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WIPO tarafından yayınlanan ülke profilleri, ülke-
lerin  patent  ve   diğer   sınai   haklar   konusun-
daki istatistiklerini vermektedir. Bu istatistiklerde 
ülkelerin hangi teknoloji alanlarında yoğunlaştı-
ğını göstermektedir. Elektrik mühendisliği gru-
bunda olan bilgisayar teknolojileri 187,007 pa-
tent başvurusu ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu, 
176,457 başvuru ile elektrikli makine, cihazlar ve 
enerji ile 123,258 başvuru ile sayısal haberleşme 
izlenmektedir. Aynı istatistiklerde Türkiye’nin en 
çok patent başvuru ile yoğunlaştığı alanın, yeni 
teknolojilerden uzak, “other consumer goods 
diğer tüketim malları” olduğu belirtilmektedir. 

10 Ocak 2017 günü yürürlüğe giren 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ve Türkiye’nin WIPO 
nezdinde yetkili araştırma ve inceleme yetkilisi 
olmasının, patent başvurusu ve verilen patent 
sayılarını nasıl etkileyeceği ilgi ile beklenmekte-
dir. 6 aylık istatistikler açıklandığı zaman, diğer 
ülkelerle karşılaştırmalı yorum yapılması müm-
kün olabilecektir. Son istatistiklere göre, Türki-
ye’de Ocak 2017 ayında 309 olan toplam pa-
tent başvurusu sayısı, Ocak 2018 de ancak 398 
olmuştur. 

M. Kaan DERİCİOĞLU 
Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı

SINAİ HAKLAR VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ (2)

Dergimizin 25. sayısında Sınai Haklar ve Türki-
ye’deki Gelişimi konusuna başlamış ve markalar 
konusuna değinmiştim.

Bu sayımızda sınai haklar kapsamındaki konulardan 
olan buluşlar ve buluşları koruyan yasal düzenle-
melerdeki gelişimden söz edeceğim.

1789 Fransız Devrimi’nden sonra bazı ülkelerde 
patent korumasına yönelik çalışmalar hız kazanmış-
tı. Patent Kanununu kabul eden ilk 10 ülke arasın-
da Osmanlı Devleti, 23 Mart 1879 tarihinde buluş-
ların korunmasına yönelik ilk yasal düzenleme olan 
İhtira Beratı Kanunu’nu kabul etmişti. Bu Kanun’un 
yürürlülüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
sonra 1995 yılına kadar devam etmiştir. 1844 Fran-
sız Kanunu’nun bir çevirisi olan bu Kanun, Fransız 
Kanunu’ndan farklı olarak aşağıda yer alan hükmü 
içermekte idi.  Bu hüküm, İhtira Beratı Kanunu’nun 
bu alandaki ilk 10 kanundan biri olma özelliğinin 
yanında, dünyada buluş yapanlara buluşlarının de-
recesine göre ödül verilmesini öneren ilk Kanun 
olma özelliğini taşıyordu. 

“ONDÖRDÜNCÜ MADDE: Türkiye Cumhuriyeti 
tebaasından ve tebeai ecnebiyeden ve memleket-
çe nafi şeyler ihtira edenler dereceî ihtiraına göre 
mükâfat olmak üzere ihdas olunacak altın ve sim ve 
bakırdan mamul madalyalar ile taltif olunacaklar ve 
verilen madalyanın resmini ihtira kerdesi olan eş-
yadaki markası mahalline vazeylemeğe muhteriler 
mecbur olacaktır.” Günümüz Türkçesi ile: Türkiye 
Cumhuriyeti ve yabancı uyruklulardan ülkeye ya-
rarlı şeyler bulanlar, buluşun derecesine göre ödül 
olmak üzere altın, gümüş, bakırdan madalyalar ile 
ödüllendirilecekler. Verilen madalyaların resmi, bu-
luş konusu olan eşyada marka yerine uygulanmaya 
buluşçular mecbur olacaktır.
   
Patent Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin etkileri 
konusunda bilgi için, verilen patentlerin sayılarını 
ele almak yeterli olabilir. Aşağıda cumhuriyet ön-
cesi Osmanlı döneminde verilen patent sayılarına 
ilişkin bir kaynaktan aktarımı bulabilirsiniz.

“3 Haziran 1912 – 13 Mart 1916 tarihleri arasında 
yaklaşık 4 yıllık dönemde incelenen 285 patent, yıl-
lık 71 patente denk gelmektedir. Numaralandırma 
olarak devam eden fakat Ticaret ve Ziraat Nezareti

Mecmuasında yer almayan 170 patentin eklenme-
siyle dört yılda 455 patent verilmiştir. Bu da yıllık 
113 patente karşılık gelmektedir. Sıralı olan ve ek-
sik bulunmayan tek yıl olarak 14 Ocak 1913’ten 
30 Aralık 1913 tarihine kadar 82 patent verilmiştir. 
1912 yılının Mayıs ayından 1913 yılının Ocak ayına 
kadar olan 6 ayda, 79 patent verilmiştir. Osmanlı 
vatandaşlarının bu dönemde yıllık ortalama 9 pa-
tent aldıkları görülmektedir.”1

Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde, 4 yıllık 
dönemde (1912 – 1916) verilen patent toplam 
sayısı 455, cumhuriyet döneminde (1995 – 1998) 
4 yıllık dönemde verilen yerli patent sayısı yalnız 
143’tür.

Bu sayılar Türkiye’deki buluş faaliyeti ve patent sa-
yıları konusundaki gelişimin yavaş olduğunu gös-
termektedir. 1879 yılında kabul edilen patent ka-
nununun 1995 yılına kadar değişmeden yaşaması 
konuya ilginin azlığını açıklamaktadır. Bir patent 
kanununun etkinliğini değerlendirmede, Kanun dı-
şında, buluş yapanlara patent veren kamu kurumu-
nun yapısı da önemlidir. Sanayi Bakanlığı bünye-
sinde, personeli çok az, küçük bir şube müdürlüğü 
olan Sınai Mülkiyet Müdürlüğü gelişmenin neden 
gerçekleşmediğinin bir göstergesi olarak görüle-
bilir.

24 Haziran 1995 tarih ve 551 sayılı Patent Hakları-
nın Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name, 23 Mart 1879 tarihinden 27 Haziran 1995 
tarihine kadar 116 yıl yürürlükte kalan İhtira Beratı 
Kanunu’nu yürürlükten kaldıran ve çağdaş hüküm-
ler içeren öncü nitelikli bir yasal düzenlemedir. 
1995 devrimi Türkiye’deki patent başvurusu sayıla-
rını olumlu etkilemiştir. 1995 yılında 170 olan yerli 
patent başvurusu, 2005 yılında 935, 2015 yılında 
5512 ve 2017 yılında 8625 olmuştur.  1995 yılında 
58 olan verilen yerli patent sayıları ise, 2005 yılın-
da 95, 2015 yılında 1730 ve 2017 yılında 1964 ol-
muştur.   2023 yılında ilk 10 ülke arasına girmeyi 
hedefleyen Türkiye için, ilk 10 ülkenin sayıları bakı-
mından patent sayıları çok yetersizdir. 2016 yılında 
Dünya çapında 3,127,900 patent başvurusu yapıl-
mış ve aynı yıl 1,351,600 patent verilmiştir. Çin, 
1,338,503 patent başvurusu ve 404,208 verilen 
patent ile dünya lideridir.

 
      

1Yard. Doç. Dr. Tolga AKAY, Osmanlı Devleti’nde Patent Sisteminin Gelişimi, FSHD Cilt II Sayı 44 Yıl 2015. Sayfa: 49/
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ile güçleniyordu. Bu gelişime rağmen o tarihlerde 
herhangi bir yabancı ürünün, Türk sanayisinin pek 
çok kesiminde gerek ilke olarak, gerek biçim ola-
rak “kopya” edilmesi normal bir şey olarak kabul 
edilirdi. Aslında böyle yapmak gerçekten çok ko-
laydı. Çünkü bir ürünü üretmek için herhangi bir 
AR-GE ve tasarım yatırımı gerekmiyordu. Her şey 
kolayca kopya ediliyordu. Öte yandan hemen hiç-
bir kurum da bu yönde tasarımcının ve yaratıcılı-
ğın hakkını koruyan yasal bir işlem yapmıyordu. 
İşin aslını arayan soran da pek yoktu. Yani iş bir 
biçimde “ite kaka” yürüyordu!

1978: Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme 
Merkezi Tarafından Düzenlenen Bir Seminer: 
“…Yerli Üretimin Ambalaj Sorunu…”

1978 yılında Ankara’da Ticaret Bakanlığı’nda ku-
rulan İhracatı Geliştirme Merkezi tarafından, ilk 
kez bir “Uluslararası İhracatı Geliştirme Semine-
ri” çok büyük bir katılımla düzenlemişti. Ben de 
seminere tek tasarımcı konuşmacı olarak davet 
edildim. Çünkü o tarihlerde Türkiye’de bu alanda 
konuşacak başka kimse yoktu. Yapmamı istedikle-
ri konuşmanın konusunu da “İhracat Ürünlerinde 
Ambalaj Sorunu” olarak belirlemişlerdi. Çünkü o 
yıllardaki asıl sorun buydu. Büyük sorumluluk ta-
şıdığı için konuşmamı büyük titizlikle hazırladım 
ve kan ter içinde kalarak yaptım. Bakanlık konuş-
mamdan memnun olmalı ki, birkaç gün sonra beni 
bir proje için Hindistan’a göndermek istedikleri-
ni bildirdiler. Önce şaka sandım, ama İstanbul’a 
döndüğümde Pan-Am şirketinden uçak biletimin 
hazır olduğunu söyledikleri zaman işin şaka olma-
dığını anladım.
 
1979: Hindistan’da “Design for Development” 
Ekibi ile Tanışma

Hindistan’daki bu olayın “Design for Develop-
ment” adında çok ciddi bir kalkınma projesi oldu-
ğunu oraya gidince anladım. Meğerse bugünkü 
Hindistan’ın temelini atıyorlarmış. Böylece Hindis-
tan’da Ahmedabad’da bulunan “National Insti-
tute of Design” adlı üniversiteyi tanımış oldum. 
Bu “Milli Tasarım Enstitüsü” çok önemli bir ku-
rumdu ve yaşamsal bir rol oynamıştı.

Orada yaptığımız toplantılarda açıkça şunu gör-
düm: Hindistan’daki herkesin hedefinde “ülkenin 
gerçek kültürel ve ekonomik gerçekleri ve var-

lıkları nedir? Ben bunu tasarlayarak nasıl dünya 
markası yaparım?” sorusu vardı. Bu proje ile dün-
yanın en önemli tasarımcıları orada bir araya ge-
tirilmişti. Ben başlangıçta Hintlilerin bize tasarım 
konusunda akıl soracaklarını sanıyordum. Ancak 
kısa sürede öyle olmadığı görüldü. Projeye çok iyi 
hazırlanılmıştı, ülkenin kalkınma hedefleri çok açık 
biçimde ortaya konulmuştu. Hükümet de bütün 
gücüyle destekliyordu.

Sonuçta hepimiz Hindistan kültürünün ve tasarı-
ma bakışlarının hayranı olduk. Bu çalışmalar sıra-
sında daha 1979 yılında bile Hindistan’ın tasarım 
bakımından gelecekte durdurulamaz olacağı açık-
ça görülüyordu. Oradaki önemli ve çok kültürlü 
ekiplerle yoğunlukla Hindistan’ın bölgesel kalkın-
masında tasarımın önemi ve yöntemleri üzerinde 
çalıştık.

Aslına bakılırsa kısaca söylemek gerekirse, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında İtalya’da ne 
yapılmışsa 1979 yılında Hindistan’da da aynısı ya-
pılıyordu. Ülkenin milli, kültürel ve ekonomik an-
lam taşıyan değerlerini endüstri ve tasarım yoluyla 
uluslararası markalara dönüştürüyorlardı. 

1980’li Yıllarda Türkiye’de Tasarımın 
Etkinleşmesi Ve Çeşitli Sorunları

Türkiye’de endüstri için ürün tasarımının yeni baş-
latıldığı bu ilk dönemde büyük ölçekli sanayi kuru-
luşları dışında, tasarım çalışmaları patent ve tescil 
gibi yasal gerçeklerin epeyce uzağında, hatta ne-
redeyse “çok hür” bir şekilde gelişiyordu.

Endüstri tasarımının temel direği olan “yaratıcı 
düşüncelerin korunması”, “özgün tasarımın ko-
runması” gibi çok önemli gerçekler de henüz Türk 
sanayiinde veya sanayi ile ilgili kurumlardan yeter-
li teşvik ve destekleri de göremiyordu. Buna bağlı 
olarak, endüstri için tasarımda yaratıcılığın koru-
namaması nedeniyle Türk sanayiinde 2 önemli 
gerçek durum ortaya çıkmıştı:

1-Orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşları, yap-
tıkları işin ne olduğunu bile tanımlamadan, hatta 
belki anlamadan, özgün tasarımları olmayan ürün-
leri ürettiler. Bunun arkasındaki düşünce de şuy-
du: Mademki bu tasarım işi bu kadar kolay yapılı-

MAKALE

TÜRK SANAYİİNDE ENDÜSTRİ TASARIMININ İLK GÜNLERİ VE DÖNEMLERİ

1970’li Yılların Sonlarındaki “Türk Malı 
Tasarım” Arayışları

Bu başlangıçtan sonra, ilk “Endüstri Tasarımcısı” 
diploması taşıyan öğrencilerimiz bir süre boyun-
ca, özellikle büyük ölçekli üretim yapan sanayi ku-
ruluşlarında etkili çalışma ortamı bulmaya başladı-
lar. Çünkü o yıllarda endüstri için tasarım yapma 
gerçeğinin iki temel ayağı olan “pazarlama” ve 
“ürün geliştirme” kadroları öncelikle bu gibi bü-
yük kuruluşlarda bulunuyordu.

O nedenle 1975 yılından sonra profesyonel alan-

larda çalışmaya başlayan ilk endüstri tasarımcıları, 
çok ciddi, ama az sayıdaki bu tür ortamlarda yara-
tıcı tasarımlarını hayata geçirmeyi başarabilmişti. 
Hemen belirtmem gerekir ki, ülkemizde ilk pro-
fesyonel ürün tasarımlarının başarıya ulaştığı bu 
dönemde, konunun önemi genellikle, yurt dışı 
ile ilişkili olan büyük kuruluşların yönetim kadrosu 
tarafından bile sınırlı olarak anlaşılabilmişti. Açık-
çası, yapılan başarılı tasarımlar çoğunlukla en üst 
düzeydeki kişilerin özel ilgileri ve desteği ile geliş-
tirilerek hayata geçirilebiliyordu.

Aynı yıllarda, “Türk Malı” kavramı da, iyi tasarlan-
mış sanayi ürünlerinin ihracatına yönelik çalışma-
lar bakımından önem kazanıyordu. Ve bu konu-
daki çalışmalar ilgili kamu kuruluşlarının girişimleri 

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN
TC Haliç Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Dekanı
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ler ve üreticileri çıkıyor. İstenilen her konuya en 
ayrıntılı biçimde ulaşılıyor.

Çin sadece tasarım ve üretim başarısını katego-
rileştirmemiş, bunu sistemleştirmiş ve webin ile-
tişim gücünü sonuna kadar kullanıyordu. Çin’de 
neler olduğunu anlamanın ikinci ve karmaşık bir 
yolu yoktu. 

Çin’deki bu gelişmeyle birlikte, tasarım ve üretim 
bütünüyle yeni bir yola girmişti. Çünkü bu yolla 
bütün dünyada kimin neye ihtiyacı olduğu belir-
lenmiş ve bunların tümü üretilmeye başlanmıştı. 
Aslına bakılırsa, İtalya’nın 1948 yılında, Hindis-
tan’ın 1979 yılında yaptığını şimdi Çin 1990 yılın-
da yepyeni bir yolla dev bir boyuta çıkararak et-
kinleştiriyordu.

2000’li Yıllarda “Küresel Tasarım Gerçe-
ğinin Ve Rekabetinin Ortasında Olma” 
Gerçeğiyle Karşılaşma

2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de genel 
olarak endüstri ürünü tasarımının önemi, “Türk 

Malı” kavramının, “marka” kavramının önemi, 
Türk sanayi ürünlerinin küresel yarışa katılarak ih-
racata başlanması ile birlikte çok açık ve fakat ne 
yazık ki çok gecikmeli olarak anlaşılabilmiştir.

Bu durum, özellikle Türkiye’deki orta ölçekli kuru-
luşlar arasında, kendilerine göre yeni olan ürün-
lerini uluslararası fuarlarda sergileyenler, onların 
orijinal tasarımlarıyla aynı ortam içinde yan yana 
gelince çok üzücü durumlar ortaya çıkıyordu. 

Buna karşılık büyük ölçekli sanayi kuruluşları, kur-
dukları çok uluslu ilişkilerle, çaresiz ve kendilerine 
göre haklı olarak “yaratıcı düşünceleri korunmuş 
uluslararası markalara ve ürünlere” yönelmek zo-
runda kalmışlardı.

Bu yeni durumun sonucunda çoğunlukla, Türki-
ye’deki güçlü kuruluşlar, kendi AR-GE’lerindeki 
tasarım çalışmalarını doğal olarak daraltılmış ve 
yeni ürün tasarımlarını ise iş birliği yapılan yabancı 
kuruluşlardan sağlamaya başlamıştı.

2010’lu Yıllarda “Küresel Tasarıma 
Katkı Yapmak”

Yukarıda çok kalın çizgilerle özetlenen, Türkiye’de-
ki son 45, 50 yılın endüstri tasarımı hareketlerin-
den açıkça görüldüğü gibi, “yaratıcılığın destek-
lenmemesi”,    “ yaratıcı  düşünce  ürünlerinin 
korunmaması” yönlerindeki çok önemli kurumsal 
eksikler bugün iç içe bulunulan, oldukça sıkıntılı 
sonucu karşımıza bütün açıklığıyla getirmişti. 

Türkiye’de üniversitelerin büyük ve naif bir heye-
canla ve özveriyle yürüttüğü endüstri tasarımı eği-
timi ve öğretimi çalışmaları, gerek ulusal ortamla, 
gerekse uluslararası normlarla yeterli ölçüde ve 
yakından desteklenemedi. Böylece Türk sanayi-
inin küresel başarılarına çok daha büyük ölçüde 
katkıda bulunacağı kesin olan bu önemli konu ne 
yazık ki yakın zamana kadar sahipsiz kalmış gibi 
oldu. Diğer yandan da “Endüstri Ürünü Tasa-
rımcısı” diplomasını taşıyan çok sayıdaki meslek 
adamı, gerçekte çok üst düzeylerden desteklenip 
korunması ve geliştirilmesi gerekirken, bu önem-
li konuyu kendi başlarına savunmak durumunda 
kalıyor.

yordu, o halde böyle bir iş için tasarımcı kadrosu 
bulundurmaya ne gerek vardı?

Böylece ülkedeki sanayinin, bir tasarım gerçeğiyle 
ilk karşılaştığı dönemde, yeni ve yaratıcı düşünce 
içeren ürünler alanında, ilgili üst kurumlar tarafın-
dan hiçbir şekilde denetlenmeyen, desteklenme-
yen çok yaygın bir üretici kesimi ortaya çıktı. Bu 
üreticiler bir süre sonra, bütünüyle denetimsiz ka-
larak, tasarım disiplini açısından yararlı sonuçların 
alınabileceği çok değerli bir gelişim sürecini de 
hem zedelemiş hem de kaybetmiş oldu.

2- Aynı tarihlerde, büyük ve ciddi sanayi kuruluşları 
tarafından başlatılmış olan endüstri tasarımı çalış-
maları, daha başarılı sonuçlar vermeye başlamıştı. 
Çünkü bu kuruluşlar, 1970’li 1980’li yıllarda ilk kez 
yurt dışı pazarlarda ve uluslararası fuarlarda yeni 
ürün tasarımlarının ticari başarılarıyla karşılaşıyor-
du. Bu ticari başarılar, hem bu sanayi kesimindeki 
iyi yetişmiş, tasarımın gücünü iyi bilen profesyonel 
üst düzey yönetimini heyecanlandırıyordu, hem 
de endüstri ürünü tasarımının kaçınılmaz önemini 
kullanıcı kesimine hissettiriyordu.

