek

Görme engellilere 
özel akıllı baston

Gereksiz tüketime 
veri engel olacak

NB-IoT ile süt 
verimi artıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
bir afetin tüm aşamalarının dijital ortamda yö-
netilmesi ve kaynakların verimli şekilde kullanıl-
ması için geliştirilen Afet Yönetim ve Karar Des-
tek Sistemi – AYDES’in 2018 aralık itibarıyla tüm 
fonksiyonlarıyla kullanıma açıldığını duyurdu. 
2013’te TÜRKSAT ile imzalanan sözleşmeyle baş-
layan AYDES'te Netaş, bütünleşik afet yönetimi-
nin tüm aşamalarının elektronik ortamda takip 
edilebildiği, coğrafi bilgi sistemi tabanlı karar des-
tek sistemi geliştirdi. Coğrafi bilgi sistemleri için-
Başarsoft harita altyapısı kullanıldı. AYDES,   bir 
afetin ardından mobil uygulamalar ile sahadan ve-
ri toplanması ve veri tabanına aktarılması, karar 
destek sistemi ile gösterge paneli üzerinde anlık 
raporlama yapılmasını sağlıyor. Ayrıca TC Anaya-
sasının, yargılama sürecinin mümkün olan en kısa 
sürede ve en az giderle sonuçlandırılmasına ilişkin 
maddesine destek olması amacıyla Adalet Bakan-
lığı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ha-
yata geçirdi. Netaş'ın gerçekleştirdiği SEGBİS'te, 
Türkiye’deki 600 adliye, 3 bin mahkeme salonu, 
550 cezaevi ve 30 adli görüşme odası video konfe-
rans sistemiyle birbirine bağlandı.

Vestel’in Erişebilirlik Projesi kapsamında 
gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton’da doğan 
WeWALK Teknoloji desteğiyle görme engelli-
lerin hareket özgürlüğünü artırmak ve hayatını 
kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen bir akıllı 
baston. 

WeWALK, engel algılama, telefonla enteg-
rasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik 
sunuyor. Marka, YGA girişimcilerine tüm bil-
gi birikimini ve Vestel City’nin kapılarını so-
nuna kadar açtı. Tasarım ve üretim temelleri 
Vestel City’de atılan WeWalk’un endüstriyel 
tasarım, yazılım, donanım tasarımları ve pro-
totip hazırlanması çalışmaları yine Vestel’de 
YGA’nın gönüllü mühendisleriyle birlikte ya-
pıldı. WeWalk’un ilk yatırım ve seri üretim ma-
liyetini üstlenerek pilot üretim aşamasına ge-
len Vestel, kalite onaylarının ardından ürünün 
en uygun maliyetle son kullanıcıya ulaşmasını 
sağlayacak. Yeni nesil perakendecilik anlayışıy-
la nesnelerin interneti (IoT) üzerine de çalışan 
Vestel, otomatik deterjan siparişi veren çama-
şır makinesi ile ülkemizde akıllı ev konseptinin 
gelişimi için yeni bir adım attı. 

IoT’nin yaşama katması beklenen en büyük fay-
dası tüketilen enerjinin kontrol edilebilmesi ve 
gereksiz tüketimlerin önüne geçilmesi. Entes'in 
'Enerji Doktoru' projesiyle hedeflediği katkı; ölç-
me ve analiz etme özelliğindeki ürünlerimizle 
enerjinin her anlamda akışını kontrol etme, uzak-
tan izleme çözümleri ile verileri işleyip gerekli ak-
siyonları tek merkezden belirleme ve bu süreci 
tüm paydaşlarla anlık olarak paylaşma. Bugün ge-
lişmiş yazılımlar ve akıllı sistemlerle bütün bu iş-
lemler saniyeler içinde gerçekleşiyor ve mobilite 
özelliği ile zaman ve mekandan bağımsız olarak 
tüm süreç takip edilebiliyor. Örneğin yüksek re-
aktif güç tüketiminin işletmelere getirdiği ciddi 
külfetin ötesinde bu enerji akışı için kurulması 
gereken altyapı, enerji üretimini, iletimini ve da-
ğıtımını üstlenen otoriteler için de büyük bir so-
run. İşte bu probleme çözüm getiren kompanzas-
yon sistemleri Enerji Doktoru ile artık IoT tabanlı 
olarak hızlı ve hatasız kullanılıyor ve işletmenin 
enerji tüketimini izleyip analiz yaparak, gereksiz 
reaktif akışa engel olacak öneriler sunuyor. Kom-
panzasyon panosundaki kademelerin bakımlarını 
da takip edip, problem gördüğünde bilgilendiriyor.