O yüzden 1980’li yıllar Türkiye’de ilk kez endüst-
ri tasarımı uygulamalarının en yoğun dönemi ol-
muştu ve en ilginç ürünleriyle doluydu.

1990’lı Yıllarda “Küresel Yarışta Olma 
Hedefi”

Ancak Türkiye’de ilk başarılı tasarımların uygulan-
dığı ürünler 1990’lı yıllarda hiç beklenmedik bir 
sorunla karşılaştı. “Yaratıcı düşünceleri ve ürünle-
ri” koruyan etkili bir otorite bulunmadığı için bu 
konuda, sanayi ortamında ortaya çıkan tasarım-
larda bu defa yurt dışındaki ürünlerden “haksız 
olarak” yararlanma dönemine girildi. Hatta büyük 
sanayi kuruluşları bile, içinde yer aldıkları uluslara-
rası fuarlarda karşılaştıkları örneklerden veya ka-
taloglardan aldıkları “fikirlerle” iç pazara yönelik 
tasarımlar üretmeye başladılar.

Böyle bir “kolaycı” yolun ileride ne gibi sorun-
lar çıkaracağını iyi bilen bazı büyük sanayi kuru-
luşlarının, kendi AR-GE’lerini kurmaları, endüstri 
tasarımcılarını içtenlikle desteklemeleri bu yıllara 
rastlar. Bu arada açıkça belirtmek gerekir ki bu 

AR-GE’lerden bazılarında tasarlanan ürünler, o 
dönemdeki heyecanın da etkisiyle, çok başarılı 
düzeylere ulaştılar ve üstelik sonuçta büyük ticari 
başarılar da elde ettiler. Türkiye’de tasarlanıp, yurt 
dışında patentleri alınmış olan ilk ürünler de o yıl-
ların bir başarı heyecanı gerçeğini yansıtır.
Ancak bu dönemde, yeni ürün tasarımına asıl ih-
tiyacı olan kesimin küçük ve orta ölçekli sanayi 
olduğu konusunda ilgili kurumlara yapılan çeşitli 
uyarılar neredeyse bütünüyle yanıtsız ve desteksiz 
kalmıştı. Tasarım ve yaratıcı düşünceler, sanki sa-
dece büyük sanayi kuruluşlarına ait bir sorun gibi 
kabul ediliyordu. Bir bakıma hem gerçekleştiril-
mesi çok pahalı olan bu yaratıcı tasarımlar yasal 
olarak “korunamıyordu”, hem de bu “pahalı iş” 
sadece büyük sanayi kuruluşlarına ait bir sorumlu-
luk gibi kabul ediliyordu.

1990’lı Yıllar: Türkiye’de Diğer Üniversitelerde 
Endüstri Tasarımı Eğitimi Başlatılması

1990’lı yıllarda Türkiye’de endüstri tasarımının ne 
kadar önemli olduğu görülünce hemen en önem-
li üniversiteler de bu bölümü kurmaya başladılar. 
Ülke için yeni bir kadro yetişiyordu. Ancak bunun-
la birlikte bir de çok önemli ve gerçek sorun da 
vardı: Bu eğitimi hangi kadrolarla yapacaklardı? 
Sanayinin her zaman şaşmaz gerçekleri vardır 
ve her zaman da çok profesyonel ve şaşmaz çö-
zümler bulmak gerekir. Oysa bu yeni eğitim öğ-
retim kadrosunun böyle bir profesyonel deneyimi 
yoktu. Böylece bir tehlike baş gösterdi. Eğitim 
kuruluşları ile sanayi kuruluşları arasında iş birliği 
yapmak kolay değildir. Çünkü endüstri için tasa-
rım yapmak sadece bir yetenek oyunu, şıklık ya 
da mucitlik değildir. Yasal, ekonomik, toplumsal 
ve çevre gerçekleriyle çok yakından bağlantılıdır 
ve bunlarla profesyonelce boğuşmak gerekir. Bu 
mesleğin ve sanayi kuruluşlarının profesyonel ve 
gerçek kuralları öğrenciye nasıl ve kimlerle öğre-
tilecekti? 

1990: Çin ve Üretimin Dünya İle Paylaşılması 
İçin Yeni Bir Yol: www.htdc.com 

1980’li yıllarda Doğu Asya ve özellikle Çin gerçeği 
ortaya çıkmaya başladı. O yıllarda Hong Kong’da 
“Hong Kong Trade Development Center” kurulu-
şunu ve işlettikleri web ağını görünce bu kez kü-
resel yarışın yeni yolu ile karşılaşmıştım. Bu web 
ağına girince karşınıza Çin’de yapılan bütün ürün-
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6- Bu sorunun çözümlenmesi için özellikle ilgili ve 
yetkili kurumlar tarafından her türlü, “çok yönlü”, 
etkili projeler geliştirilip uygulanmalıdır. Çünkü 
artık “sanayi üretimi” değişik ve küresel bir yapı-
ya dönüşüyor. Artık sadece üretmek çok önemli 
değildir, tam tersine “üreticilerin küresel ölçekte 
düzenlenmesi” düşüncesini yansıtan bir ortama 
girilmiştir. 

7- Ama endüstrideki gerçek üretimin artması her 
şeyden önce, güçlenerek gelişmesi,  tasarımın 
oyun ve etki alanının tanımlanması demektir. Üre-
tim yapılamayan bir ortamda tasarım gerçeğinden 
söz edilmez. Çünkü tasarım bir oyun ya da şaka 
değil “yaşamsal bir gerçektir”. Tasarım ve üretim 
gerçekleri birbirinden uzaklaşamaz ve ayrılamaz.

8- Bu gerçeklerin yanında her sanayi kuruluşunun, 
artık günümüzde “tasarımın küresel bir dili ve 
amacı” olduğunu, üstelik bu dilin sürekli ve hızla 
değiştiğini çok iyi izleyip, işin bu yönünü ayrıntılı 
biçimde değerlendirmesi gerekir.

9- Endüstri için tasarım yapmak, aslında birçok 
açıdan “risk almak” demektir. Çünkü bu iş, bir an-
lamda “olmayan yeni bir ürünü ortaya çıkarmak” 
demektir. Bu kolay bir iş değildir. Özellikle, nüfusu 
her gün artan dünyamızda, 200’e yakın ülke, her 
gün daha yeni ürün tasarımını, daha yeni düşün-

celeri ve daha yeni ürünleri arıyor. Büyük bir üre-
tim rekabeti ile karşı karşıyayız.

10- Bu büyük rekabete dayalı risk oranını azaltmak 
için bütün dünyanın en doğru gerçeklerini çok iyi 
takip etmek ve onun rekabet etkenlerini çok iyi 
izleyerek, yasal haklarını koruyarak, büyük tasarım 
yarışında başarıyla yer almak gerekir. 

Endüstri İçin Tasarım Yapmak Şaka 
Değildir

Artık son sözü söyleyebilirim. Bugün artık, Türki-
ye’de endüstri tasarımı konusunda hemen bütün 
ilgililerin böyle yaşamsal bir başarı hedefini açık 
olarak tanımladıklarını görüyoruz. Demek ki Türki-
ye için çok önemli olan, bundan sonra küresel re-
kabet yarışına ve sanayi gerçeklerine uygun olarak 
çalışan yeni bir endüstri tasarımcısı kuşağı ortaya 
çıkarılmalıdır.

Bu nedenle de, endüstri içinde çalışan tasarım-
cılara şunu söylemek isterim: Yaratıcılık, tasarım, 
üretim ve küresel rekabet yarışı şaka değildir ve 
bu ülkenin geleceğidir. Unutmayın, başta dedi-
ğim gibi, “… Bir direği düz dikmek için üç kuşağa 
yani 100 yıla ihtiyaç vardır…”

Neyse ki artık yaratıcı tasarımların ve düşünce 
ürünlerinin korunmasındaki yasal düzenlemeler 
bugün etkin bir biçimde etkinleştirildi. 

Yıllar boyunca, bu yönde oldukça yüksek düzey-
de sürdürülmüş olan, eğitim ve öğretim birikimi, 
sanayideki profesyonel ortama aktarılamaz ise, bir 
anlamda, her şey başıboş kalır. Sonuçta, sanayi 
üretimi bir yandan “tasarım” demektir. 

SONUÇ OLARAK BAZI DEĞERLENDİR-
MELER

Son 50 yılda ticari başarı kazanmış binlerce ürün 
tasarlamış bir kişi olarak sonuç olarak şu değer-
lendirmeyi yapmak isterim:

1971 yılında ülkemizde bu yeni mesleği kurarken 
bana “Endüstri tasarımı nedir?” diye soran-
lara şöyle yanıt veriyordum: “Elma, ar-
mut, oksijen, hidrojen hariç her şey 
tasarlanmıştır”. 
Bugün ise aynı soruyu soranla-
ra şöyle diyorum: “Elma, ar-
mut, oksijen, hidrojen dahil 
her şey tasarlanmıştır”.
Pek fazla farkında değiliz 
ama bütünüyle tasarlan-
mış bir ortamda yaşıyoruz. 
Çevremiz ve dolayısıyla ya-
şamımız tasarlanmaktadır. 
Bunu hiçbir zaman unutma-
mak gerekir. Bu durumun an-
lamı ise, endüstri için tasarımın 
amacının yeniden tanımlanması 
ve ürün kalitesinin artması demek, 
yani sonuçta daha iyi bir yaşam demek-
tir. Böyle bir amaç, hiç kuşkusuz sanayici için de 
büyük bir rekabet gücü anlamına gelir.

Geleceğin Türk Sanayiinde Endüstri Tasarımının 
Korunması, Etkinliğin Arttırılması Ve Başarısı 
İçin: 

Bu durumda gelecek için nasıl bir değerlendirme 
veya öneri yapılabilir? Onu da aşağıdaki 10 mad-
de altında yapmaya çalıştım:

Yukarıda, çok kalın çizgilerle özetlenen, yaklaşık 

elli yıllık bir dönemde Türk sanayiinde iç içe bu-
lunduğu endüstri tasarımı durumunun değerlen-
dirilmesi sonucunda, bu konudaki etkinliğin ve 
kapasitenin sonuçtaki ticari başarıların arttırılması 
için şu öneriler yapılabilir:

1- Endüstri için tasarım, daima sanayi içindeki 
“yaratıcılık” gerçeği ve “ortamı” içinde yaşayıp 
gelişebilir. Gerçek sanayi içinde ve ilgili kurumlar-
da bu “yaratıcılık ortamı” her ölçekte canlı tutul-
malıdır.

2- Endüstri için tasarım daima “bilimsel ve sanat-
sal araştırma gerçeği ve ortamı” içinde yaşayıp 
gelişebilir. Bu rekabet ortamı her ne pahasına 
olursa olsun ilgili kurumlarca desteklenerek canlı 
ve verimli tutulmalıdır.

3- Her ölçekteki sanayi ortamında “yaratıcılık” so-
nucunda ortaya çıkarılabilen her yeni tasarım ürü-

nünün “yasal haklarının” en geniş anlam-
da korunması gerekir. Bu konu birinci 

derecede önemli bir gerçek ola-
rak kabul edilmeli ve ilgili tüm 

kuruluşların desteğiyle her 
türlü girişim yapılarak hız-
la kesin sonuç alınmalıdır. 
Fikir hakları korunmayan 
bir ürünü üretmek bu-
gün artık akıl işi değildir. 
Artık bütün dünyadaki 
endüstri tasarımı, “yara-
tıcı eser haklarının korun-

ması” gerçeği üzerinde 
biçimlenmiştir.

4- Türkiye’deki büyük ölçekli 
sanayi kuruluşları, bu süre içinde 

endüstri tasarımı konusunda önemli 
yol almış,  deney ve güç kazanmıştır. Ama ta-

sarımın asıl gücü, sonuçta “rekabet sağlayıcı” bir 
araç olarak hedef belirlemesidir. Böylece tasarım 
ile “iş dünyası”, “rekabet” başlığı ve hedefi doğ-
rultusunda daha gerçekçi bir amaç için bir araya 
gelebilir.

5- Türk sanayiinin küçük ve orta ölçekli kuruluş-
lardaki “yaratıcı düşünceler”, “bilimsel, sanatsal” 
araştırma ortamı ve “tasarımlar” yaygınlaştığı 
oranda, bir bütün olarak bugün ve gelecekte, 
ürün olarak en somut başarılara ulaşacaktır.
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yalardaki tüketicilerin yaşamlarına değer katacak 
ürünler geliştiriyoruz. Dünya Fikri Haklar Örgü-
tü’nün (WIPO) listesinde son olarak dört basamak 
tırmanarak 74’üncü sıraya ulaşmamız, yenilikçilik 
vizyonumuzu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Yılda 
300’den fazla buluşumuz için patent başvurusu 
yaparak global teknoloji devlerinin yer aldığı bu 
listede ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. 
Global Ar-Ge ağımızı genişletmeye ve ekosiste-
mimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Sektö-
rümüzde dünyanın en yenilikçi ürünlerini geliştire-
rek, gelecek yıllarda daha üst sıralara yükselmeyi 
hedefliyoruz.

Nesnelerin interneti teknolojisi konusunda Ar-
çelik’in faaliyet ve çalışmalarını öğrenebilir mi-
yiz?

Hızla dijitalleşen dünyamızda internet, mobil 
cihazlar, veri analitiği, bulut bilişim tüketici bek-
lentileri ve iş modellerini etkiliyor. Nesnelerin in-
ternetinin yaratacağı ekonominin hızla büyüyerek 
trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 
Yarının dünyasına tam anlamıyla hazır hale gel-
mek için çalışıyoruz. Dijitalleşme ve nesnelerin 
interneti (IoT) kavramları üzerinde yürütülen Ar-
Ge faaliyetleri kapsamında iletişim protokolleri, 
bulut güvenliği, veri analitiği, robotik, yapay zeka 
ve ilgili alanlardaki uzmanlıklarımızın artırılması ve 
yaratılan katma değerin katlanarak büyütülmesi-
ne odaklanıyoruz.  Beyaz eşyaların internete bağ-
lı ve uzaktan kontrol edilebilir olması; cihazlarda 
kullanılacak sensörler ile kullanım alışkanlıkları ve 
cihazların performansı ile ilgili veriler sağlayacak. 
Bu “büyük veri”nin analizi ile kullanıcılara fayda 
sağlayan hizmetlerin geliştirilmesini hedefliyoruz. 

Kişiselleştirilen ürünler için hazırlanacak kontrol 
algoritmalarının ağ üzerinden ilgili ürünlere yükle-
nebilir hale gelmesi, beyaz eşya sektörünü sadece 
ürün satışından ziyade ürünlerle beraber hizmet-
lerin de sunulduğu bir endüstri haline getirecek.

Arçelik ve Unilever iş birliğiyle geliştirilen çalış-
maları sizden dinleyebilir miyiz?

Unilever ile hayata geçirdiğimiz çamaşır makinele-
rinde tek tuşla OMO deterjan siparişi teknolojisi, 
modern çağın hızlı temposunda hayatı kolaylaştı-
ran bir çözüm sunuyor. Tek Tuş’la sipariş sistemi 
ile çamaşır makineleri, OMO deterjan siparişi ve-
rerek ürünün eve teslim edilmesini sağlıyor. Ça-
maşır makinesine monte edilen cihaz aracılığıyla 
müşterinin teslimat ve sipariş bilgileri alınıyor. 
Böylece kullanıcılar, rutin ihtiyaçları için ek bir za-
man harcamadan ve karmaşık sipariş süreçleriyle 
uğraşmadan deterjanın kapılarına kadar ulaşma-
sını sağlayabiliyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak 
İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli, Adana, Ankara, 
Gaziantep illerinde hayata geçirilen projeyle tü-
keticilerin alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir 
deneyim sunmayı hedefliyoruz. 

HomeWhiz akıllı ev teknolojileri platformu ile 
kullanıcıların deneyimleyebileceği kolaylıklar 
ve konforlar neler olacak?

Bağlanabilir cihazların ilk neslini Arçelik markası 
ile Homewhiz platformunda tüketicilerin beğe-
nisine sunduk. İnternetin bulunduğu her yerden 
akıllı telefon, tablet ve akıllı TV’ler üzerinden be-
yaz eşyalar kontrol edilebiliyor, kendi aralarında 
iletişime geçiyor. Enerji ve zamandan tasarruf sağ-
lanırken, güncel yazılımlar ile tüketiciye en uygun 
performans sunuluyor. Sistem sayesinde, arıza ya-

Farklı coğrafyalardaki 
tüketicilerin 

yaşamlarına değer 
katacak ürünler 
geliştiriyoruz. 

Her zaman yenilik ve ilklere imza 
atan Arçelik gerek Ar-Ge merkezle-
ri gerekse patent ödülleri listelerin-
de ilk sıralarda yer almaktadır. Bu 
başarıların sırrını sizden dinleyebilir 
miyiz?

Arçelik’in başarısının arkasında 26 yıl-
lık Ar-Ge tecrübesi ile birlikte genetik 
kodlarımızda yenilikçilik anlayışı yer 
alıyor. 1990’lı yıllarda Ar-Ge faaliyet-
lerimize yaptığımız yoğun yatırımların 
meyvelerini topluyoruz. Bugün geldi-
ğimiz noktada global Ar-Ge ağımızda 
1300’den fazla araştırmacımızla dünya 
için öncü teknolojiler geliştirme vizyo-
nuyla faaliyet gösteriyoruz. Açık ino-
vasyon ortamında, öncü teknolojiler ve 
rekabetçi uygulamalar geliştirebilmek 
için yaklaşımlarımızı sürekli iyileştiriyo-
ruz. 

Yenilikçi fikirlerin sistematik olarak de-
ğerlendirildiği ve daha hızlı sonuçlan-
dırıldığı platformlar yaratıyoruz. Ar-Ge 
kaynaklarımızın yanı sıra; üniversiteler 
ve araştırma kuruluşları ile yaptığımız 
teknoloji geliştirme çalışmaları ve yo-
ğun iş birlikleri sayesinde çok yönlü 
hareket edip daha hızlı sonuçlar alabi-
liyoruz.  

Türkiye’nin en çok uluslararası pa-
tent başvurusunda bulunan şirketi 
olarak ülkemizi uluslararası arenada 
başarı ile temsil ediyorsunuz. 2018 
için hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Ar-Ge ve inovasyon yolculuğumuzda 
ilk patent başvurumuzu yaptığımız 90’lı 
yıllardan bu yana başarılarımızı istikrar-
lı şekilde artırdık. Bugün 5 ülkede 14 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’nde 3000’e 
yakın buluşa imza atarak farklı coğraf-

ÖZEL RÖPORTAJ / ARÇELİK

Hakan BULGURLU
Arçelik CEO’su
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Dijital yetenekleriniz ve nesnelerin interneti ko-
nusundaki birikimleriniz ile sağlık ürünlerinde 
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Günümüzde inovasyon, endüstrileri yeniden şe-
killendirirken, biz de iş modellerimizi bu değişime 
göre kurguluyoruz. Bu anlamda bizim için heye-
can yaratan alanlardan biri de sağlık ve sağlıklı ya-
şam. Dijital yeteneklerimizi ve nesnelerin interneti 
konusundaki birikimlerimizi birleştirerek kullanımı 
kolay bir sağlık ürünü geliştirdik. Mobil EKG Takip 
Sistemi BeyondCare, kalp ritmi, aktivite, solunum 
ve vücut sıcaklığı gibi yaşamsal verilerin pratik şe-
kilde takip ve analizini sağlayarak kullanıcılar için 
büyük kolaylık sağlıyor. İnsan hayatı son derece 
önemli. Amacımız, insanların daha sağlıklı bir ya-
şam sürdürebilmesine destek olabilmek ve insan-
lar için değer yaratabilmek.

Türkiye’nin en sevilen markası olarak seçilen Ar-
çelik’in ilham kaynağını ve bu başarısının sırrını 
bize aktarmanızı istesek neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye’nin en sevilen beyaz eşya markası olma-
mızı sağlayan unsurların başında, tüketicilerimizle 
kurduğumuz kıymetli bağ ve sağladığımız güven 
geliyor. Arçelik markamızla, en yeni teknolojiyi, 
en iyi tasarımlarla harmanlayarak, tüketicilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmeti sunuyoruz. 
Daha iyi bir gelecek için tüketicilerimizden aldı-
ğımız güçle, her gün şevkle, azimle çalışıyoruz. 
Türkiye’nin en yaygın bayi ve servis ağına sahibiz. 
Çağdaş perakendecilik anlayışı ile hizmet kalite-
mizi en üst noktada tutuyoruz. Tüketicimizin tak-
diri bizlere daha da iyilerini yapmamız için cesaret 
veriyor. İşimizi aşkla yapmaya devam edeceğiz.

Design Turkey 2017 Endüstriyel Tasarım Yarış-
ması’nda Üstün Tasarım Ödülü’ne layık görül-
dünüz. Bu kategoride tek beyaz eşya şirketi 
olarak ödül alan Arçelik ürünlerini tasarlayan 
ekibiniz ve başarıları ile ilgili neler söylemek is-
tersiniz?

Ev teknolojilerinde lider bir şirket olarak teknolo-

jiyi tasarımla harmanlıyor, hızla değişen dünyanın 
beklentilerine uygun yenilikçi çözümler geliştiri-
yoruz. Tasarımı, gözlem, estetik, özgünlük, tekno-
loji ve uygulamayı içine alarak tüketicinin hayatını 
kolaylaştıran bütünsel bir deneyim olarak görüyo-
ruz. Tasarım vizyonumuzun temelinde ürünlerimizi 
duygusal bağ kurulan nesneler haline getirmek 
ve bu sayede makine-insan etkileşimini keyfe dö-
nüştürmek yer alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki 
ofislerimiz ve Ar-Ge tesislerimizle tasarım alanında 
da global bir oyuncuyuz. Dünyanın en saygın ku-
rumlarından farklı kategorilerde aldığımız ödüller 
bu konudaki üstünlüğümüzü ortaya koyuyor.  

Karbon Saydamlık Projesi - CDP’nin iklim ve su 
alanlarının Global A listesine girmeyi başaran 
Arçelik’in bu başarısını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Küresel ısınmaya karşı mücadelede şirketlerin bü-
yük sorumluluğu var. Arçelik olarak bu sorumlu-
luk bilinciyle, bütünsel bir strateji izliyoruz. Su ve 
enerji verimliliğinde öncü ürünlerimizle; üretimde 
enerji, su kullanımı ve atık yönetimindeki projele-
rimizle döngüsel ekonomi çözümlerine odaklana-
rak daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Üre-
timde karbon ayak izimizi 2025’e kadar sıfırlamayı 
hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın en prestijli 
uluslararası platformlarda takdir görmesinden gu-
rur duyuyoruz.

Arçelik’in çevresel risklerle mücadeledeki başa-
rılarından bahsedebilir misiniz?

Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Kuzey Ameri-
ka’ya kadar küresel ölçekte faaliyet gösteren bir 
şirket olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz. Küresel ısınmaya karşı uluslararası 
çabalardaki öncü rolümüzü Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi’ne taraf olarak pekiştirdik. Üretimden kay-
naklanan sera gazı emisyonlarımızı 2010 yılından 
bu yana yarı yarıya azalttık. Yeşil enerji kullanım 
oranımızı aynı dönemde %1’den %88’e yükselttik. 
Yeni girişimle belirlediğimiz adımlarla, üretimden 
kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı daha da 
azaltmaya söz veriyoruz. 21’inci yüzyılın lider şir-
ketleri yeşil teknolojiyi kucaklayanlar, enerji verim-
liliğine yatırım yapanlar olacak. Dünyanın gelece-
ği için daha fazla iş birliğini, yatırımı, inovasyonu 
hayata geçirmeyi ve daha fazla hanede dönüşüm 
sağlamayı hedefliyoruz.

şanması durumunda teknik servisler ürünlerdeki 
sorunun ne olduğunu bilerek eve geliyor, böylece 
daha hızlı bir şekilde arıza gideriliyor. Tüketiciler 
HomeWhiz uygulamasında bulunan 80’den fazla 
yemek tarifinin arasından istediğini seçiyor ve bir 
dokunuşla pişirme ayarlarını fırına gönderebiliyor. 
Uygulama üzerinden, evin dışındayken bile ça-
maşır makinesini çalıştırabiliyor, eve gelindiğinde 
yıkamanın tamamlanmasıyla zaman tasarrufu sağ-
lanabiliyor. HomeWhiz, evin dışından erişildiğinde 
güvenlik açığı teşkil etmeyecek ve şifreyle giriş ya-
pılabilecek şekilde tasarlandı. Platformun güven-
liği VDE bilgi güvenliği sertifikası ile belgelendi. 
 

7’den 70’e herkese açık olan Fikir Üretim Üssü 
Garage’dan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Arçelik Garage’ı yeni nesil bir Ar-Ge merkezi ola-
rak tanımlıyoruz. Bu alanı 7’den 77’ye fikri olan 
herkesin hayallerini kısa sürede ürüne dönüştü-
rebileceği bir ortam yaratmak için kurduk. Glo-
bal örnekleri arasında teknolojik altyapısıyla ve 
büyüklüğüyle ayrışan Garage’ı, dijital ileri imalat 
teknolojileri sunan, ortak çalışmayı teşvik eden, 
müşteri geri beslemesinin alınabileceği bir fikir 
üretim üssü olarak tasarladık. Garage’ı kurarken 
amacımız ürünlerimizin pazara sunma sürelerini 
hızlandırmak, hızlı prototipleme altyapımızı ge-
liştirmek, birbirimizden ve hatalarımızdan öğren-
mekti. Organizasyonumuzun farklı bölümlerinden 
çalışanlarımızı dünyanın önde gelen üniversite, 
enstitü, start-up şirketlerinin oluşturduğu tekno-
loji ekosistemiyle buluşturduk. Garage’da tasarım 
odaklı düşünce yöntemini kullanarak çok farklı 
katılımcılarla müşteri içgörülerini anlayarak yeni-

likçi ürün fikirleri oluşturmak için 120’nin üzerinde 
workshop yaptık. Geliştirdiğimiz 5000’den fazla 
fikirden seçim yaparak sektörümüzün en prestijli 
küresel fuarı IFA’da  6 farklı ürün prototipini lanse 
ettik.

Atölye 4.0 ve TechPro Akademi için neler akta-
rabilirsiniz?

En değerli varlığı olarak gördüğümüz insan kay-
nağını dünya standartlarında geliştirmek, dijital 
dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak, 
değişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak 
için TechPro Akademi dediğimiz kapsamlı bir ye-
niden eğitim programını ve 4. Sanayi Devrimi’nin 
uygulamalı eğitim merkezi olan Atölye 4.0’ı hayata 
geçirdik. Atölye 4.0’da çok farklı disiplinlerde uz-
manlaşmış çalışanlarımız, üniversite, enstitü ve fir-
malar ile birlikte çalışarak, ileri üretim teknolojileri 
alanında kendi çözümlerini yaratıyorlar.  Bu dönü-
şüm yolculuğuna yüksek otomasyon, veri maden-
ciliği ve analitiği, yüksek verimlilik ve kalite odaklı 
çevik üretim sistemleri alanlarında yaptığımız pilot 
projeler ile başladık. Arttırılmış ve sanal gerçeklik 
gibi görsel teknolojileri, insan-robot etkileşimli iş 
istasyonlarını ve karar verebilen akıllı otomasyon 
sistemlerini süreçlerimizle bütünleştirmek üzeri-
ne yoğunlaşıyoruz. Atölye 4.0 da hem üretimdeki 
geleceğin teknolojilerini tanıtmak hem de bu tek-
nolojileri birebir deneyimleme imkanı yaratmak 
üzerine oluşturulurken, TechPro Akademi çalışan-
ların gelişim haritalarını çıkararak kariyer hedefle-
rini planlamalarına yardımcı oluyor. TechPro Aka-
demi’nin bazı modülleri Koç Üniversitesi iş birliği 
ile yürütülüyor. Uzun soluklu bir programa sahip 
olan akademide, geleceğin dünyasının yetkinlik 
ihtiyaç analizleri yapılıyor. Verilen yeni nesil eği-
tim programları sayesinde çalışanların yetkinlikleri 
yeniden şekillendiriliyor. Tüm bu çalışmalarımızla, 
bugünün hayallerini, geleceğin mühendisleriyle 
yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.
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İTÜNOVA TTO’nun kuruluş amacını ve kısaca çalışmalarını bizlere 
aktarabilir misiniz?

Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, üretmek, üreti-
len bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve gi-
rişimciliğini desteklemek amacıyla 2013 yılında İSTKA “Bilgi Odaklı 
Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında kurulan İTÜ 
Teknoloji Transfer ve Ticarileştirme Merkezi, İTÜ, İTÜ VAKFI ve İTÜ 
ARI Teknokent ortaklık yapısıyla İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. tüzel kişili-
ğini kullanarak ve TÜBİTAK’ın 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek 
Programı’nca da desteklenerek Ocak 2014 itibarıyla İTÜNOVA TTO 
olarak faaliyet göstermeye başladı.

ÖZEL RÖPORTAJ 
İTÜNOVA

Dr. Ercan ÇİTİL 
İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi öncelikle üniver-
site ve sanayi iş birliği adına çalışmalarını gerçek-
leştiren bir kurum. İTÜ’nün teknoloji transfer faali-
yetlerini yürütüyoruz. Üniversite sanayi iş birliğini 
artırmaya yönelik bir arayüz şirketiz. İTÜ içerisinde 
çalışmalarını gerçekleştiren akademisyenlerimizi 
sanayinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
onlarla eşleştirirken, başvuruda bulunan firmalara 
da sorununu en iyi şekilde çözecek, yardımcı ola-
cak ve hatta geliştirecek akademisyenlerimizle bir 
arada olma imkanı sağlıyoruz. 

Bunun yanında akademisyen-
lerimize ve girişimcilerimize 
fon bulmada yardımcı oluyo-
ruz. Bir fikriniz varsa, bu fikrin 
ya da buluşun patentlenmesi, 
ticarileştirilmesi faaliyetlerini 
yürütüyoruz. Özellikle gençle-
rin çok ihtiyacı oluyor. Bunlar ilk 
aşamalarda çok ciddi maliyetler. 
Gençlerin o konularda bilgileri 
de eksik olabiliyor, biz destek 
oluyoruz. Bazen belli destekler 
karşılığında firmalarla ortaklık 
yapıyoruz. İTÜNOVA TTO ola-
rak şu an beş firmaya ortağız, 
bazılarının yönetimlerinde yer 
alıyoruz.  

İTÜNOVA TTO diğer teknoloji transfer ofisle-
rinden önemli bir özelliği ile ayrışıyor ve de hiç-
bir mali destek almadan kendi gelir kaynakları 
ile buluşları destekliyor ve üniversiteye katkıda 
bulunuyor. Sürdürülebilirliği nasıl sağlıyor?

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine uygun olarak 7.2.2013 tari-
hinde % 52’si İTÜ ve % 48’i İTÜ Vakfı ortaklığında 
A.Ş. olarak kuruldu. Halen % 52 İTÜ, % 47 İTÜ 
Vakfı ve % 1 ARI Teknokent A.Ş. ortaklığındadır. 
Hizmetlerimizi özel sektör hızında verebilmek adı-
na böyle bir model tercih edildi.

TÜBİTAK 1513 Programı’ndan alınan destek ya-
nında İTÜNOVA TTO’nun ana gelirlerini Ar-Ge 
danışmanlık ve ortaklık türünde projelerden elde 
edilen gelirler oluşturmaktadır. Ayrıca proje ya-

zım, patent ve ticarileşme faaliyetleri sonucunda 
da gelir elde edilmektedir. 

Patent ile sonuçlanan ve ticarileşen buluşlarını-
za bir örnek verebilir misiniz?

2013 yılından beri 110 ulusal, 50 uluslararası ol-
mak üzere toplam 160 patent başvurusu gerçek-
leştirilmiştir. 17 ulusal, 1 uluslararası olmak üzere 
toplam 18 tescilli patent tescil almıştır. İTÜ Çev-

re Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. İsmail KO-
YUNCU’nun; İTÜ Hak Sahipliğin-
de patent başvuruları gerçekleşti-
rilen ve patent süreçleri İTÜNOVA 
Teknoloji A.Ş. tarafından takip 
edilen membran teknolojileri İS-
Kİ’nin Ağva’daki tesislerinde ilk 
gerçek ölçekli membran üretimini 
gerçekleştirmiş ve ticari gelir elde 
etmiştir. Diğer bir ticarileşme ör-
neğimiz de; triadik patent başvu-
ru sürecine destek verdiğimiz İTÜ 
Çekirdek girişimcimizin “Doğal 
Gıda Koruyucu” buluşu ile alaka-
lıdır. Buluşun ticarileştirilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir. Pa-
tent Destek Sözleşmesi çerçeve-
sinde Şirket’in elde etmiş olduğu 
yıllık net kar üzerinden belli bir 

oran İTÜNOVA TTO’ya gelir olarak işlenmektedir.

Lisanslanan bir çalışmanız var mı? Varsa söz ko-
nusu lisanslama sürecinin geçtiği aşamaları pay-
laşmanız mümkün müdür?

İTÜ Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri’ni Amerika’da 
bulunan ABD’de bir firmaya lisanslanmıştır. Mün-
hasır olmayan süresiz bir lisans anlaşması yapılmış-
tır. Yaklaşık 8 ay süren lisans anlaşma sürecinde, 
lisans öncesi firmaya danışmanlık hizmeti verilmiş 
olup yapılan görüşmelerde araçlar hakkında bilgi 
verilmiş ve firmanın ihtiyaçlarına yönelik yapılacak 
çalışmalar görüşülmüştür. Türkiye’de şirket açma 
opsiyonu da olan firma ile iş birliği, danışmanlık, 
İTÜ ARI Teknokent’te firma kurma gibi konular 
üzerinde durulmuştur. Firmanın nihai kararı ürü-
nü lisanslamak ve danışmanlık süreci ile devam 
etmek yönünde olmuştur ve lisans sonrası 1 yıllık 

2013 yılından beri 
110 ulusal, 50 ulus-
lararası olmak üzere 
toplam 160 patent 

başvurusu gerçekleş-
tirilmiştir. 17 ulusal, 
1 uluslararası olmak 
üzere toplam 18 tes-
cilli patent tescil al-

mıştır.
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danışmanlık anlaşması yapılmıştır. İTÜ Doğal Dil 
İşleme yazılımları, firmanın ürünlerine doğrudan 
entegre edebileceği ya da edemeyeceği araçla-
rı içermekteydi. Bu sebeple bazı yazılım araçları 
için ön fizibilite çalışması yapılıp, firmanın istekleri 
doğrultusunda ön denemeler yapılmıştır ve en-
tegrasyona uygun hale getirilmiştir. Test edilecek 
verilerin her sektör ve her firmanın faaliyet alanına 
göre değişiklik göstermesi sebebi ile bu gibi li-
sanslamalar öncesinde veri ile ilgili çalışmalar ge-
rekebilmektedir.
 
İTÜ akademisyenleri tarafından geliştirilen akıllı 
ev ve tesisleri Building as a Service (Baas) pro-
jesinden biraz bahsedebilir misiniz?

Günümüz binalarında çok farklı teknoloji ve özel-
likte otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Ay-
dınlatma, ısıtma-soğutma ve 
güvenlik gibi temel ihtiyaçla-
rı sağlayan bu sistemler farklı 
otomasyon disiplinlerine sa-
hiptirler ve birbirleriyle tam en-
tegre olamamaktadırlar. Bunun 
sonucu olarak, bu sistemlerin 
ortak bir şekilde yönetilmesi 
ya da kontrol edilmesi müm-
kün değildir. Her ne kadar bina 
otomasyon sistemleri için oluş-
turulmuş olan çeşitli standartlar 
olsa da ve bunlar entegrasyon 
için temel teşkil etseler de, re-
gülasyonların yaratmış oldu-
ğu çeşitlilik ve bu standartlara 
uygun olarak uygulanmış sis-
temlerin azlığı da gerçekte bü-
tünleşik bir yapının oluşmasını 
engellemektedir.  Bunun yanı 
sıra, mevcut bina otomasyon sistemlerinin sağ-
lamakta yetersiz kaldığı, daha üst seviye bir so-
yutlama katmanı ile cihaz seviyesi entegrasyonu 
tamamlayıcı nitelikte bir servis altyapısına ihtiyaç 
vardır. 

BaaS projesi ile bina otomasyon sistemlerinin bili-
şim ve haberleşme teknolojileri üzerinden enteg-
re edilmesi ve son kullanıcılara bina yeteneklerinin 
farklı servisler şeklinde sunulabilmesi hedeflen-
miştir. Burada özellikle üzerinde durulması gere-

ken, mevcut sistemlere uyumlu ve bu sistemleri 
tamamlayıcı nitelikteki uygun meta-bilgileri, kat-
ma değerli bina hizmetlerini modellemek ve ya-
ratmak için gerekli altyapının oluşturulmasıdır. 
Proje çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve geliş-
tirilen sistemin demonstrasyonu yapılmıştır. 

BaaS projesi ile hem geleneksel bina otomasyon 
sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırıcı bir plat-
formun oluşturulması hem de bu platform üzerin-
de temel bina servislerinin sunulması ve yeni kat-
ma değerli servislerin yaratılmasını hedeflemiştik.

Bu kapsamlı projeye destek veren akademisyen-
lerimiz İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Öğretim 
Üyesi olan Doç. Dr. Güneş KURT ve Doç. Dr. Ber-
na YALÇIN’dı.

Proje kapsamında akıllı bina sis-
temlerinde güvenli ve aslında yük-
sek iletim oranlarında haberleşme-
nin sağlanmasını izledik. Akıllı bina 
sisteminde özellikle acil durumda 
kaçış senaryolarını sağlayabilecek 
setuplar üzerinde çalıştık. Proje 
kapsamında yaptığımız çalışmalar 
yaklaşık 2 sene kadar sürdü. Proje 
geçtiğimiz Mart ayında tamamlan-
dı. Demosunu yaptık ve başarılı 
olarak kabul edildi AB tarafında.

Nesnelerin interneti teknolojisi 
tüm sektörlerde birçok üründe ve 
hizmette yerini almaya başladı.   
İTÜ akademisyenlerinin bu konu-
da düşünceleri ve planları neler-
dir, bizlerle paylaşabilir misiniz?

Nesnelerin interneti konusunda cihazların dona-
nım/yazılım tasarımlarından akıllı kullanımlarına, 
işlevsel ve güvenlik özelliklerinin arttırılmasına 
kadar çok boyutlu birçok çalışma yapılmakta ve 
planlanmaktadır. 

Nesnelerin interneti teknolojisi sizce yaşamımı-
zı nasıl etkileyecek? 

Nesnelerin interneti, çevremizdeki nesnelerin ağ 
bağlantısının sağlandığı sistem olarak düşünüle-

BaaS projesi ile 
bina otomasyon 

sistemlerinin bilişim 
ve haberleşme tek-
nolojileri üzerinden 
entegre edilmesi 

ve son kullanıcılara 
bina yeteneklerinin 
farklı servisler şek-
linde sunulabilmesi 

hedeflenmiştir.

bilir. Kablosuz olarak hava sıcaklığını denetleyen 
sistemlerden akıllı fırın ve buzdolabına kadar farklı 
uygulamaları bulunmaktadır. Bağlantılı cihazların 
akıllı ve otonom olmalarını takiben nesnelerin in-
terneti kavramının siber-fiziksel (cyber-physical) 
sistemlere dönüşmesi de beklenmektedir (Örne-
ğin; otonom hareket eden arabalar/drone’lar). Bu 
cihazların günlük hayatımıza girmesi yaşantımızı 
kolaylaştırmakla beraber, çözülmesi gereken yeni 
problemler de oluşturabilecektir. 

Nesnelerin interneti teknoloji ile birlikte verile-
rin güvenliği ile ilgili endişeler oluşabilir. İTÜ’de 
bu konuda çözümlerin üretilmesi adına adımlar 
atılıyor mu?
 