Cihazlar arasında veri alışverişi yapılabilen IoT,  
LTE’nin yaygınlaşmasıyla gelişti. NB-IoT ise LTE 
fonksiyonları kullanılarak oluşturulmuş yeni bir 
dar bantlı IoT sistemi... NB-IoT cihazlarının uygu-
lanabileceği önemli alanlardan biri büyükbaş besi 
hayvanlarının takip edilmesi. Hayvanların kulak-
larında taşıyabilecekleri kadar küçük aynı zaman-
da da 8 yıl çalışabilecek enerji verimliliğine sahip 
NB-IoT cihazı, Karel Elektronik tarafından ge-
liştirildi. Besi hayvanlarının hareketliliklerinin 
Karel’in geliştirdiği akıllı algoritmalarla analiz 
edilmesi sayesinde gerek yavrulama verimi gerek-
se süt verimi artırılabiliyor. Karel’in geliştirdiği 
bu mimaride hayvanlara ait konum ve hareketli-
lik verileriyle yapılan analizlerle hayvan üretim ve 
kesim planlamasında verimlilik yükseliyor. Bu ci-
hazlardan gönderilen verilerin görselleştirilerek 
her ortamdan ulaşılabilir olması sayesinde hayvan 
yetiştiricisinden, veterinere kadar tüm ilgililer ve-
rileri takip edebiliyor. Hastalık, kızışma, beklen-
meyen hareket gibi önemli veriler için alarm üreti-
lerek dikkat çekilebiliyor. İlerde ise hayvanın han-
gi bölgede yetişip ne kadar açık ortamda dolaştığı 
gibi detaylı veriler raporlanabilecek.
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'ÖNCE REGÜLASYON GEREKLI'

Türk Elektronik Sanayicileri Derne-
ği (TESİD) yeni stratejisi ‘akıllı ya-
şam’ dikeyi doğrultusunda adımlar 
atarken, Genç TESİD ile de etkinlik-
ler düzenliyor. Bu etkinliklerden bi-
ri ‘Genç TESİD’le IoT’, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Genç-
ler, Bahçeşehir Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa bilimleri Dekanı  Prof. 
Dr. Nafiz Arıca’nın moderatörlüğün-
de beklentilerini, teknolojinin ge-
leceğini tartıştı. Genç TESİD, akıllı 
şehirler ve akıllı yaşam konusunda 
‘’teknolojilerin geliştirilmesi için ön-
ce regülasyon esnekliği şart’ düşün-
cesinde birleşti.  

Genç TESİD Başkanı Bahçeşehir 
Üniversitesi öğrencisi Şahin Özkul, 
2030’larda akıllı hastaneler, adliye 
salonları, güvenlik sistemleri gibi pek 
çok alanda fazla değişiklik olacağını 
düşünmediğini belirterek, bunun en 
büyük engelinin regülasyon olduğu-
nu kaydetti. Örnek olarak HGS’ler-
de kullanılan teknolojiyi veren Özkul, 
“Devletin kullandığı sinyal aslında 
regülasyondan yukarıda bir nevi, uy-
gun değil. Bir start-up olarak bu gibi 
teknolojiler yapmak istediğinizde re-
gülasyona takılıyorsunuz. Regülas-

yonları esnetebilmek gerek, herkes 
için. IoT, regülasyon izin verdiği süre-
ce hayatımızda olacak” diye konuştu. 