Nesnelerin interneti uygulamalarında en büyük 
ihtiyaçlardan biri güvenliktir. Güvenliği sağlamak 
amacı ile kullanılan şifreleme, asıllama, veri bütün-
lüğünü sağlama gibi klasik güvenlik mekanizmala-
rının gerçeklenmesi, belirtilen sistem gereksinim-
leri içinde gerçeklenememektedir. Bu kapsamda 
İTÜ Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Fakültesi ele-

manlarından oluşan bir ekip tarafından ortak ça-
lışmalar yürütülmekte ve yenileri planlanmaktadır. 

Nesnelerin interneti ve akıllı ürünler fuarı IoT 
Line Fair 2018 kimleri konuk etmeyi planlıyor. 
Bu çalışmada ziyaretçileri ne gibi sürprizler ve 
çalışmalar bekliyor?

IoT Line Fair, 2015’ten bu yana IEEE İTÜ Öğrenci 
Kolu’na bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi ta-
rafından düzenlenmekte olup Türkiye’nin ilk nes-
nelerin interneti ve akıllı ürünler fuarıdır. Bu sene 
4’üncüsü düzenlenecek IoT Line Fair, 7 Nisan 
2018 tarihinde gün boyu Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi’nde yer alacak ve geçen senelerde ol-
duğu gibi sektörün lider firmalarına ve çeşitli IoT 
startuplarına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, fuar ve 
konferanslar şeklinde iki ana segmentten oluşup 
IoT teknolojisine ilgi duyan her yaştan katılımcısını 
sektördeki son gelişmeler hakkında bilgilendirip 
bir “IoT Network’u” kazandırmayı hedeflemekte-
dir. Ayrıca katılımcıları bu sene de çeşitli sürprizler 
ve çekilişler beklemektedir. 

Nesnelerin interneti 
uygulamalarında en 
büyük ihtiyaçlardan 

biri güvenliktir.
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 NESNELERİN İNTERNETİ VE AKILLI ŞEHİRLER

Öyle bir dünya düşünün ki her şey akıllı ve birbi-
riyle bağlantılı. Bu dünyada çamaşır makinasından 
aydınlatma anahtarına, kalp pillerinden hastane 
önlüklerine, kol saatlerinden koşu ayakkabıları-
na, çöp konteynerinden elektrik sayaçlarına her 
ürün hayatımızı daha iyi ve daha kolay hale ge-
tiren yararlı veriler sağlayabiliyor; ya da binlerce 
kablosuz sensör ağı ekin ekimi ve sulamasını op-
timize etmeye, çığ ve orman yangın koşullarının 
izlenmesine, şehir suyu sistemlerinin ve otomobil 
trafiğinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. İşte 
bu, “Nesnelerin İnterneti Dünyası”.1

Nesnelerin interneti (IoT), internetin gelişmesinde 
üçüncü dalga olarak ortaya çıktı. 1990’lı yılların sa-
bit internet dalgası 1 milyar kullanıcıyı, 2000’lerin 
mobil dalgası ise 2 milyar kullanıcıyı daha interne-
te bağladı. IoT ise 2020’ye kadar, bileklikten ara-
balara kadar 10 kat daha fazla (28 milyar) “nesne-
yi” internete bağlayabilme potansiyeline sahip.2

Büyük veri analizleri, işlemciler, veri depoları, ya-
pay zekâ, her tür sensör, IoT ağları, bulut, EDGE, 
bilgi işleme, iş süreci optimizasyonu, insanlar, akıl-
lı hedefler, gittikçe artan bir şekilde robotik bilimi, 
IoT platformları ve ara katmanları, yeni değerler 
ekosistemi gibi sayısız teknolojik olan veya olma-
yan unsurlarla ve çok daha fazlası ile nesnelerin 
interneti, görünmeyen yeni bir inovasyon ve opti-
mizasyon dalgasını mümkün kılmaktadır.

Nesnelerin interneti bugün ulaştığı değer büyük-
lüğü, çektiği ilgi, yapılan yatırımlar ile büyük şirket-
lerin, hükümetlerin ve kuruluşların pay alabilmek 
için yarıştığı bir alan olmayı başarmıştır. Cisco’nun 
yaptığı bir analize göre bu değerin 2023 yılına ka-
dar 14,4 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. 3

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Nesnelerin 
interneti projelerinin sayıları göz önüne alındığın-
da, birinci sırayı endüstrinin birbiriyle bağlanması 
(akıllı endüstri) alırken, hemen ikinci sırada akıllı 
şehir projeleri onu izlemektedir.4 Son yıllarda, 
akıllı şehir konsepti üzerine artan sayıda literatür 

1Powering Wearable Technology and Internet of Everything Devices: What every product manager and designer needs to know. Steve 
Grady Cymbet Corporation
2IoT primer The Internet of Things: Making sense of the next mega-trend Simona Jankowski, James Covello, Heather Bellini, 2014
3Bradley, Joseph, et al, Embracing the Internet of Everything To Capture Your Share of $14.4 Trillion, Cisco, 2013  
4 The Internet of Things (IoT) – essential IoT business guide https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
5 Boyd Cohen, The 3 Generations Of Smart Cities, fastcompany.com, Oct 8, 2015

bulunmaktadır. “Akıllı şehir” anahtar kelimeleri ile 
Google Akademik üzerinde yapılan bir araştırma, 
2.270.000 civarında sonuç verirken Google Pa-
tentte “akıllı şehir” anahtar kelimeleri ile yapılan 
bir arama 187.000 civarında patent sonucu getirir 
ki bunun yaklaşık 90.000’ine patent verilmiştir. Bu 
sonuçlar akıllı şehir alanının ne kadar cazip ve ge-
lişmeye açık olduğunu göstermektedir. 

Şehirler 21. yüzyılın can damarlarıdır. Dünya nüfu-
sunun yarısından fazlası şehirlerde yaşar ve en bü-
yük 100 şehir gezegenimizin zenginliğinin %25’ini 
üretir. 2050 yılına gelindiğinde şehirlerde yaşayan 
nüfusun 3,6 milyardan 6,3 milyara çıkması beklen-
mektedir.

Akıllı şehirler, kaynak kullanımında daha akıllı ve 
etkin olmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kul-
lanır; maliyet ve enerji tasarrufu yapar, gelişmiş 
hizmet sunar ve yaşam kalitesini artırırken çevre-
sel etkilerimizi azaltır. Akıllı şehirler fiziksel, sosyal, 
iş ve bilgi teknolojisi altyapısını kentin kolektif ze-
kasını kullanmak için birbirine bağlayan şehirleri 
gerektirir.

Akıllı Şehir, vatandaşlarının taleplerini karşılamak 
için modern teknolojileri ve yenilikçi politikaları 
kullanır. Daha doğru ve kolay erişilebilir veriler 
sağlanmasıyla, toplulukların ve hükümet organ-
larının bilinçli kararlar almalarına izin verir. Akıllı 
Şehir süreçleri, verimlilik, yenilik ve kaynak tahsisi 
açısından yerel topluluk üzerinde olumlu bir etki-
ye sahip olmalıdır.

Akıllı şehir kavramı, tüm dünyanın en kötü ekono-
mik bunalımlardan biriyle karşı karşıya kaldığı dö-
nemde ortaya çıkmıştır. 2008 yılında IBM, Smarter 
Planet (Daha Akıllı Bir Dünya) girişiminin bir par-
çası olarak ‘daha akıllı şehirler’ konsepti üzerinde 
çalışmaya başladı. 2009 yılı başında, konsept dün-
yadaki çeşitli ulusların hayal gücünü büyüledi.5

Akıllı şehirler konseptinin bu kadar hızla benim-
senmesi ve uygulanmasının arkasında şehirlerimi-
zin ihtiyaçları ve sorunları var elbette. Sorunun te-

MAKALE

Attila GÜRSEL
Ankara Patent Bürosu 
Genel Müdürü

https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
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mesini ve uyarlanmasını sağlar. Akıllı şehirde ino-
vasyon, daha nitelikli iş gücü gerektiren girişimci-
ler ve ürünler tarafından yönlendirilir.

En iyi şehirler vatandaşlarını stratejilerinin mer-
kezine yerleştirerek hayatlarının kalitesini zengin-
leştirir. Toplumu heyecanlandıran bu trend, tele-
kom şirketleri, kamu hizmetleri şirketleri, finansal 
kuruluşlar, ulaşım şirketleri, yazılım geliştiricileri, 
ekipman üreticileri ve diğerleri için büyük fırsatlar 
sunan trilyon dolarlık küresel pazarda çift haneli 
büyüme sağlamaktadır.

Akıllı şehir; akıllı yaşam, akıllı bina ve ev, akıllı ula-
şım, akıllı enerji, akıllı su yönetimi, akıllı atık yö-
netimi, akıllı eğitim, akıllı hükümet, akıllı sağlık 
hizmetleri, akıllı iletişim, akıllı ağlar ve çevresel 
duyarlılık konularını içerir.

Dünyanın en akıllı şehirleri; inovasyon, yeşil kent, 
yaşam kalitesi ve dijitalleşme kriterleri göz önüne 
alınarak listelendiğinde7 sırasıyla Viyana, Toronto, 
Paris, New York, Londra, Tokyo, Berlin, Kopenhag, 
Hong Kong ve Barselona olarak göze çarpmakta-
dır. Bu şehirlere Seattle, Chicago, Singapur, Seul, 
Amsterdam, Stockholm, Hamburg ve Helsinki de 
eklenebilir. Her biri akıllı şehir projelerine başlar-
ken özellikle farklı konular üzerinde yoğunlaşmış, 
farklı sorunlara çözüm üretmeye çalışmıştır. Fark-
lılıklarından bağımsız olarak hemen hemen her 
akıllı şehir programı aşağıdaki hedeflerden birine 
ya da birkaçına birden ulaşmaya çalışmıştır.8

• Güvenlik: Kazaların, yaralanmaların, ölümlerin 
ve acil yardım tepki sürelerinin azaltılması

• Sürdürülebilirlik: CO2 emisyonlarının ve diğer 
kirleticilerin azaltılması

• Verimlilik: Şehir faaliyetlerinin ve lojistiğinin 
maliyetleri dengelemek için iyileştirilmesi

• Eşitlik: Yetersiz hizmet verilen veya yoksun 
alanlar için fırsat merdiveni oluşturulması

• Katılım: Vatandaş katılımının ve sosyal etkile-
şimlerin iyileştirilmesi

Akıllı şehir konseptinin başından beri yerel yöneti-
miyle bu işte yer almış Barcelona bir yılda sadece 

7 https://www.fastcodesign.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet
8 Data-Driven Smart City Insights: Intelligent Datasets and Urban Analytics for Digital Cities Jean Pilon-Bignell 2017
9 https://iot.telefonica.com/blog/infographic-the-future-of-connected-smart-cities
10 http://www.akillisehirler.org/
11 http://sehirlerakillaniyor.com/

su tasarrufundan 42,5 milyon Euro kazanç sağla-
mış, ışıklandırma ve park yerinden sağladıkları ge-
liri %33 artırarak 36,5 milyon Euro’ya çıkartmıştır. 
Nesnelerin interneti uygulamalarının akıllı şehirle 
ilintili olanları Barselona’da 47.000 kişiye istihdam 
sağlamıştır.9

Dünyada akıllı şehirler hızla artarken Türkiye’de 
durum henüz emekleme safhasındadır. Hükümet 
Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi adı altında T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı, Dünya Bankası, Bölgesel Çevre Mer-
kezi, Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği ve Kamu 
Proje Evi iş birliğiyle akıllı şehirler için inovasyon 
ve değişim rehberi hazırlamıştır. Bu platformun 
katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beşik-
taş Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi projeler hazırlamış ve uygulamışlardır.10 
Bunun yanı sıra Türk Telekom pilot şehir olarak 
seçtiği Karaman ilinde akıllı şehir uygulamalarına 
başlamıştır.11

Akıllı şehir programları hiç şüphe yok ki uzun süre 
önce başladı ve sürmekte. Ancak halen yolun ba-
şındayız. Hayal ettiğimiz gibi akıllı şehirlerin varlı-
ğından söz edebilmemiz için biraz daha zamana 
ihtiyacımız var. Şehir plancılarının ve hükümetlerin 
göz ardı edemeyecekleri birtakım engellerin varlı-
ğı bu projelerin önünde duruyor. Bunların başında 
bu projelerin finansmanı geliyor. Böyle bir altya-
pıyı kurmak ve işletmek oldukça maliyetli. Ayrıca 
henüz böyle şehirlerin yapılması için gerekli yasal 
altyapı da hazır değil. Çok az sayıda ve kapsamı 
oldukça dar yönetmelik ve yasa mevcut. Akıllı 
şehirlerin temeli daha önce de belirttiğimiz gibi 
nesnelerin internetine bağlı. Nesnelerin interneti 
ise ana olarak nesnelerin kesintisiz olarak inter-
nete bağlı olması, birbirleriyle iletişimde olması, 
anlık büyük verilerin toplanması, işlenmesi, analiz 
edilmesi ve yararlı bilgiler haline dönüştürülmesi 
üzerine kurulmuş bir model. Bunun gerçekleşmesi 
için gerekli adımlar atılmış olsa da yeterli değil. 
Şehirlerimizin yeterince akıllı olması için şehir-
de yaşayanların gönüllü olarak bu verilere katkı-
da bulunması ve bunun sayesinde kazanacakları 
faydaların farkında olması ilk şart. Oysa insanların 

melinde ise şu korkunç gerçek yatıyor: Çözmeye 
çalıştığımız sorunlara daha çok sorun katan şehir-
ler kurmaya devam ediyoruz. Şehirlerimiz daha da 
büyüyor, işe gidip gelme zamanları uzuyor, çevre 
üzerindeki etki kötüye gidiyor. Biz ise buna karşı-
lık ne yapıyoruz? Daha büyük yollar inşa ediyo-
ruz ve insanların yaşadığı yerden çok daha uzak 
yerlere yeni hizmetler götürüyoruz ve ne yazık ki 
tatmin edici çevresel önlemler almıyoruz. Günü-
müz şehirlerinin karşı karşıya olduğu sorunları nü-
fus yoğunluğunun yol açtığı yetersiz altyapı, trafik 
tıkanıklığı, gecikmeler, verimsizlikler ve ekonomik 
konut eksikliği; kirlilik, sağlıksız yaşam koşullarının 
neden olduğu obezite, diyabet, depresyon, arte-
rit, kalp rahatsızlıkları ve kanser; güvenlik sorunla-
rı, bağlantı ve hareketlilik için artan ihtiyaç başlık-
ları altında toplayabiliriz.

Akıllı şehir konsepti asıl olarak üç bileşen ve dört 
ana aktörden oluşmaktadır. Fiziksel altyapı, sosyal 
altyapı ve teknoloji akıllı bir şehir girişimini baş-
latmak için gerekli üç unsurdur. Bu girişimin dört 
önemli aktörü ise; hükümet, sanayi, üniversite ve 
sivil toplumdur.6

6Challenges with smart cities initiatives – A municipal decision makers’ perspective Paul Pierce, Bo Andersson 2017

Fiziksel altyapı; yolları, atık imhasını, su teminini, 
elektrik şebekesini ve benzerlerini kapsar. Sosyal 
altyapı, sosyal hizmetleri barındıran varlıklarla ilgi-
lidir; eğitim, sağlık hizmetleri ve kamusal alanların 
yanı sıra entelektüel birikim ve sosyal birikim de 
bu altyapıyı oluşturur. Teknoloji, farklı katmanları, 
bilgi teknolojileri altyapısının desteğiyle, birbirine 
bağlar. Akıllı şehirde kolektif bilgiyi kullanmak için 
teknoloji çok önemlidir. Ancak teknoloji kendi ba-
şına bir amaç değil, arzulanan hedefe ulaşmak için 
diğer yapı taşları arasındaki bütünleşmeyi destek-
lemek için bir araçtır.

Şehir yönetimi (hükümet), akıllı şehir projelerinde 
paydaşları birbirine bağlayan ve diğer üç aktör 
arasındaki etkileşimin derecesini belirleyen, bir-
likte yaratılmayı teşvik eden proje koordinatörleri 
veya daha doğru deyişle inovasyon aracılarıdır. 
Hükümet ve belediyeler ağırlıklı olarak şehir ge-
neline yayılmış akıllı şehir programlarını başlatan 
ilk aktörlerdir.

Sanayiler, akıllı şehir dönüşümünü yönlendirmek 
için yeni bilgi ya da teknik platformların geliştiril-
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çoğu bilgi güvenliğinden kaynaklanabilecek sorun-
lardan dolayı kaygılı. 

Bütün bu engellere rağmen akıllı şehir programları-
nın önü açık. 2017 yılında 361,17 milyar Euro olan 
akıllı şehirler pazar payının 2022 yılında 1021,99 
milyar Euro’ya, 2025 yılında 2085,86 milyar Euro’ya 
çıkması bekleniyor. Bağlantıların sağlanması için 
2020 yılına kadar 24 milyar yeni aletin yerleştirilme-
si, nesnelerin interneti çözümleri için 6 trilyon USD 
hacminde yatırım yapılması planlanıyor. 2015’ten 
2024’e kadar akıllı enerji çözümlerinden kazanılacak 
gelirin 116,43 milyar Euro daha fazla artacağı, akıllı 
ulaşım sistemler pazarının 36,57 milyar Euro’ya ula-
şacağı hesaplanıyor.12 Akıllı Şehirler pazarının payla-
rına bakıldığında ise yönetişim/eğitim %24,6 ile bi

12 https://www.i-scoop.eu/smart-cities-smart-city/future-smart-cities/
13 Iot In Actıon Smart Cıtıes Technology Is Dıstrıbutıon Ready? Joel Young

rinci sırada yer almakta, onu sırasıyla enerji (%15,8), 
sağlık hizmetleri (%14,6), güvenlik (%13,5), altyapı 
(%13,1), bina otomasyonu (%9,7) ve ulaşım (%8,7) 
takip etmektedir.13 

Hiç kuşkusuz akıllı şehirler, Sanayi 4.0, nesnelerin 
interneti, 5G iletişim teknolojisi gibi anlayış ve alt-
yapıları barındıran sadece teknolojik olarak gelişmiş 
şehirler değildir. Akıllı şehir olmak akıllı kentliliği 
de şart koşar. Yazının başında bahsettiğimiz hükü-
met, sanayi, üniversite ve sivil toplumun her birinin 
isteğini, özverisini ve desteğini gerektirir. Daha iyi 
bir şehirde, daha iyi şartlarda, güvenli ortamlarda, 
daha az maliyetle, çevreye en az zararı vererek ken-
di kendine yetebilen ve kısa vadeli değil kalıcı çö-
zümler üretenlerin yaşadığı yerlerdir akıllı şehirler.  
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ÖZEL RÖPORTAJ / KAREL

Karel’in iletişim ve güvenlik çözümleri ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz? 

Karel, ana faaliyeti olan telekomünikasyon konu-
sunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde 
kablolu ve kablosuz iletişim sistemleri geliştir-
mekte, üretmekte ve bu ürünleri yurt içi ve yurt 
dışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet 
organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca 
ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük ka-
pasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve 
bunların çevre birimleri, IP çağrı merkezi, altyapı 
sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı 
santralleridir.

Teknolojiyi yakından takip eden ve öncü olan 
Karel, en gelişmiş iletişim teknolojileri ile bunu 
pekiştirmiştir. Bu kapsamda kullanıcıların iş yapış 
biçimlerini kolaylaştıracak, tasarruf ve verimlilik 
sağlayacak, iletişimdeki yeni nesil internet uygu-
lamaları olan bulut ve M2M  çözümleri geliştirip 
sunmaktadır.  Ayrıca, görüntülü iletişim ve güven-
lik sistemleri, hırsız alarm sistemleri, apartman ko-
nuşma sistemleri başta olmak üzere birçok iletişim 
ürün ve çözümünün satış ve proje bazlı entegras-
yon uygulamalarını gerçekleştirmektedir. 
 

Nesnelerin interneti teknolojisi ile ilgili çalışma-
larınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Nesnelerin interneti sensör ve ağ altyapısı ile bu 
ağdan toplanacak bilgilerin yorumlandığı sunucu 
yazılımı olmak üzere iki ana bölümden oluşmak-
tadır. Karel sensör ve ağ teknolojilerinin geliştiril-
mesi yanı sıra sunucu yazılımını de geliştirerek ta-
mamlamış ve karel.cloud üzerinden servis olarak 
sunabilir düzeye getirmiştir. Nesnelerin interneti 
kapsamında, hastaların evde takip edilmesine 
yönelik olarak sensörlerden ve tıbbi cihazlardan 

verilerin toplanarak nesneler arası iletişim platfor-
mu sunucusuna aktarılmasının sağlandığı proje 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra akıl-
lı şehirler kapsamında sensörlerle sıcaklık, nem, 
rüzgar seviyesi ve karbon monoksit ölçümlerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik proje hayata geçiril-
miştir. Benzer mimaride baz istasyonlarındaki tüm 
fiziksel verilerin, eş zamanlı olarak güç tüketimi ve 
jeneratör yakıt miktarının da takip edildiği bir di-
ğer proje de başarıyla tamamlanmıştır.

Dr.Alper SARIKAN
KAREL Haberleşme Sistemleri Grup Yöneticisi

Akıllı ev ve ofislerin nesnelerin interneti tekno-
lojisi ile kullanıcıya sunduğu ne gibi kolaylıklar 
ve konforlar olacaktır? Bu konudaki gelişmeleri 
bizlere aktarabilir misiniz?

Nesnelerin interneti teknolojisinin kullanılması 
ile sensör ağlarından derlenen verilerin sürekli 
olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler 
sonucunda nesnelerin aksiyon alabilmeleri müm-
kün olabilmektedir. Bunun sonucu olarak da ev 
ve ofislerde cihazların uzaktan takip edilebilmesi, 
cihazların servis ihtiyaçlarını kendilerinin bildir-
meleri, ortam sıcaklığının otomatik olarak ayar-
lanabilmesi gibi pek çok fonksiyon olanaklı hale 
gelecektir. Bu fonksiyonlar sayesinde temizlik ve 
düzen, havalandırma, gürültü olmaması ve ekip-
manların kusursuz çalışması ofislerde verimliliği 
arttırırken evlerde ise geçirilecek zamanın kaliteli 
olmasını sağlamaktadır.

Nesnelerin interneti hayatımıza girdikçe ve 
yaygınlaştıkça toplanan verilerin önemi arta-
cak. Çok sayıda verinin farklı farklı veri sağlayı-
cılarından toplanması ve ardından işlenmesi söz 
konusu olacak. Bu durumda ne gibi sorunlar or-
taya çıkabilir?

Nesnelerin interneti ile veri miktarının yanı sıra veri 
çeşitliliği de hızla artmaktadır. Birbirinden bağım-
sız verilerin birbirleriyle ilişkili biçimde değerlen-
dirilerek karmaşık kural motorlarının çalıştırılması 
ile nesneler arasında farklı fonksiyonel akışların 
tanımlanabilmesi olanaklı hale gelebilmektedir. 
Bu çalışmaların yapılabilmesi için büyük veri kon-
septinin kullanılması aynı zamanda da verilerin de 
güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Birçok kişisel bilginin ve özel verilerin toparla-
nacak olması ile sizce ne gibi tehditler söz ko-
nusu olabilir?

Birçok kişisel ve özel verinin toplanması ile kişi-
sel davranışların analizi mümkün olabilecektir. Bu 
verilerin olumsuz çalışmalar için kullanılması du-
rumunda verilerden elde edilen analizlerle kişile-
rin zayıf olduğu noktalara ulaşılabilir veya sağlık 
bilgisi gibi kişiye özel verilere ulaşılabilir olacaktır, 
bu da elde edilen verinin boyutuna göre ulusal 
bir tehdide kadar varabilecek sonuçlar doğura-
bilecektir. Bu nedenle veri merkezlerinde tutulan 
verilerin güvenliğinin yanı sıra verinin kime ait ol-
duğunun da kodlanarak tutulması önem kazan-
maktadır.

Veri merkezleri ne gibi değişimler yaşayacak?

Nesnelerin interneti ile veri miktarının yanı sıra 
eş zamanlı olarak veri merkezlerine ulaşacak veri 
miktarı da artacaktır. Bu sebeple veri merkezleri 
yük dengelemesinin yanı sıra gerçek zamanlı veri-
nin de işlenebilmesi için gerekli altyapıyı sunabilir 
olacaktır. 

Nesnelerin interneti teknolojisi ile gerçekleşe-
cek değişime sizce insanlar fizyolojik ve psiko-
lojik olarak nasıl bir karşılık verecek?

Nesnelerin interneti teknolojisi ile cihazlar arasın-
daki koordinasyon artacak ve insanların mevcut 
durumda yapmakta oldukları işler cihazlar tara-
fından yürütülür hale gelecektir. Birbirlerine bağlı 
cihazlar sayesinde insanların sosyal hayatı internet 
üzerinden kayıt altına alınıyor olacaktır. Öte yan-
dan, sosyal hayatı sürekli olarak analiz edilen in-
sanların bir kısmı psikolojik olarak bu durumdan 
rahatsız olabilir.

Bilim ve teknolojik gelişimlere katkı sağlarken 
sosyal projelere ve çevreye de önem verdiğinizi 
biliyoruz. Karel Korusu nasıl ortaya çıktı bizlere 
aktarabilir misiniz?

Karel, Ar-Ge yatırımları ile bilime ve teknolojik 
gelişime katkı sağlarken, bir yandan da sosyal so-
rumluluk bilinci ile doğanın korunmasına yardım-
cı oluyor. Sürdürülebilir bir geleceğin mümkün 
olduğuna inanan ve bu konuda çeşitli iş birlikleri 
ile sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alan 
Karel, bu yıl ÇEKÜL ile birlikte Karel Korusu’nu 
oluşturdu. Manisa ili, Selendi bölgesindeki 7 Ağaç 
Ormanları’nda oluşturulan Karel Korusu’na dikilen 
740 fidan sevgiyle yeşerecek. 
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MAKALE

Gizem DİLAN ÖZMEN
Ankara Patent Bürosu
Patent Bölümü Yöneticisi 
Patent ve Marka Vekili

NESNELERİN İNTERNETİ VE YAPAY ZEKAYA BAKIŞ

Uygarlığın ilk zamanlarında çağ atlamak için olağan dışı olaylar, önemli savaş galibiyetleri ya da fetihler gere-
kirken bugün her an bizlere çağ atlatacak gelişmeler olmakta. 1960’larda internet fikri ilk geliştirilmeye baş-
landığında akıllı saat kadar ufak bir cihaz ile tüm global bilgilere ulaşabileceği, çocuklarımızın kaybolmaması 
için bu cihazlardan sinyal alınabileceği ya da karşımızdaki bir kişi ile kolumuzdaki bu saatlerle görüntülü olarak 
iletişim kurulabileceği hayal edilemez gelişmelerdi. İnternet Türkiye’ye geldiğinde ve Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi aracılığı ile bilgisayarlarımıza bağlandığında, duyduğumuz ilk hışırtılı bağlanma sesi daha dün gibi 
aklımızda iken şimdilerde mobil olarak evimizde olmasını istediğimiz sıcaklık durumunu belirleyebiliyor, çok 
yemek yediğimizde bizi uyaran ve düzenli beslenmemizi sağlayan akıllı çatallar kullanabiliyoruz. Evdeki ba-
kıcımızı iş yerimizden takip edebilmeden, eve hırsız girdiğinde otomatik olarak polisi arayan alarmlara kadar 
güvenliğimizi, konforumuzu sağlayan birçok ürünle tanışıyor ve hızla bu ürünleri hayatımıza sokuyoruz. 

Tüm bu ürünlerin çıkış noktası hayatımızı kolaylaştırmak, düşünmemiz gereken birçok unsuru bizleri zorlama-
mak adına düşünmek amacı ile ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekilleniyor ve hızla ihtiyaçları tespit eden buluş-
çular tarafından hayata geçiriliyor. İşte nesnelerin interneti (IoT) denilen bu sistemler sayesinde, üretimden 
enerjinin doğru kullanılmasına kadar birçok iş kolu insan eli değmeden ilerlemeye devam ederken, yine bu 
sistemler aynı zamanda insanlar gibi karışık problemlere çözüm bulabilme yeteneği olan ve gitgide bu yete-
neği gelişen yapay zeka ürünleri için de önemli mihenk taşı olmaktalar. Uzmanlar “ IoT, bir vücuttur ve beyin 
ise yapay zekadır” benzetmesi yaparak bu iki kavram arasındaki kuvvetli bağı ortaya koyuyorlar. 
Yapay zeka alanında en çok hangi türde çalışmalar yapıldığı, bu alanda yapılan patent başvurularının yıllara 
göre nasıl artışlar sağladığı ve en çok hangi firmaların bu alanda buluş yaptığına dair özet bilgilerle konuyu 
somutlaştırmamız yararlı olacaktır.  Yayımlanmış IP Lanscape raporlarını incelediğimizde, çalışmaların yapıldığı 
başlıca yapay zeka ürünlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

• Makine Öğrenim Platformları (Machine Learning)

• Derin Öğrenme Platformları (Deep Learning )

• Bilgisayar Vizyonu ve Görüntü Tanıma (Computer Vision & Image Recognition)

• Doğal Dil Üretimi (Natural Language) ve Konuşma Tanıma (Processing & Speech Recognition) 

• Bilişsel Hesaplama (Cognitive Computing)

• Robotik (Robotics)

• Veri Madenciliği (Data Mining )

• Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine)

• Sosyal Medya Analizi  (Social Media Analysis)

• Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme  (Knowledge Representation & Reasoning)

Yapay zeka ürünlerinin gelişimini anlayabilmek için bu alanda yapılan patentlerin yıllara göre artış hızına bak-
mak yeterli olacaktır. Aşağıdaki tabloda yapay zeka bağlantılı patent başvurularının yıllara göre artışını gör-
mek mümkün. 2011’de yükselmeye başlayan grafiğin özellikle 2016 yılında 5515 adet başvuru ile en yüksek 
noktaya eriştiğini görüyoruz. 2017 başvuruları henüz yayıma çıkmadığı için artış oranını gelecek sene raporla-
rında karşılaştırmak mümkün hale gelecek.
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Bu alanda patent alan başlıca firmalar da aşağıdaki tabloda görülebilmekte. İstatistikler bu alanda ağırlıklı 
olarak ABD, Çin ve Japonya’da çalışmalar yapıldığına işaret etmektedir. Microsoft, Siemens ve IBM, yap-
tıkları başvuru sayıları ile ilk üçte yer alırken aynı firmaların başvurularının patent ile sonuçlanma oranıyla 
da ilk üçün içinde yer aldığını görüyoruz. Ancak patent alış oranı sıralamasında bu defa IBM en önde bu-
lunmakta. 

Bu alanda önemli yer tutabilecek konuların dağılımını aşağıdaki tabloda takip etmek mümkündür. Detayla-
ra bakıldığında en çok çalışmanın dijital veri işleme alanında, ikinci olarak ise bilgisayar sistemleri alanında 
yapıldığı tespit edilmiştir. En çok başvuru yapılan dijital veri işleme alanında yapılan 10.295 başvurunun 
716‘sı Microsoft, 355’i IBM, 285’i Siemens, 223’ü Hitachi ve 171’inde Google başvuru sahibi olarak gö-
rünmektedir.

Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar maalesef henüz istatistiksel verilere girebilmiş değildir. Ancak sa-

  Başlıca Patent Firmaları

Patent Firmaları Patentlerin Oranı # Belge Alan 
Başvuru Sayısı # Başvurular Başvurunun Patente 

Dönme Oranı
Ortalama

 Oran

MICROSOFT 2,4% 213 740 0.29 2.48

SIEMENS 1.91% 197 527 0.38 1.64

IBM 1.37% 179 385 0.47 2.22

QUALCOMM 1.05% 33 373 0.09 2.14

PANASONIC 0.95% 178 197 0.91 1.48

HITACHI 0.95% 195 185 1.06 1.43

GOOGLE 0,83% 136 193 0.71 2.34

SONY 0.82% 102 230 0.45 1.9

STATE GRID CORPORATION OF CHINA(SGCC) 0.77% 25 278 0.09 1.45

TOSHIBA 0,74% 121 172 0.71 1.4
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nayi 4.0 ve yapay zekanın gelişimi konusunda dünyaya ayak uydurabilmek adına sivil toplum kuruluşları ve 
bakanlıkların farkındalığı arttırma yönünde aktif çalışmaları sürmeye devam etmektedir.

Sayısal verilerle yapay zeka ve IoT teknolojilerinin özet olarak durumunu ifade ettikten sonra bu buluşların 
günümüz dünyasına etkilerinin üzerinden geçmemiz yararlı olacaktır.

Yapay zeka ürünleri, nesnelerin internetinin bir çıktısı olarak, adım adım bizler gibi düşünecek şekilde 
gelişerek hayatımıza kolaylıklar katmaya devam ederken, her konuda olduğu gibi bu konuya da rahatlıkla 
uyum sağlayacak, bu alanda yapılan buluşların konforuna alışmamız an meselesi olacak gibi görünüyor. 
Ancak zamanla bizlerin yerini alacağı düşünülen bu ürünlerin, hayatlarımızı kontrol altına almaya başlaması 
durumunda işlerin hiç de beklediğimiz gibi gitmeme ihtimalini göz ardı etmemek gerekli.

Herkesin ortak tartışma konusu olan yapay zekanın insanları ele geçirme rivayetleri konuşuladursun, bilim 
insanları bu rivayetleri yapay zeka ürünlerinin IQ seviyesinin 30 yıl içerisinde insanların zekasının 10 katına 
çıkacağını ve ürünlerin irade yeteneğinin kolaylıkla gelişebileceğini doğruluyorlar. Bu olasılık ve kaygılar 
sonucunda hukukçular, bir yapay zeka ürününün yol açabileceği bir suç fiilinden yapay zekayı bulan kişinin 
mi yoksa yapay zekanın kendisinin mi sorumlu olacağı tartışmalarına şimdiden başlamış durumdalar. Hatta 
bazı platformlarda gerçek ve tüzel kişiliklerin yanı sıra üçüncü bir hukuki kişinin olduğu bir hukuk sistemi 
geliştirmenin gerekliliğini vurgulayan hukukçular bile bulunmakta.

Teknolojinin ilerlemesinin hayatımıza kattığı kolaylıklar ve dünyanın gelişmesine olan faydalarını bir kenara 
bırakırsak, olabilecek olumsuz senaryolardan da bahsetmek gerekli. Yardımseverlik, iş birliği içinde olmak 
ya da üretmek hazzı gibi insani duyguların yok olmaya yüz tutması zamanla kaçınılmaz olabilir.  Çok daha 
fazla savaş belki ölüm korkusu olmadığı için insanların müzakere etmelerine gerek kalmadan ansızın başla-
yabilir. Dünya daha güvenilir bir yer olacak derken daha acımasız ve daha katı bir düzen ile baş başa kalı-
nabilir, akıllı olduğunu düşündüğümüz sistemler kişisel bilgilerimizi, düşüncelerimizi depolayarak bizi zayıf 
noktalarımızdan vurabilecek güce ulaşabilirler. 1948 yılında George Orwell’in 1984 kitabında öngördüğü 
dünya düzeni içinde kendimizi fark etmeden buluverebiliriz. Tüm bu tehditler ve felaket senaryolarının 
olması ihtimaline karşı teknolojik gelişmeleri yönetebilmek için hukukçulara, yapay zeka hukukunu gelişti-
rerek önlem almak , sosyologlara ise insani duyguların geri plana atılmasının istemeden dünyanın sonunu 
getirebileceğini yeni nesillere aktarmak adına çok iş düşmektedir. Belki yapay zeka buluşlarının yanında 
siber güvenlik tehditlerini ortadan kaldıracak yeni buluşlar yapılması, bir başka deyişle yapılan yeniliklerin 
yol açtığı güvenlik açıklarının yeni yapılacak inovasyonlarla güvenli hale getirilmesi söz konusu olur ise 
felaket senaryoları gerçeğe dönmeden sürecin ilerlemesi sağlanabilir. Bu ve bunun gibi birçok önlemin yol 
yakınken alınması hayati önem arz etmektedir.

Teknolojik gelişmelerin dünyamızı daha yaşanır hale getirmesi hepimizin dileğidir. Bu dileğin gerçekleşe-
bilmesi için şimdiden çok bilinçli hareket ederek, teknolojinin esiri olmak yerine bizler tarafından yönetilir 
hale gelecek teknolojiler üretmek adına planlar yapılmalıdır. 

Gelecek nesillerin, tahrip edilmemiş, güvenli bir dünyada yaşamaya hakkı olduğunu unutmamak ve unut-
turmamak dileği ile.

    

 Başlıca Teknolojilerin Analizi 
Teknolojiler Başlıklar Belge 

Alanlar Başvuru Sahipleri Alt Teknolojiler Bölgeler

dijital ve işleme 10295 5002 MICROSOFT (716), IBM (355), SIEMENS (285), 
HITACHI (223), GOOGLE (171)

fonksiyona özel dijital bilgisayar (6298), bilgisayar bazlı biyolojik model 
(5779), dijital bilgisayarlar ve bilgi işlem cihazları (5263), uygulamaya 

özel dijital bilgisayar (3583), kuantum bilgisayarları, öğrenme aygıtları, 
moleküler bilgisayarlar (1947)

US (7753), CN (2509), JP (1945), 
WO (1095) EP (580)

bilgisayar sistemleri 
(bilişim modelleri)

10427 3754 IBM (337), QUALCOMM (335), MICROSOFT (302), 
SIEMENS (253), SONY(207)

bilgisayar bazlı biyolojik model (11083), dijital bilgisayarlar ve bilgi işlem 
cihazları (3738), fonksiyona özel dijital bilgisayar (2947), kuantum bilgisa-
yar, öğrenme aygıtları, moleküler bilgisayar (2654), bilgi tabanlı yöntem 

kullanan bilgisayarlar (2465)

US (5913), CN (3305), JP(2344), 
WO (887), EP (495)

veri sunumu 4122 1636 MICROSOFT (129), SIEMENS (109), CANON (77), 
IBM (73), PHILIPS (73) 

karakter okuma veya tanıma veya yazılı hale getirme (5607), bilgisayar 
bazlı biyolojik model (1743), görüntü analizi (1048), dijital bilgisayarlar ve 

bilgi işlem cihazları (762), fonksiyona özel dijital bilgisayar (705),

US (2615), CN (1843), WO (386), 
JP (244), EP (226)

veri işleme 
sistemleri

3740 792
MICROSOFT (195), STATE GRID CORPORATION 

OF CHINA (SGCC) (118), IBM (100), SIEMENS (61), 
ZONGCHENG LI (56)

yönetim ve yönetim ile ilgili veri işleme (2393), iş dünyasına uyarlanmış 
veri işleme (1875) fatura kesmeye uyarlanmış veri işleme (1382), fonksiyo-

na özel dijital bilgisayar (1340), bilgisayar bazlı biyolojik model (1005)

US (2165), CN (1143), JP (385), 
W0 (315) KR (142)

kontrol sistemleri 2490 1211
SIEMENS (214), HITACHI (104), 

ROCKWELL AUTOMATION (89), YAMAHA (74), 
TOSHIBA (61)

uyumlu otomatik kontrolör (2343), program kontrol sistemleri (1004), 
bilgisayar bazlı biyolojik model (1004)
test ve takip kontrol sistemleri (673), 

dijital bilgisayarlar ve bilgi işlem cihazları (659)

US (1335), CN (1036), JP (552),
 DE (216), WO (188)
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Geçtiğimiz sene, 2017 yılında, Amerikan Federal 
Fonu tarafından karşılanan yeni bir desteğe hak 
kazandık. Bu destek ile 5 farklı ülkedeki aynı alan-
da ortaklaşa çalışan, bir anlamda rakibimiz olan 
şirketlerle iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğinin ama-
cı global standartların belirlenmesi ve ortaklaşa 
kullanılabilen veri tabanları kurulması. Bu proje 
bize, global arenada bir oyuncu olmak için önemli 
bir avantaj sağladı. 