IoT’nin temel taşlarından birinin 
güvenlik olduğunu kaydeden Özkul, 
“IoT deyince evdeki her ürünün bir-
biriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz 
ama internete bağlı olduğunu unu-
tuyoruz. Bu açıdan güvenlik çok çok 
önemli” dedi. Sensörlerin kablola-
ma gibi maaliyetleri düşüren etkile-
ri olduğunu da belirten İTÜ öğrenci-
si Arda Civan ise, “İşlemci teknoloji-
si, sensör teknolojisi veri tabanı gibi 
unsurların gelişmesiyle IoT’nin önü-
nü açılıyor. Hatta ‘smart-akıllı’ dedi-
ğimiz kavram IoT ile geliyor” dedi. 
“Türkiye’nin gireceği açık bir pazar 
IoT” diyen Bahçeşehir Üniversitesi 
öğrencisi Hakan Süzer de bu alanda 
güvenliği sağlamanın önemli oldu-
ğunu kaydetti.  Bahçeşehir Üniversi-
tesi  öğrencisi Bahadır Can Çalışkan  
Türkiye’de daha çok IoT olarak tarım 
üzerinde çalışmaların olduğunu kay-
dederek, “Dünyada akıllı organ taşı-
ma çantası geliştiriliyor örneğin, ha-
yatın birçok alanında fark yaratacak 
zaman ve can kazandıracak uygula-
malar yapılıyor” dedi.

Üniversite öğrencileri tarafından kurulan Genç TESİD,  ‘Genç 
TESİD’ gözüyle IoT paneli düzenledi. Panelde gençler akıllı şe-
hirler ve akıllı yaşam konusunda ‘’teknolojilerin geliştirilmesi 
için önce regülasyon esnekliği şart’ düşüncesinde birleşti.  

Genç TESİD Topluluğu; Türk Elektronik 
Sanayicileri Derneği (TESİD) çatısı altında 
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, 
Yazılım Mühendisliği ve ilgili alanlarda 
okuyan öğrencileri iş hayatına daha 
donanımlı hazırlama ve sektöre kaliteli 
mühendis sağlama amacıyla kurulmuş. 
Elektronik ve yazılım sanayisinin 
ülkemizde gelişmesi, tanınması ve 
öneminin anlaşılması için çeşitli öğrenci 
kulüpleri ve platformlar ile stratejik 
faaliyetler ve çalışmalar yapılıyor.

◗ Genç TESİD nedir?
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Türk Elektronik Sanayicileri Derne-
ği (TESİD) vizyonunu yeniledi. Dikey 
alanlardaki teknolojilere odaklanan 
dernek, nesnelerin interneti- akıllı ya-
şam ve dijital fabrikalar olmak üzere iki 
çalışma grubu oluşturdu. Türkiye’deki 
firmaların gücüne ve yeteneğine ina-
nan dernek, bu yeteneklerin birleşti-
rilmesine katkı sağlamak istiyor. TE-
SİD’le yeni vizyonunu konuştuk. 

BAŞKAN C. MÜJDAT
ALTAY: 80’li yıllarda Türkiye’de 
büyük bir atılım başladı. Bu 90’lı yıl-
lara enerji olarak yansıdı. 1995 yılın-
da Gümrük Birliği imzalandı. Kendi-
mizi herkes gelebilir, herkes satabilir, 
her ürün kabul edilebilir bir ortamda 
bulduk. Çünkü Gümrük Birliği üye-
leri kendi güç dengelerine uygun kı-
sıtları koymuşken, Türkiye’de ben-
zer bir uygulama yoktu. Sonuç olarak 
yabancı firmaların yatırım yapma-
dan, sadece ticaret odaklı dolaştığı bir 
ülke haline geldik. Birçok sanayi ku-
ruluşu bu nedenle Ar-Ge’sini kapattı 
ya da rekabet edebilirliğini kaybede-
rek maalesef tüm faaliyetine son ver-
di. Bugün Türkiye’de yüksek teknoloji 
ürün ithalatı 60 milyar doların üzerin-
de. Yüksek teknoloji ürettiğiniz zaman, 
maliyetinizin içinde ortalama yüzde 15 
Ar-Ge harcaması vardır. Yani siz yurt-
dışından 60 milyar dolarlık ürün alır-
ken, dünyaya 9 ila 11 milyar dolar ara-
sı bir Ar-Ge teşviği veriyorsunuz. Bir 
diğer deyişle ürününü aldığınız firma-
ların Ar-Ge’lerini doğrudan destekli-
yorsunuz. Türkiye’de 2002 itibarıyla 
Ar-Ge konusunda atılan tüm adımları 
destekliyorum. Büyük bir enerji ve si-
nerji yaratıldı. Karadenizlilerin tulum 
diye bir çalgısı vardır. Ben hep “Tulum 
şişmeden müziği duyamazsınız” de-
rim. Artık Türkiye’de tulum şişti... Mü-
ziği duyabiliriz, gelin görün ki notalar 
eksik. Kulaklarımıza notasız çıkan bir 
ses geliyor. Bunun da arkasındaki se-
bep şu; ülke olarak proje üretemiyo-
ruz. Türkiye’de bugün birçok startup 