Boni olarak ayrıca geliştirdiğimiz diğer yüksek 
teknoloji ürünlerimiz ile Google, Apple gibi tek-
nolojide dünya devi şirketlerle iş ortaklıkları yü-
rütmekteyiz. Bu markaların veri tabanı tedarikçisi, 
teknoloji geliştiricisi ve içerik sağlayıcısı olarak ça-
lışmalar sürdürüyoruz.

Boni bir Ar-Ge süreci ile başladı. Bize yürütmüş 
olduğunuz proje süreçleri hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?

Erişilebilirlik üzerine geliştirdiğimiz uygulamamız, 
Türk Telekom iş ortaklığı bir kurumsal sosyal so-
rumluluk programına dönüştürüldü. Projemizin 
ismini “Sesli Adımlar” olarak seçtik. Sesli Adım-
lar ile konum tabanlı ve katma değerli uygulama-
larla donanmış bir platform sunuyoruz. Görme 
engelliler için erişilebilir bir keşif ve navigasyon 
sistemi diyebiliriz. Bu sistem ile, engelli bireyle-
re bağımsız hareket sağlayabiliyoruz. Bu noktaya 
gelmemiz, Ar-Ge sürecinde birçok farklı disiplin 
ile birlikte çalışmamız sayesinde oldu. Öncelikle 
iç mekanların haritalandırılması ve her kullanıcıya 
yönelik tasarımlar ve yazılımlar üzerine çalışmalar 
yaptık. Bu çalışmalarımız harita mühendisliği, bil-

gisayar mühendisliği, endüstriyel tasarım ve de-
neyim tasarımı gibi birçok uzmanlığı bünyesinde 
barındırdı. Çalışma sürecimiz ihtiyacın ve talebin 
belirlenmesi ile başladı. Yapılan sayısız denemele-
rin ardından, bu çok disiplinli çalışma ortamında, 
nihayet istediğimiz gibi bir sonuca başarıyla ulaş-
tık. Ürünümüzün oluşturulması ve geliştirilmesi sü-
reçlerinde, kullanıcı odaklı test yöntemleri kullan-
dık ve şu anda global 8 farklı ülkede, 4 farklı dilde, 
engelli bireylere bu hizmeti sunabiliyoruz.  

Ar-Ge uzun soluklu bir süreç, bunun devamında 
ortaya çıkan yenilikleri koruma altına almak ge-
rekli olabiliyor. Bize tamamladığınız projelerin 
patent süreçlerinden bahsetmek ister misiniz?

Bir değer yaratmanın ve yaratılan değerlerin ko-
runmasına verdiğimiz önemin altını çizmek gerek-
tiğini düşünüyorum. İhtiyaçları eksiksiz ve doğru 
belirlemek, bu ihtiyaçlara yine doğru ve eksik-
siz çözümler üretmek, sizin de bahsettiğiniz gibi 
uzun ve yorucu bir süreç. Belirle, Araştır, Tasarla, 
Yürüt, Test Et, Eksikleri Gider bunun yanında tüm 
süreçleri Yönet ve Koordine Et; bu bir döngü ve 
döngüdeki her adımı büyük bir özen ve özveriy-
le atıyoruz. Patent ise tüm bu süreçleri korumak 
ve devamlılığını getirmek adına en önemli kavram 
bana göre. Proje sürecinde, belirttiğim gibi Anka-
ra Patent danışmanlığında, Türk Patent ve WIPO 
patentlerini almış bulunuyoruz.

Bu çalışmalarınızda tasarıma özel bir yer verdi-
ğinizi anlıyoruz. Bize Ar-Ge çalışmalarında ev-
rensel tasarım yaklaşımı hakkında bilgi vermek 
ister misiniz?

Herhangi bir obje tasarımının, estetik, fonksiyonel, 
sezgisel, basit, anlaşılabilir olması gerekiyor. Böyle 
olmalı ki her bireye hizmet verilebilsin. Cep telefo-
nu, bilgisayar, akıllı ev aletleri gibi teknoloji ürün-
lerini ya da servislerini, kendi alanlarında başarılı 
olmuş markaların ürünlerini düşünelim. Aklımıza ilk 
gelenler hangileri? Bunlar için yalın, uyumlu, ince, 
zevkli, konforlu, rahat, kullanışlı, dayanıklı, kolay, 
hızlı, sağlam ve güvenilir gibi özellikleri yakıştıra-
biliriz. Her bir başarılı ürün, kilit derecede önemli 
olan tasarım unsurlarını bir araya getirebilmiştir. 
Bizim yaptığımız araştırmalar, beğenilen ve tutulan 
tasarımların aynı zamanda erişilebilirlik unsuruna 
sahip olduğunu gösteriyor.

Biz ise bu sebeplerden dolayı, Ar-Ge çalışmaları-

Bizler Boni olarak, 
fiziksel mekanların, 

teknoloji kullanılarak 
engelliler için 

uyumlu hale gelmesini 
misyon edindik.

ÖZEL RÖPORTAJ / BONİ GLOBAL

2011 yılından bu yana başarıyla varlı-
ğını sürdüren Boni Global’i (Boni) biz-
lere tanıtabilir misiniz?

Boni, 2011 yılında kurulan, merkezi İstan-
bul İTÜ ARI Teknokent’de olmak üzere, 
Chicago ve Berlin’de toplam 3 ofiste fa-
aliyet gösteren, yüksek teknoloji ürünleri 
geliştiren ve geliştirdiği ürünleri global 
pazara sunma gayretinde olan bir yerli 
girişim şirketidir. Şirketimizin kapalı me-
kanlarda konum belirleme ve etkileşim 
konusunda uzmanlığı bulunmaktadır. Sa-
hip olduğumuz teknoloji için 2 yıl süren 
Ar-Ge çalışmalarını tamamladık. 2013 
yılında Ankara Patent danışmanlığın-
da, Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk 
Patent) ve Dünya Fikri Haklar Örgütü 
(WIPO) patent başvurularını gerçekleş-
tirdik. Devamında, 2014 yılında ise, fikri 
haklarımızı korumaya hak kazandık. 

Bizler Boni ailesi olarak, fiziksel mekan-
ların, teknoloji kullanılarak engelliler için 
uyumlu hale gelmesini misyon edindik. 
Destek teknolojisi ürünü olan Görme 
Engelliler için Navigasyon Uygulama-
sını dünyada bir ilk olarak İstanbul’da 
hayata geçirdik. Görme engelliler için 
yer bulma, etraflarını keşfetme ve sesli 
yönlendirme ile navigasyon sağlayan uy-
gulamamız; üniversite kampüsü, alışveriş 
merkezi gibi birçok farklı noktada engel-
lilerin hayatını kolaylaştırmaktadır. 
 
Boni’nin uluslararası Sivil Toplum Kuru-
luşları’yla yürüttüğü iş birlikleri sayesin-
de görme engellilere bağımsızlık sağla-
yan uygulaması bugüne kadar 8 ülkede, 
20 şehirde hayata geçme fırsatı bulduk. 
Birçok uluslararası ödülün de sahibi olan 
uygulamalarımız, Amerika merkezli Elm-
spring Hızlandırma Programı tarafından 
büyüme yatırımı aldı ve bugüne kadar 
almış olduğu yatırım tutarını 1,5 milyon 
dolara yükseltti.

Sarper SILAOĞLU
Boni Global CEO’su
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her farklı gruba hitap etmesi mümkün. İnovasyo-
nun getirileri olduğu gibi bireylere dönük götürü-
leri de unutulmamalıdır. Erişilebilirlik kavramı ile 
ilişkisi de bu nokta açıklanabilir. Gerçekleştirilen 
inovasyonun olumsuz etkilerine en çok maruz ka-
lan bireylerin engelli bireyler olduğu söylenebilir. 
Sosyal inovasyon kavramı ile geliştirilen teknoloji, 
sistem, ürün veya hizmetin engelli bireylerce rahat 
bir şekilde faydalanması ya da inovasyonun onlar 
üzerindeki olumsuz etkilerinin ya da sistem dışın-
da kalmışlıklarının giderilmesi mümkün. Her şey-
den öte yenilikler ve çözümler insancıl olmalıdır. 
İnsana, insan hayatına yönelik olmalıdır. “İnsanlar” 
kavramından genel anlamda bahsettim belli sos-
yal gruplara tekelinde değil herkesin ulaşabilmesi 
gerekmektedir. 

Yurt dışı serüveninizi kısaca dinleyebilir miyiz? 
Projelerinizi yurt dışında da yürütme nedenleri-
nizden ve aldığınız desteklerin içeriğinden bah-
sedebilir miyiz?

Ar-Ge yapan ve teknoloji ürünü sahibi bir şirket 

olarak görüyorum ki ülkemizde bizim gibi çok sayı-
da şirket bulunuyor. Bu gurur verici bir tablo. Boni 
gibi şirketlere önemli destekler sağlandığını söyle-
mek isterim. TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri bir-
çoğumuzun malumudur. Bunlar dışında bizim de 
ofislerimizin bulunduğu İstanbul Teknik Üniversi-
tesi ARI Teknokent yönetiminin sunduğu Innogate 
programı bulunmakta. İlk kurulduğu yıllarda ismi 
İTÜ GATE olan program uluslararası bağlantılara 
erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji ge-
liştirme fırsatlarını, eğitim, mentorluk, danışmanlık 
ve doğru kişi ve kurumlara erişim desteklerini içe-
ren 360 derece bir programla sunmaktadır. Aynı 
zamanda T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kal-
kınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenmekte-
dir. İTÜ ARI Teknokent’in girişimcileri yurt dışına 
taşıyarak uluslararası birer markaya dönüşmeleri 
adına desteklediği İTÜ GATE Programı’nın 2. dö-
neminde, Chicago ve San Francisco’ya gidecek 
firmalar arasına girmeyi başardık. Böylelikle 2015 
yılında yurt dışına ilk adımımızı attık ve bunun de-
vamını getirmek için gerekli çabayı gösterdik. İlk 
adımın en zor olduğu söylenir buna kesinlikle katı-

‘‘Teknolojimizin engelli bireyler için 
birer sanal asistana dönüşmesi 
bizleri oldukça heyecanlandıran 
yeni projemiz.’’ 

mızda engelli bireylere odaklandık. Yani “herkes 
için tasarım” ilkesiyle hareket ettik. Engelli olun 
ya da olmayın, yine bilindiği üzere, herkes yaşam 
döngüsü ve getirileri düşünüldüğünde birer en-
gelli adayıdır; genç ya da yaşlı olun, basit ve ya 
karmaşık sistemlerle ilgilenin fark etmez. Amaç 
herkese her koşulda kullanılabilen bir hizmet ya da 
ürün oluşturmaktır. 

Genel anlamda erişilebilirlik üzerine odaklan-
dığınızı söylenebilir sanıyorum. Kuruluştan bu 
yana bakış açınızı ve 2018’deki erişilebilirlik he-
deflerinizden bahsedebilir misiniz?

Bakanlığımızın mevzuatına göre, erişilebilirlik tanı-
mı şu şekilde yapılıyor. Erişilebilirlik, binaların, açık 
alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bil-
gi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından 
güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanıla-
bilir olmasını sağlamaktadır.

Herhangi bir obje tasarımının, estetik, fonksiyo-
nel, sezgisel, basit, anlaşılabilir olması gerekiyor 
demiştim. Aynı zamanda erişilebilir de olması; o 
objenin daha geniş kitleler ve ön görülemeyen du-
rumlarda kullanılabilirliğini arttırıyor.

Engellilerin, iç mekanlara ulaşımı ve iç mekanlar-
da kullanabilecekleri navigasyon sistemleri, en-
gellilerin ihtiyaçlarına yönelik biçimde şekillenmiş 
durumda. Erişilebilir tasarımlar ve nihai ürünler 
sayesinde  “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel 
çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve 
iletişime erişimin engellilerin tüm insan hakların-
dan ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını 
sağlamadaki öneminin kabul edileceğini” belirten 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne 
de atıfta bulunmak gerektiğine inanıyorum.

2018 yılında da erişilebilirlik hedeflerimiz her za-
man olduğu gibi kullanımı kümülatif olarak arttır-
mak. Öncelikle 30.000 görme engellinin şimdiye 
kadar gerçekleştirdiği 200.000 ziyaret sayısını yani 
sağladığımız platformun daha çok kullanılmasını 
hedefliyoruz. Kullanıcı sayısını arttırmak ve ek ola-
rak var olan kullanıcıların daha çok mekana erişimi-
nin sağlanması başlıca hedefimiz. 

Bunun yanında erişilebilirlik ürünlerimizin hizmet 
kalitesini artırmak için Ar-Ge çalışmalarımız sü-
rüyor. 4’üncüsü başlayan TÜBİTAK projemizde 
görme engelliler için görüntü işleme ile konum 

belirlemede ve yönlendirmede yeni teknolojiler 
geliştiriyoruz. Bizim vizyonumuzda geliştirdiğimiz 
teknolojilerin engelli bireyler için birer sanal asista-
na dönüşmesi bulunuyor. Bugün cep telefonların-
dan verdiğimiz servisler, yakında giyilebilir cihazlar 
aracılığı ile sunulmaya başlayacak. 

Engellileri odağınız yapma sebepleriniz (sizi 
yönlendiren) nedenleriniz nelerdi? Görme en-
gellilere ya da engelli bireylere odaklanmış 
başka projeler yapıyor musunuz veya yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

Bizi bu sürece yönlendiren ana unsur bahsettiğim 
gibi erişilebilirlik kavramına verdiğimiz önem. An-
cak bunun arkasındaki hikaye ailelerimizde, çevre-
mizde, dostlarımız aramızda kısaca bizim yakınımız-
da olan ve onları daha rahat gözlemleyebildiğimiz, 
anlayabildiğimiz, dinleyebildiğimiz insanlar. İnsan-
ların yaşam standartları, kaliteleri, yaşamdan, gün-
lük ve profesyonel hayatlarından beklentileri bizim 
engellilere odaklı projeler yürütmemizi sağladı. Kı-
sacası ana ve tek odağımız insan.

Benzer temada görüntü işleme teknolojisini de 
bünyemize katıp, erişilebilir kavramımızı genişlet-
meyi planlayan projeler üzerinde de çalışmakta ol-
duğumuzdan bahsetmiştim. Teknolojimizin engelli 
bireyler için birer sanal asistana dönüşmesi bizleri 
oldukça heyecanlandıran yeni projemiz. Buna ek 
olarak, kampüsler gibi büyük mekanların harita-
landırılması ve navigasyonu ise listemizde ayrı bir 
yere sahip ve dahası işitme engelli bireylere odak-
landığımız projemiz de mevcut.

Sosyal inovasyon ve yaşanabilir, çeşitli, erişilebi-
lir, insancıl kavramlarını arasındaki bağlantıdan 
bahsedebilir misiniz? Sizin için sosyal inovasyon 
ne demektir, şu anda nedir ve ne olmalıdır?

Bilindiği üzere işletmeler, ticari amaçlarla, bir diğer 
ifadeyle kar etmek amacıyla kurulurlar ve işlerini 
yürütürler. Ancak günümüzde yaratılan farkındalık-
lar sayesinde işletmeler artık kar etmenin ötesinde 
sosyal olarak hangi problemlere çözüm üretilebili-
riz, var olan çözümleri nasıl geliştirebiliriz soruları-
na da yanıt arıyorlar. Aslında bu bakış açısı inovas-
yon ile sosyal inovasyon arasındaki temel fark. 

Sosyal inovasyon ile herkese hitap eden, inovatif 
fikirlerin modifikasyonunun mümkün olduğunu 
düşünüyorum. Yaratılan çeşitlilikle inovasyonun 
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lıyorum. Yurt dışına açılmak, yabancı ülkenin politik 
sosyal kısıtlamaları, alışılmamış mevzuatlar, hatta 
saat farkının bile birçok zorluk yarattığını söylemek 
mümkün. Atılan ilk adımdan sonra sistemin getiri-
lerine ayak uydurarak ve disiplinli çalışma etiğiyle 
zorlukların da üstesinden geldik. Hedefimizin belli 
olması, o hedefe ulaşmak için sahip olduğunuz al-
ternatifleri belirlemiş olmamız zorluklarla mücade-
lemizde anahtar rol oynadı.

Kuruluşunuzdan bu yana hangi yarışmalara ka-
tıldınız ve hangi ödülleri aldınız, bahsedebilir 
misiniz? 

Kronolojik sırayla listelemek gerekirse;

2014 En İyi Mobil Uygulama Adayı - Küresel 
Mobil Ödüller (Best Mobile App Nominee-The 
Global Mobile Awards (GSMA))

2015 En İyi Sosyal Sorumluluk Ödülü-SOLAL 
Pazarlama Ödülleri (Best Social Responsibility 
Award-SOLAL Marketing Awards (ICSC))

2016 Mobil Altyapı Yenilik Ödülü-Küresel Te-
lekom Ticari Ödülleri (Mobile Infrastructure 
Innovation Award-Global Telecom Business 
Awards)

2016 Sürdürülebilir Yenilik-Etik Kuruluş Ödülle-
ri (Sustainable Innovation-The Ethical Corpora-
tion Awards)

2016 En İyi Uygulama-Navigasyon Yarışması 
(Best App-Navigation Challenge (NFB))

2017 En İyi Mobil Uygulama Adayı - Küresel 
Mobil Ödüller (Best Mobile App Award-The 
Global Mobile Awards (GSMA))

2017 Akıllı Kentsel Öncü Destek Programı Bi-
rincisi (Smart Urban Pioneers Support Program 
Winner) başarılarına sahibiz. 

Bu başarıların çok daha fazlasını hedefliyoruz. 
Çünkü yapmak istediğimiz ve yaptığımız şey bir-
çok kişi için hayati önemde. Başarının aslında 
kazanılan ödüllerden ziyade sunduğumuz tekno-
lojinin kullanılması ve bireylerin hayatını kolaylaş-
tırması ile ölçülebileceğine inanıyorum. Ne kadar 
çok insan kullanılırsa o kadar çok insana ulaşabil-
miş hissediyoruz ve o kadar başarılı olduğumuza 
inanıyoruz. 

Son olarak, yarattığınız değerlerin gelecekte-
ki yansımalarını nasıl görüyorsunuz. Gelecekte 
Boni’nin yarattığı değerler ne ölçüde hayatı-
mızda olacak?

Bu soru için “Urban Mobility” yani kentsel hare-
ketlilik kavramından bahsetmek istiyorum. Bildiği-
niz üzere daha da kalabalık bir dünyada yaşamaya 
başladık. Kentlerdeki nüfus artışı beraberinde en 
temel günlük aktivitemiz olan ulaşımı engelleye-
cek boyuta ulaştı. Ulaşım günlük yaşantımızda 
yaygın olarak taşıtlar, toplu taşıma, yürüyerek ger-
çekleştiriliyor. Bu noktada da ulaşım için alternatif 
güzergahlar ve bunları kullanıcılara ulaştıran bir-
çok mobil uygulama mevcut. Temelde insanları, 
nesneleri bir noktadan başka bir noktaya götüren 
haritaları bizlerle paylaşıyorlar. Bu haritaların ge-
nellikle dış mekan navigasyonuna yöneldiğini söy-
lemek mümkün. Biz dış mekan navigasyonu yanın-
da iç mekan haritalandırma ve navigasyon hizmeti 
de sunuyoruz. Yani kullanıcıları A noktasından B 
noktasına götürüyoruz. Ancak bunu yaparken 
görme engelli bireylere odaklanmış durumdayız. 
Dış mekan ulaşımı için yaygın kullanılan taşıtların 
kullanıcılarının görme engelli bireyler olabileceği 
fikrine sahibiz. İç mekanda sağladığımız desteği 
görme engelli bireylerin şahsi araçlarında onların 
ulaşımlarına yardımcı olmak adına kullanabilece-
ğimizi hayal ediyoruz. Kısacası gelecekte görme 
engelli bireylerin yardımsız olarak araba kullana-
bilmelerini ve gitmek istedikleri noktada günlük 
aktivitelerini gerçekleştirebilmelerini istiyoruz. 
Boni’nin gelecekte hayatımızın vazgeçilmezi ola-
cağına inanıyorum. Ne kadar çok mekan Boni’nin 
sağladığı hizmetlerden faydalanırsa, o kadar çok 
engelli bireyi sosyal yaşamda görebileceğimizi 
düşünüyorum. 

İnovasyon yönetim 
sistemi, şirketlerin

herhangi kalite, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği, 
enerji, proje vb. bir 

yönetim
sistemi gibi, yönetilen 

ve sürekli geliştirilen bir 
sistemdir. 
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İLK KRİPTO PARA: BITCOIN
Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza her geçen 
gün yeni kavramlar girmektedir. Kripto paralar da 
finans dünyasının en önemli yeni kavramlarından 
bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Peki para piyasalarını son dönemlerde etkisi altına 
alan kripto paralar nedir?

Kripto para, güvenlik açısından kriptoloji bilimini 
kullanan, dijital ve sanal bir para birimidir ve mate-
matik temelli şifrelenmişlerdir.

Günümüzde giderek popülerleşen ve bilinen ilk 
kripto para olma özelliğine sahip dijital para Bit-
coin’dir. Bitcoin 2009 yılında Satoshi Nakamoto 
takma adlı bir yazılımcı tarafından bulunmuştur. Bu 
kişinin gerçek kimliği hala net olarak bilinmiyor.

Sembolü: , kısaltması BTC olan Bitcoin’in, her-
hangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile 
bağlantısı yoktur. Bu durum yatırımcılar açısından 
belli riskleri beraberinde getirmektedir ve bazı ke-
simlerin bu paralara mesafeli durmasına sebep ol-
maktadır.

Diğer taraftan Bitcoin 2018 yılına ciddi bir değer 
kaybıyla da başlasa geçtiğimiz yıllarda yatırım-
cılarının yüzünü kazanç anlamında fazlası ile gül-
dürmüştür. Vergi muafiyeti gibi avantajları da ya-
tırımcıları cezbetmektedir. Zira, Bitcoin sahipleri 
anonimdir. 

Kripto paralar, belli bir  limit dahilinde üretilmekte-
dir. Örneğin, Bitcoin teknik tasarımı itibariyle mak-
simum 21 milyon adet üretilebilir. Bu miktar dışın-
da Bitcoin üretimi mümkün olmayacaktır. Böyle bir 
üst limitin varlığı yani arzın sınırlı  olması  kripto 
paranın değerini etkilemektedir.

Bitcoin’i satın alabileceğiniz gibi kendiniz de üre-
tebilirsiniz. Bitcoin üretme işlemine “madencilik” 
(mining) denir. Bitcoin’de, madenciler matematik 
problemlerini çözmek için özel yazılımlar kullanır 
ve sonucunda bir miktar yeni Bitcoin üretirler. An-
cak bu işlem elbette çok kolay değildir ve henüz 
üretilmeyen Bitcoin sayısı azaldıkça da madencile-
rin işi giderek zorlaşmaktadır. Bitcoin’in  ilk çıktığı 
dönemlerde madenciler evlerinde Bitcoin üretebi-
liyordu ancak günümüzde bu pek mümkün değil. 
Zira, 
• Yeni teknoloji cihaz giderleri
• Aşırı elektrik ve soğutma giderleri
• Yüksek  donanım bilgisi ihtiyacı,
• Sürekli takip güçlüğü
• Artan giderlerle düşük, hatta neredeyse sıfır kar-

lılık madencilerin işlerini zorlaştırmaktadır.

Bu nedenlerle günümüzde bazı firmalar Bitcoin 
Çiftliği / Tarlası olarak adlandırılan büyük tesisler-
de madencilik yapıyorlar.

Bitcoin dünyasına olan ilginin artması ile üretilen 
şifrelerin zorlukları da paralel olarak artmış bu da 
farklı Bitcoin türevlerinin türemesine yol açmıştır. 
Bitcoin’den sonra lanse edilen diğer tüm kripto 
paralar Altcoin olarak adlandırılıyor. Günümüzde 
bilinen  Altcoinlerin sayıları 1000 ‘e yaklaşmıştır. 
Bunlardan en popülerlerini Ethereum (ETH), Dash 
(DASH), Steem (STEEM), Metal (MTL), Zcash (ZEC) 
ve Stratis (STRAT) olarak sıralayabiliriz.

Türkiye de elbette dünyada çığ gibi büyüyen bu 
yeniliklere kayıtsız kalmadı. Bitcoin ile alışveriş gi-
derek yaygınlaşıyor. Türkiye’deki bilinen en büyük 
Bitcoin şirketleri Paribu, Koinim ve BTCTürk. Bu 
firmalar aracılığı ile alım satım yapılabiliyor. Bunun 
yanı sıra  bazı restoran ve eczanelerin ardından bir 
konut projesi de Bitcoin ile ev satışına başladı ve 
bunlar daha başlangıç gibi gözüküyor. 

Zira, dijital paraların artan popülaritesi marka 
başvurularına dahi yansımış durumda. Türkiye’de 
içerisinde “Bitcoin” ifadesi geçen ilk marka başvu-
rusu 2013 yılında finansal hizmetleri kapsayan 36. 
sınıf için sarı zemin üzerine siyah düzyazı şeklinde 
yapılmış ancak inceleme aşamasında Türk Patent 
tarafından cins, çeşit vasıf bildirdiği ve marka olma 
özelliğine sahip olmadığı gerekçesi ile haklı olarak 
reddedilmiş.  

Ancak yine de hem Türkiye’de hem de dünyada, 
farklı kombinasyonlar ile veya farklı sektörler için 
bu ifadeler kullanılarak marka başvurusu yapılması 
eğilimi hızla devam ediyor.

2017 yılında Türkiye’de farklı sektörler için içeri-
sinde “Bitcoin” ifadesi geçen 27 adet marka baş-
vurusu yapılmış. Toplamda ise içerisinde bu ifade 
geçen 32 adet marka başvurusu bulunuyor. Online 
ulaşılabilir veri tabanlarına göre ise bu rakam dün-
ya çapında 324 adet. 

Sonuç olarak, bilişim çağının gelişmesi ile birlikte 
gelecekte klasik kağıt paraların yerini bu dijital pa-
raların alma olasılığının giderek arttığını söylemek 
sanırım çok da hayalperest bir yaklaşım olmaya-
caktır. 

MAKALE

Gonca ADALI BAŞMAKÇI
Ankara Patent Bürosu
Marka Bölüm Yöneticisi
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HikoB

Hikob, hava sıcaklığı, trafik hacmi gibi değişkenle-
ri ölçerek onlara eş zamanlı ulaşmayı sağlayan bir 

sensör.
https://www.hikob.com/en/product/hikob-wisecow-magne-

tometer-sensor/

Big Belly

Bigbelly adlı geri dönüşüm için hazneleri olan çöp 
konteynırından, doluluk oranı ile ilgili olarak eş za-

manlı bilgi alınabiliyor.
http://bigbelly.com/

Whirlpool Combo

Yıkama ve kurutma özelliğini tek bir ünitede birleştiren 
Whirlpool Combo akıllı telefonlar ile entegre çalışabili-
yor ve hiçbir komut almadan kurutma işlemine geçebi-

liyor. Ayrıca deterjanın bitmesi durumunda kullanıcıyı 
bilgilendiriyor.

https://www.digitaltrends.com/home/whirlpool-introdu-
ces-a-smart-washer-dryer-combo-at-ces-2017/

Vitality – Glowcaps
Silindirik gövdesinin kapak kısmı ile internete bağla-

nabilen Vitality Glowcaps ilaç şişesi, ilaç alma zamanı 
geldiğinde kullanıcıları uyarıyor. İlaç saatlerinde sesli 

hatırlatma ve ikaz ışığı gibi çeşitli yöntemlerle hatırlatma-
lar yapan bu akıllı şişe, kullanıcısına e posta, ve sms de 

gönderebiliyor.
https://www.engadget.com/2011/01/13/vitality-glowcap-review/

Bir hafta içinde kullanıcısının yaşam düzenini öğrenerek 
ortam sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan Nest Termos-
tat bu ayarlamaları ile enerji tasarrufu da sağlıyor. Wi-Fi 
bağlantısı ile hava durumunu da takip eden ürün, kullan-
dığı enerji hakkında kullanıcısını da bilgilendirebiliyor.
http://www.teknolo.com/nest-inceleme/

Nest 
Termostat

Philips Hue
Philips Hue, evinizdeki tüm ışıkları kontrol etmeyi, isteni-
len ışıkta uyumayı ve uyanmayı sağlayabiliyor. Işığın rengi 
ve yoğunluğu isteğe göre değiştirilebiliyor. 
https://www.philips.com.tr/c-p/8718696461532/hue-be-
yaz-ve-renkli-ambiyans#see-all-benefits

NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNDEN ÖRNEKLER

Air Quality Egg

İç mekanlar ve dış mekanlardaki hava kalitesini ölçmek 
için kullanılan Air Quality Egg, yaptığı analizleri grafik-
ler haline getirerek, topladığı datalar diğer kullanıcılar-
la da paylaşılabiliyor. 
https://airqualityegg.wickeddevice.com/

Home Connect

Home Connect uygulaması ile ev aletlerine bağlanarak aç-
ma-kapatma, ısı modu ayarlama, başlangıç ve bitiş zamanı 
kontrol etme gibi işlemler yapılabiliyor. Aynı zamanda 
makinelerin çalışma durumu kontrol edebiliyor, programın 
ne kadar ilerlediği veya evden çıkmadan önce makinenin 
kapatılıp kapatılmadığı görülebiliyor.
http://www.home-connect.com/tr/tr/
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Magik akıllı diş fırçası, diş fırçasının hareketlerini ve 
pozisyonunu tespit edebiliyor ve çocukları doğru diş 

fırçalamak için yönlendirebiliyor.
https://www.kolibree.com/en/

Yemek yeme alışkanlığınızı ölçebilen bu akıllı çatal, çok 
hızlı yemek yendiğinde uyarı ışığı ve ufak titreşimlerle 

kullanıcısını uyarabiliyor.
https://www.hapi.com/product/hapifork

Magik Akıllı Diş Fırçası

Hapifork

Neopenda

Neopenda akıllı bebek şapkası ile yeni doğan bebek-
lerin vücut ısısı, kalp atışı, kan ve oksijen saturasyonu 

ölçülebiliyor. Özel yazılım ile çalıştırılan bir tablete Blue-
tooth ile 24 adet bebek şapkası senkronize edilebiliyor 

ve bebeklerin değerlerinde bir değişme olduğunda 
doktor ve hemşireler uyarılabiliyor.

https://www.wareable.com/saves-the-day/neopenda-smart-ba-
by-hat-save-newborn-lives-uganda-2599

Wi-fi ile akıllı telefonlara bağlanabilen Mimo, 
eş zamanlı olarak bebeğin nefes alışverişi, 

vucüt sıcaklığı ve vucüt pozisyonu hakkında 
bilgiler verebiliyor.

https://www.mimobaby.com/

Mimo

Nadi X Yoga Taytı

Wearable X’in Nadi X taytlarının içine yerleştirilen 
dokunsal titreşimler ile vücut hareket ettirilip, teşvik 
ediliyor. Bluetooth özelliği ile telefonunuza senkro-
nize edilip uygulama ile geri bildirim alınabiliyor.
https://www.wareable.com/smart-clothing/best-smart-cloth-
ing

Neviano UV protect bikinilerinde güneşte uzun 
süre kalmayı engelleyen, çıkarılabilir, su geçirmez 
bir madalyon sensör bulunuyor. Akıllı telefonlardaki 
uygulamaya cilt tipi girildiğinde uygulama, gün 
boyu sıcaklığı takip ederek, güneş kremi sürülmesi 
gerektiği ya da gölgeye geçilmesi gerektiği konu-
sunda bildirimler gönderebiliyor.
https://www.wareable.com/smart-clothing/best-smart-cloth-
ing

Nest Neviano UV Protect Bikinileri

Edyn

Yerleştirildiği bahçenin nemini, sıcaklığını, ışığını ve 
toprağın besin değerlerini ölçebilen Edyn, bu bilgi-
leri gerçek zamanlı olarak akıllı telefonlara göndere-
biliyor.
https://www.engadget.com/2014/06/05/edyn-smart-gar-
den-system/

Z- Trap

Z- Trap adlı cihaz ile çiftçiler bölgedeki böcek nüfusunu 
takip ederek ürünlerini böceklere karşı koruyabiliyor. 
https://spensatech.com/z-trap/
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BLOCKCHAIN NEDİR? FİKRİ HAKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR? 

*Yeni Ağlar 

Blockchain, Türkçe adıyla “BLOK ZİNCİRİ”, haya-
tımıza BITCOIN ile girmiş olsa da aslında yepyeni 
bir internet ve veri dağıtım yoludur ve şu an belki 
hayallerimizin dahi ötesinde birçok potansiyel kul-
lanım alanı bulunmaktadır. Kaldı ki, dünyayı de-
ğiştireceği söylenen BITCOIN’in asıl önemli olan 
noktasının kendisinden çok arkasındaki Block-
chain teknolojisi olduğunu belirtmekte fayda var-
dır.

Peki, Blockchain genel hatları ile nedir? Öncelikle 
bilmemiz gereken Blockchain’in dijital verinin kop-
yalanması değil dağıtılmasına olanak verdiğidir. 
Hayatımızı değiştirme niteliği olan bu sistem en 
basit hali ile şu şekilde tanımlanabilecektir: Tek bir 
merkezi olmadan, birbiri ile bağlı olan binlerce bil-
gisayar arasında oluşmuş bir ağın, diğer bir ifade 
ile blok zincirinin, düzenli olarak güncellenmesiyle, 
doğru bilginin tek bir yerde değil, bu ağda bulu-
nan binlerce yerde saklanmasını sağlanmasıdır. 

Bu tanımdan da yola çıkarak, Blockchain’in banka-
cılık sektöründe getireceği yeniliklerinin yanında, 
veri saklama ve depolama özelliğinin başta fikri 
haklarımızın olmak üzere birçok hukuki boyutta 
incelenmesinin önemi karşımıza çıkmaktadır. Veri-
lerimizin depolanma amacıyla Blockchain üzerine 
yüklenmesi halinde, bu veriler Blockchain üzerin-
de yer alan bütün bilgisayarlara dağıtılmaktadır. 
Bir başka deyişle, verilerimiz anında blokta yer 
alan bütün bilgisayarlarda erişilebilir; yani, bu 
bloktaki herkese açık bir hal almıştır. Gizliliğin 
önemli olduğu noktalarda ise veri sahibine sağ-
lanan bir anahtar aracılığıyla bu verilere ulaşılması 
mümkün kılınmaktadır. Kaldı ki, bu dağıtım için 
internet bağlantısına gerek bulunmamakta, sis-
temin kendisini güncellemesi yeterli olmaktadır. 
Hatta, hangi bilgisayar bloktan çıkarsa çıksın (veri-
nin ilk olarak yüklendiği bilgisayar da dahil olmak 
üzere), yüklenen veriler blokta kalmaya devam 
edecektir; öyle ki, veriler, blokta tek bir bilgisayar 
kalsa dahi güvenle varlığını sürdürecektir. Ancak, 
burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, 
bu depolamanın “bir defa yazılan-çok defa oku-
nan” (write once, read many) prensibi çerçevesin-
de şekillendiğidir. Başka bir ifadeyle, Blockchain’e 
yüklenen bir veri değiştirilememekte ancak bu 
blokta yer alan her bilgisayardan sınırsız sayıda 
erişilebilmektedir. 

Verilerin Blockchain üzerinde depolanmasında 
karşımıza çıkan en önemli konulardan bir tanesi 
de veri kaydının “merkezsizleşmiş” olmasıdır. Ve-
riler bir merkezi olmadan, blok üzerindeki bütün 
bilgisayarlarda aynı şekilde yer almakta ve yukarı-
da da belirtildiği gibi herkes tarafından ulaşılabil-
mektedir. Blockchain’i hepimizin çok aşina olduğu 
“Bulut teknolojisi”nden ayıran en önemli özellik 
bu merkezsizleşmiş sistemdir. Merkezi bir bilgisa-
yar olmadan verinin saklanabilmesinin en önemli 
noktası ise verinin değiştirilememesidir. Merkezi 
olan bir sistemde verinin saklanması halinde, mer-
kezi bilgisayarda kayıtlı olan “ana-veri”nin değiş-
tirilmesiyle, sistemde bu veriye ulaşılabilen diğer 
bilgisayarlardan da değiştirilmiş bu yeni veriye 
ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte, merkezsizleş-
miş Blockchain sisteminde ise bloktaki bütün bil-
gisayarlar eş zamanlı olarak bloğa yüklenen veriyi 
güncelleyerek her bir bilgisayardan aynı sonuçları 
elde edip, verinin güvenliğini, bloğa entegre bir 
biçimde sağlamaktadır ve bu durum verinin is-
tek dışı değiştirilememesini; bir başka deyişle, 
korunmasını sağlamaktadır. Belirtmek gerekir ki, 
burada bahsedilen bir sistemin diğer bir sisteme 
göre daha avantajlı olup olmadığı değil, her iki 
sistemin sağladığı farklı saklama koşulları çerçe-
vesinde faydalı ve gerekli olduğu farklı durumların 
bulunduğudur.

*”Merkezsizleşme” hakkındaki görsel için bknz: https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

MAKALE

Av. Ekin KARAKUŞ ÖCAL
Ankara Patent Bürosu
Hukuk Birimi Yöneticisi
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PEKİ, BLOKCHAIN’E YÜKLENEN VERİLER 
ÜZERİNDEKİ FİKRİ HAKLARIMIZ NASIL ET-
KİLENECEKLER? 

Yukarıdaki açıklamalardan da görülebileceği üze-
re Blockchain sisteminin, yüklenen verinin değiş-
tirilmesinin zorlaşması, yüklendiği anda blokta 
bulunan diğer bilgisayarlardan verinin görünüp 
doğrulanabilmesi gibi temel özellikleri nedeniyle 
fikri haklarımızın korunmasında da bizlere yeni bir 
bakış açısı kazandırmaktadır.

Bunlardan en dikkat çekici olanı Blockchain siste-
minin zaman damgası niteliğinde kullanılabilmesi-
dir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanım-
landığı üzere; Zaman Damgası, elektronik verinin, 
üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/
veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi ama-
cıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafın-
dan elektronik imzayla doğrulanan kayıttır. Zaman 
damgasının verinin içeriği ya da bu içeriğin fikri 
haklar bakımından ne derece korunabilir olup ol-
madığı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, 
yalnızca verinin oluşturulma zamanının tespitinde 
delil niteliği taşıdığını bu noktada önemle belirt-
mek isterim. 

Bu çerçevede, üzerinde fikri hakkınız olduğunu 
öne sürdüğünüz bir verinin Blockchain’e yüklen-
mesi halinde, bu verinin ve üzerindeki fikri hak-
ların tarafınıza ait olduğu iddiasında önemli bir 
delile sahip olmanız söz konusudur. Burada de-
ğinmemiz gereken oldukça önemli nokta ise, bu 
delilin blokta bulunan bütün bilgisayarlardan elde 
edilebilir olması nedeniyle uluslararası nitelik taşı-
dığıdır. Bir başka deyişle, Türkiye’de bulunan bir 
fikri hak sahibinin Çin’de yaşadığı olası bir hak ih-
lalinde de Blockchain Zaman Damgası sayesinde 
fikri haklarını ileri sürmesi mümkün hale gelmiş-
tir. Bu durum ulusal olarak koruması bulunan fikri 
hakların uluslararası alanda da kanıtlanabilmesi 
açısından oldukça önem taşımaktadır. Verilerinize, 
özel şirketler aracılığıyla Blockchain Zaman Dam-
gası almanızın mümkün olduğunu belirtmek iste-
rim.  Bu noktada bir kez daha ifade etmem gerekir 
ki, bir verinin Blockchain zaman damgası alması, 
yüklenen bu veri üzerinde eser hakkı, patent hakkı 
ya da tasarım hakkı sağlanması demek değil, yal-
nızca o verinin o zaman diliminde yükleyen kişiye 
ait olduğunun bir tasdikidir.