ve kendini aşmış KOBİ var ama şirket-
lerin belli bir sinerji içinde, yani nota-
sıyla birlikte, sektöre üretim yapması 
lazım. Devletin desteğini bekliyoruz. 
Devletin desteği bir el ise STK’lar di-
ğer el. Türkiye’de TESİD üyesi olacak 
nitelikte ve nicelikte bini aşkın şirke-
te kucak açtık. Bir dikey yarattık. Bu-
gün dünyada sağlıklı yürüyen sürdü-
rülebilir bir akım var o da her şeye akıl 
katmak. 5 gramlık cihaz da 5 tonluk da 
akıllı oldu. Akıl verebilmek için elekt-
ronik malzeme gömülü yazılım kul-
lanmanız lazım. O gömülü yazılımı da 
bir donanım kullanacaktır. Dolayısıy-
la bunlar ayrılmaz bir ikilidir. Birçok 
şirketimizin bu alana dokunduğunu 
gördük. Bu puzzle parçalarını birleşti-
rirsek, akıllı yaşamı kendi kaynakları-
mızla tasarlayıp, üretip, uygulayabile-
ceğimizi biliyoruz. Müziğin notaları-
nı akıllı yaşam oluşturacaktır. Doğru 

zamanda doğru hamlelerle akıllı ya-
şama geçerken dışa bağımlılığımızın 
ciddi azalacağını savunuyoruz. Ancak 
bu şekilde hedeflediğimiz ekonomik 
büyümeye ulaşabileceğimize inanı-
yoruz. Elektronik ile birlikte bilgi ve 
iletişim teknolojileri tüm sektörlere 

kaldıraç görevini üstleniyor. Bu ne-
denle tüm sektör paydaşlarını işbirli-

ğine davet ediyoruz.

BAŞKAN VEKILI
VURAL AKMAN: Yeni yönetim 
kurulu olarak başladığımızda geçmiş-
ten gelen deneyimlerimizi kullanarak 
elektronik sanayinin içinde bulunduğu 
dönüşümünün de farkında olarak yeni 
atılımlar yapalım istedik. 80’li yıllarda 
olan Türk elektronik sanayiinin önem-
li sıçramasından gençlerin haberdar 
olmadığını gördük. Bu yıllardaki büyü-
meyi gerçekleştiren 50’ye yakın elekt-
ronik sanayii duayeniyle söyleşi yapa-
rak, 3 bölümlük ‘Büyük Sıçrama’ belge-
seli yarattık. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Şimdi 
bu konuda araştırma yapılması gerek-
tiğinde  Youtube’da belgesel izlenebi-
lir.  Bunu ünivesitelerde gösterdik, bazı 
duayenleri etkinliklerle gençlerle bu-
luşturduk. Gençler bir daha yapabilir 
bunu Türkiye görsün istedik. Bu genç-
lere enerji verdi ve onlar ‘Genç TESİD’i 
kuracağız’ dedi. Genç TESİD’le birçok 
çalışma yapıyoruz. Hatta genel sekte-
rimizi genç TESİD’den transfer ettik. 
Gençlerden sonra gördük ki burada 

kalamayız. Genç şirketlere KOBİ’lere 
de gitmemiz gerek. Elektronik sana-
yii ağırlıklı olarak startup’ların olduğu 
sektöre dönüştü. Biz de yönetim kurulu 
toplantılarımızı teknoparklarda yap-
ma kararı aldık. Bu buluşmalarla birçok 
KOBİ, startupla tanışmış oluyoruz. Biz 
aslında TESİD’i startuplar için hızlan-
dırma programı olarak konumluyoruz. 
Bugün herhangi bir alanda büyümek 
için temelinde elektroniğe ihtiyaç var. 
İster dijitalleşme ister bağlılık diyelim. 
Bu konuda bütün şirketlerin, STK’la-
rın güçlerini birleştirmesi gerek. Ana 
misyonlarımızdan biri bu birleştirme 
gücümüzü kullanmak olmalı diye dü-
şündük. 

YÖNETIM KURULU
ÜYESI YAMAN
TUNAOĞLU: Biz şirketler arası si-
nerji yakalamak için adım atmaya  başla-
dık. Günümüzde bu alanda enerji harca-
mak daha faydalı. Herhangi bir işi artık 
tek başına başarmak da mümkün değil, 
mutlaka birileriyle yapmak gerekiyor. 
Her şeyi kendiniz yapmaya çalışsanız da 
yapıyorsunuz ancak geç kalıyorsunuz. 
Elektronik sanayiini temsil eden bir der-
nek olarak bunu yapmayı gerekli görüyo-
ruz. Üyelerimizin hepsinin belli gücü var 
ama bu gücü birleştirerek belli bir nokta-
ya odaklanmak gerekiyor. Firmaları be-
raber iş yapmaya teşvik etmek ve onla-
ra o yönde  katkı sağlamak bundan sonra 
odaklanacağımız  bir alan.

TESİD 'akıllı işbirliği' için harekete geçti
YÖNETIM KURULU
ÜYESI FAIK EREM: İşgücümü-
zü belli noktaya odaklamamız lazım.  
Artık startuplar ve KOBİ’lere kaynak 
sıkıntısı çekenleri, büyük firmalarla 
buluşturup onlarla yüksek sinerji ya-
ratmak gerekiyor.  A firması diyecek ki 
bizim böyle ihtiyacımız var ama bu işi 
kıvıramıyoruz. B firması da biz bu işi 
kıvırırız diyecek işte muhteşem bir fi-
nans kaynağı.. Ana misyonlarımızdan 
biri bu birleştirme gücümüz olmalı di-
ye düşündük.

DANIŞMA KURULU
TABII ÜYESI LÜTFI YENEL: 
Sektörümüz, maalesef bugün dünyada 
hak ettiği yerde değil. Elektronik sana-
yiinin yerel yeteneklerinin ve şirket-
lerinin sayısını artırmazsak, bu hava-
cılık, denizcilik gibi diğer sektörleri de 
negatif etkileyecek. 80’lerde IT, tele-
kom gibi bize dokunan sektörlerle ilgili 
tek dernek vardı. Şimdi IT, yazılım, te-
lekom ve elektronik sanayiilerini bir-
birinden ayırmak mümkün değil. Prob-
lem şu ki; STK’lar koordineli çalışmı-
yor. Bu koordinasyonun sağlanması 
mutlak bir gereklilik olarak önümüzde 
duruyor. 

YÖNETIM KURULU ÜYESI 
AHMET HAMDI ATALAY: 
Elektronik sanayiinde ileri gitmiş ülke-
lerde öncü markalar var. Binlerce KOBi 
arkasından gidiyor. Savunma sanayi-
nin başarısı bu modelden geliyor. Dev-
let piramit belirledi, vakıf şirketleri al-
tında KOBİ'ler, girişimler var. Birinci 
firma olmazsa alttakiler kontrat imza-
layamaz. Diğer sektörlerde bu başarıla-
madığı zaman sektörün yerini daha çok 
konuşuruz. Parçaları birleştirecek bir 
atılım gerek. 

Türk Elekt-
ronik Sanayicileri 

Derneği (TESİD),tekno-
loji alanında gelişen son 

yılların ‘akıllı’ trendini gör-
dü. IoT, büyük veri gibi alanla-
rı ‘akıllı yaşam’ şemsiyesinde 

toplayan dernek, bu alanda fır-
satı gören bütün firmaların 
güçlerini ve yeteneklerini 

birleştirmesine katkı 
sağlamak istiyor.
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