SONUÇ OLARAK;

Blockchain’in bu şekilde tasdik işleviyle kullanıl-
ması ilk bakışta özellikle fikri haklar üzerindeki hak 
sahipliği iddiaları bakımından oldukça çığır açıcı 
gözükmektedir. Ancak, bu noktada Blockchain’e 
yüklenebilecek verilerin sınırsızlığına da dikkat 
çekmek isterim; üzerinde eser hakkımız olan bir 
yazı ya da patent hakkı içeren bir buluş olabile-
ceği gibi ticari bir sözleşme ya da resmi şirket 
defterleri de olabilecektir. Bu durumda Blockcha-
in’in yalnızca fikri hakların kanıtlanmasında değil, 
başkaca hukuki nitelik taşıyan belgelerin de tas-
dikinde ve içerlerinde yer alan bilgilerin zamansal 
olarak kanıtlanmasında önemli bir role sahip ola-
cağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu durumda, Blokchain’in bu şekilde kullanılışının 
yaygınlaşması ile bazı başkaca kurumlara zaman 
içinde gerek duyulmama durumunun ortaya çık-
ması oldukça olası gözükmektedir. Örnek olarak, 
bir anlaşmanın hem taraflarca hem de üçüncü ki-
şilerce ulaşılır ve değiştirilemez bir şekilde, üstelik 
masrafsız olarak herhangi bir yerde kayıt altında 
bulunduğu ve hatta zaman damgası aldığı bir du-
rumda, tarafların ek olarak noter tasdikine ihtiyaç 
duyup duymayacağı bu noktada tartışılabilecektir.
Henüz ülkemizde Blockchain yoğun olarak banka-
cılık sektöründe kullanılıyor olsa da oldukça kısa 
bir sürede birçok sektörde farklı şekillerde karşı-
mıza çıkacağı açıktır. Özellikle yukarıda bahsedi-
len niteliği çerçevesinde yalnızca fikri hak koruma-
sına değil, hukuki birçok işleme yeni bir bakış açısı 
ile bakmamıza ve yeni çözüm yollarının, belki de 
yeni yasal düzenlemelerin, ortaya çıkmasına ne-
den olacaktır.

Endüstri 4.0 ile girmiş olduğumuz teknolojik devri-
min en önemli ayaklarından biri olan Blockchain’in 
hayatımıza daha ne gibi yenilikler katacağını gör-
mek için heyecanla bekliyoruz.
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rin anlamlandırılması sonrasında üretim hattında 
oluşan sorunlar önceden fark edilebilmekte, hatta 
üretim hattının daha verimli çalışması sağlanabil-
mekte. 

Bir olayın uç noktada kolaylıkla kontrol edilebilen 
nesneler yardımıyla veriye dönüştürülmesi ile baş-
layan, verinin aktarımı ile devam eden, bu verile-
rin yorumlanması, farklı uygulamalara aktarılması 
ve yorumlanan veriye yönelik uç noktadaki cihaz-
ların yönetilmesi ile sonlanan sistemler bütününe 
nesnelerin interneti (IoT – Internet of Things) adını 
vermekteyiz.  

Bireylerin toplum içindeki rollerinin ve sosyal ya-
şamlarının IoT’nin gerçek dünya ile dijital dünya 
arasında sağlamış olduğu köprü aracılığıyla ve di-
ğer siber teknolojilerin desteğiyle belirgin şekilde 
gelişmekte ve iyileşmekte olduğunu görüyoruz. 
Bu bağlamda, akıllı ve çoklu servisler sağlayan 
altyapıların kurulması ve farklı veri kaynaklarından 
akacak verilerin işlenerek bireylere fiziksel, psiko-
lojik ve sosyal alanlarda yol gösterilebilmesi önem 
kazanıyor. Bireylerden ve ortamdan toplanan bu 
veriler paylaşılarak ortak sonuçlar elde ediliyor ve 
bileşik karar mekanizmaları kullanılarak farklı yeni 
servislerin sunulmasına imkan sağlanabiliyor. Bu 
yüzden bu verilerin bireyler için erişilebilir olması 
çok önemli. 

Nesneler üzerinden toplanan verinin katma de-
ğerli servis haline getirilebilmesi için öncelikle bir 
yönetim platformuna aktarılması gerekmekte. Bu 
platform, uygulama ve servislerin kalbi konumun-
da ve sahadaki IoT cihazlarının yönetiminden, 
verilerinin toplanmasına, toplanan büyük verinin 
anlamlandırılmasından bu verinin uygulamalarca 
tüketilmesini sağlamaya kadar birçok farklı temel 
fonksiyona sahip. 

Sahadan yapılacak verinin aktarımı mobil geniş-
bant, düşük güç geniş alan kablosuz haberleşme 
ağları (LPWAN) gibi farklı iletişim teknolojileri üze-
rinden gerçekleştirilebiliyor. İletişim altyapısından 
bağımsız olarak çalışan platform üzerinde ise, 
farklı uygulamalar için sahaya yerleştirilmiş nes-
neler ve bu nesnelerden gelen veriler standardize 
edilerek ortak bir katmanda buluşturuluyor. Böy-
lece entegre uygulamaların ve yeni nesil servisle-
rin önü açılmış oluyor. 

Bu tip ihtiyaçları karşılamak için, platformların öl-

çeklenebilir, yüksek bağlantı kapasitelerini des-
tekleyebilir, bunun yanında esnekliğe ve adap-
tasyona açık olması gerekiyor. Farklı nesneler ve 
kanallar üzerinden aktarılan verilerin harmanlan-
ması ve verinin farklı girdiler yardımıyla uygula-
maya özel olarak anlamlandırılması sağlanıyor. Bu 
noktada mevcut IoT yeteneklerine,  yapay zeka, 
makine öğrenmesi ve robot teknolojisi alanındaki 
ilerlemeler de eklenmiş oluyor ve IoT ile yapılabi-
leceklerin sınırı artık sadece yaratıcı hayal gücüne 
kalıyor.

IoT’nin günümüzde çok sayıda dikeyde kullanılı-
yor. Örneğin; e-sağlık uygulamaları üzerinden ya-
şam kalitemizi artırmaya yönelik günlük analizler 
ve devamında sunulan antreman programları, ge-
leceğe yönelik olası sağlık sorunlarının önlenmesi-
ne yönelik tavsiye ve uyarılar kişisel olarak veya bir 
kullanıcı kitlesine yönelik olarak sunulabilmekte.
 
Paralelinde ise benzer bir sistem şehir içinde ko-
nuşlandırılan sensörler yardımıyla park yeri ko-
nusunda yönlendirmeler yaparken, bir yandan 
kendini yöneten bir trafik sistemini mümkün kıla-
bilmekte. Akıllı şehirlere yönelik olarak kurulacak 
akıllı aydınlatma, akıllı bina yönetimi gibi şehir 
hayatını kolaylaştırıcı çözümler de bu alanda sayı-
labilecek uygulamalardan bazıları. Bu uygulama-
lar tarım ve hayvancılık sektörüne uyarlandığında 
toprak değerleri, yaprak görüntüleri, hayvanlar-
dan toplanan veriler, yem kalitesi ve hava duru-
munu analiz ederek çiftlikteki süreçlere yönelik dış 
verilerin de takip edilmesi, farklı veri kaynaklarının 
harmanlanarak üretime yönelik anlık ve uzun va-
deli kestirimlerin yapılabilmesi de mümkün olabil-
mekte.

IoT’nin kullanım alanlarından bir tanesi de sanayi 
ve üretim ortamları. Sanayi devriminin son ayağı 
olan Endüstri 4.0, endüstriyel ortamlarda fiziksel 
işlemlerin dijital ortama dönüşümü ve bu veriler 
kullanılarak otomatik olarak alınan kararlarla fi-
ziksel sistemlerin yönetilmesiyle üretim otomas-
yonunun sağlanması aşamalarından oluşuyor. Bu 
otomasyon için sağlanan benzetim modelleri ve 
gerçek sensör verileri yardımıyla öngörülerin ya-
pılması, hataların engellenmesi ve öz yönetimin 
sağlanması sonucu verimliliğin artırılmasına yöne-
lik bir dijitalleşme sürecini ifade ediyor.

2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği teknolojik 
atılımla daha çok yeni nesil teknolojiler üzerinde 

MAKALE

NESNELERİN İNTERNETİ: DİJİTALİN YAŞAMA DOKUNDUĞU PLATFORM

Hızla dijitalleşmekte olan dünyamızda, insanın 
günlük yaşamı, doğa ve iş dünyasına yönelik sü-
reçlerin dijitalleştirilmesi, bir diğer deyişle bu sü-
reçlerin dijital bir eşinin oluşturulması yaşamdaki 
dijital dönüşümün en önemli, insana dokunan ör-
neklerinden biri. 

Bu dönüşüm için öncelikle sürecin algılanması 
ve en ayırt edici özelliklerinin tespit edilmesi, bu 

özelliklerin toplanması ve dijitalleştirilmesi gereki-
yor. Verinin oluşturulması bu noktada yeterli gel-
miyor, bu verinin toplanması ve anlamlandırılması 
bu dönüşümün en önemli ve fark yaratan bölümü 
olarak öne çıkıyor. Çünkü veri ancak anlamlı hale 
geldiğinde insan hayatına olumlu katkı sağlayabi-
liyor. Örneğin bir fabrika ortamında üretim hattın-
dan toplanan veriler veri merkezine ulaştıklarında 
bir veri öbeğinden öteye geçmezken, bu verile-

 
NETAŞ 5G Araştırma Mimarı

 
Dr. Yunus DÖNMEZ
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projeler başlatan Netaş, AB H2020 fonları kapsa-
mında 5G video servisleri için altyapı oluşturacak 
olan 5G-MEDIA proje konsorsiyumunun bir üyesi. 
Türkiye bilişim sektöründe yatırım bakımından ilk 
sırada yer alan (Bilişim500 araştırması) Ar-Ge’mizin 
odaklandığı alanlardan biri olan nesnelerin inter-
neti (IoT) uygulamaları, tüm endüstride ve bireysel 
hayatımızda köklü değişimlere yol açan yeni nesil 
teknolojilerin en üstlerinde yer alıyor. Bu kapsam-
da IoT yönetim platformu ve akıllı enerji yönetim 
platformu projelerini de hayata geçiren Netaş, 
yenilikçi ve sadece bugünün değil geleceğin de 
ihtiyaçlarına cevap veren bir ürün portföyü oluş-
turmak üzere çalışıyor.

NETAŞ, bu veriye erişim ihtiyacını karşılamak ve 
topluma sunulan akıllı servislere yönelik daha gü-
venilir ve gerçek zamanlı çalışma ortamı sunabil-
mek için ION by Netaş platformunu geliştirmekte. 

Geliştirdiğimiz bu platform, yeni nesil yazılım tek-
nolojileri kullanılarak inşa ediliyor. Ürünümüzün en 
önemli özelliği, yazılım altyapısının mikro-servis 
tabanlı olması. Mikro-servis yapısı günümüz yeni 
nesil teknolojilerinde kullanımı artmakta olan ve 
ana yazılımların servis odaklı mimari yapısında çok 
hızlı biçimde çalışmasını, yapılandırılmasını ve dö-
nüştürülmesini sağlayan bir mimari. Ayrıca ürünü-
müz farklı veri kaynaklarının ve farklı uygulamaların 
tek çatı altında birleştirilebilmesini sağlayabilecek 
bulut tabanlı ve ihtiyaca özel olarak ölçeklendiri-
lebilen elastik bir yapıya sahip. Bu yönüyle ION 
by Netaş platformu 5G gibi yeni nesil teknolojiler 
üzerinde de servis olarak sunulabilecek ve sunul-
mak istenen servisin gereksinimlerine uygun bir 
ölçeklendirme ve bileşenlerin ağ üzerinde farklı 
bölgelere dağıtımı ile daha yüksek servis hızını çok 
daha fazla bağlantı sayısı için gerçekleştirebilecek 
bir altyapıya sahip. ION by Netaş bünyesinde 
sunduğumuz önemli özelliklerden biri de verileri 
topladığımız cihazları merkezden yönetebiliyor ol-
mamız.

ION by Netaş, farklı dış kaynak ve uygulamaların 
entegrasyonunu ve yeni uygulama/servis tanım-
lamalarını basitleştiren, sistem, uygulama ve saha 
yönetimini kolaylaştıran ve bunları sağlarken “Veri 
21. yüzyılın petrolüdür” (Data is the new oil of the 
21st century) mottosundan hareketle her türlü 
veriden katma değer yaratan bir platform olarak 
tasarlanmıştır. Platformun farklı IoT uygulama kay-
naklarından gelen büyük ölçekli IoT bağlantılarının 
işlenmesi ve servislerle/uygulamalarla entegras-

yonunun kolayca sağlanabilmesi için fark yaratan 
özellikler aşağıdaki gibidir:

• Uygulamadan (akıllı şehir, fabrika, enerji vb.), 
uygulama alanından (IOT, sosyal medya vb.), ci-
hazdan (sensör, sayaç, cep telefonu vb.) ve veri 
kaynağından (cihaz, veri tabanı, veri platformu 
vb.) bağımsız olarak gerçek zamanlı sensör/
uygulama verileri ve geçmişe dönük toplu veri 
gruplarının eş zamanlı işlenmesi ve uygulamaya 
raporlanması

• Platform dışından gelen uygulama kütüphane-
leri, yönetim sistemleri, portal uygulamaları, IoT 
platform servisleri, diğer IoT ve veri platformları 
ile API entegrasyonu

• Hızlı ve güvenilir IoT Platform servisleri ve dina-
mik olarak yeniden yapılandırılabilir mikro-ser-
visler (Cihaz yönetimi, Kural işlemci motoru vb.)

• Cihaz yönetimi için M2M uyumlu cihaz şablon 
yönelimli mimarinin tanımlaması; saha yöneti-
mine yönelik komutları serileştirerek cihazlara 
aktaran ve çalıştıran komut işlemci (Saha yöneti-
mi)

• Veri profilleme ve ilişkilendirme (Veri ön-işleme)
• Kural işleme motoru ve bu motor üzerinde ger-

çek zamanlı kural tanımlaması, kural üzerinde 
değişiklik ve kural silme gibi işlemleri gerçekleş-
tiren betik tabanlı, ürüne ve IoT alanına özel dil 
(Domain Specific Language-DSL) geliştirilmesi

• Ağ geçitleri üzerinden kolay cihaz entegrasyonu 
(ön tanımlı cihazlar için API ile adaptör bağlan-
tısı, özelleşmiş bağlantılar için SDK ile adaptör 
geliştirimi)

• Büyük veriye yönelik analiz ve veri işlemci mo-
torları

• Ölçeklenebilir işletim ve yüksek başarım (Mik-
ro-servis seviyesinde elastikiyet ve ölçeklenebi-
lirlik, Yüksek başarımlı veri yolu)

• Karma (genel ve/veya özel) bulutta ve lokalde 
çalışma esnekliği 

• Çok kiracılı (multitenant) çalışma ve erişim kural-
larının tanımlanması

• Sanallaştırılmış ve bağımsız olarak ölçeklendiri-
lebilen servisler (NFV’ye kolay dönüşüm imkanı, 
IoT servislerin sanal ağ fonksiyon zincirine ekle-
nebilmesi) 

• Kendi uygulamanızı/dikey servisinizi geliştire-
bilme esneklik ve kolaylığı (Farklı uygulamalara 
yönelik veri/kural kümelerini soyutlama/erişim 
hakkı sağlayarak birleştirme, Veri standartlaştır-
ma, DSL tanımlı kural ekleme, Adaptörler üze-
rinden bağlanabilme esnekliği, İlke/kullanıcı eri-
şim hakkı yönetimi içeren özel API erişimi) 
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NESNELERİN İNTERNETİ ve HAYATA ETKİLERİ

“Internet of Things” (IoT) Türkçe tanımıyla nesnelerin İnterneti hem iş dünyasında hem de gündelik ya-
şamda popülerliği günden güne artan bir konu haline geliyor. Nesnelerin interneti bizi, yaşama şeklimiz-
den iş görme yöntemlerine kadar birçok alanda farklılaşmaya ve değişmeye itebilecek etkiler yaratmaya 
gebe bir kavram. Peki, nesnelerin interneti tam olarak nedir ve bizleri nasıl etkileyecektir?

Geniş bant internetin yaygınlaşması ve ucuzlaması, Wi-Fi özellikleri ve sensörlere sahip cihaz üretiminin 
fazlalaşması, teknoloji maliyetlerinin düşmesi ve kuşkusuz sosyal medyanın şekillendirdiği kültürel hayat 
başta olmak üzere yaşam biçimimizi kolaylaştıran birçok sebepten dolayı akıllı telefonlara olan bağlılığı-
mız, nesnelerin interneti ile ulaşılabilecek yeniliklerin geliştirilmesine uygun, sınırları öngörülemeyen bir 
ortam yaratıyor. 

Basit olarak nesnelerin interneti, bir cihazın tek bir hareket ile internete ya da başka cihazlara bağlanması 
olarak tanımlanabilir. Cisco’nun eski CEO’su John Chambers’ın tahminlerine göre 2020 yılında birbirine 
bağlanmış cihaz sayısı 50 milyarı bulacak. Bu cihazlara, cep telefonundan kahve makinelerine, akıllı am-
püllerden kulaklıklara, giyilebilir teknolojilerden bulaşık makinalarına kadar gündelik yaşamdan daha akla 
gelebilecek her türlü örnek verilebilir. Hatta daha geniş bir çerçeveden bakıp iş dünyası ve toplum hayatı 
göz önüne alındığında arabalar, trafik ve sokak aydınlatmaları, endüstriyel makineler, savunma sanayi teç-
hizatları, lojistik sistemleri birbirleri ile büyük miktarda veri paylaşır hale gelecek.

Cihazların başka bir deyişle cansız varlıkların insanlarla ve birbirleriyle neredeyse konuşabilecek duruma 
geleceği bu yeni ortamda olanaklar tam anlamıyla teknoloji geliştiricilerinin hayal gücü ile sınırlı. Çalar 
saatinizin sizi uyandırdıktan sonra kahve makinenizi çalıştırması, aracınızın trafik durumuna göre bir toplan-
tıya geç kalacağınızı karşı tarafa bildirmesi gibi bireysel hayatı kolaylaştıracak örneklerin yanı sıra yukarıda 
bahsi geçen daha geniş ve profesyonel çerçeveden bakıldığında toplu yaşama dair uygulamaları da hayal 
etmek mümkün. Ulaşımın düzenli hale geldiği, enerji tüketimi ve atık üretiminin azaldığı, yaşam kalitesinin 
arttığı akıllı şehirler çok da uzak değil.

Tüm bu gelişmeler bizleri heyecanlandırsa da, her yaşanan değişimde olduğu gibi soru işaretleri de do-
ğuruyor. Görevlerini yerine getirmek için birbiriyle sürekli bilgi alışverişi yapan veya yapacak olan tüm bu 
cihazların yüksek boyutlarda veri paylaştığı bu ortamda, bireylere ait kişisel ya da kurumlara ait önemli 
stratejik, ticari vb. bilgilerin güvenliği nasıl sağlanacak? Bu bilgilerin ne kadarı akıllı cihazlar veya bu cihaz-
lardan oluşan sistemler arasında açık şekilde paylaşılacak? Açık şekilde erişilebilir olmayan verilerin kötü 
niyetli kişilere ya da cihazlara karşı güvenliği ne kadar ve nasıl sağlanabilecek? Tüm bunlarla birlikte günü-
müzde bilim kurgu eserlerinde çokça işlendiği üzere, sınırları çizilememiş bir ortamda geliştirilen tekno-
lojik yeniliklerin tümü etik değerlere uygun olabilecek mi? Yeni teknolojileri kullanmaya başlayan insanlar 
psikolojik olarak nasıl etkilenecek?

Kaçınılmaz olarak bu soru işaretlerini gidermek için halihazırda yasal düzenlemeler bulunuyor. Ancak de-
vamlı gelişime ve değişime açık bir ortamda kişisel bilgi güvenliğini sağlamak adına mevcut düzenleme-
lerin sürekli revizyon gerektireceği ve gelecekte yeni düzenlemelerin ortaya çıkacağı aşikar. Dolayısı ile , 
eğer ülkemiz adına konuşmak gerekirse, bu soru işaretlerini gidermenin bir yolu popüler kavram olan nes-
nelerin interneti hakkında ve bu kavramla ilgili hukuki anlamda yeterli bilgiye sahip olmaktan, kendimizi bu 
konuda eğitmekten geçiyor. Eğitimli ve bilgili olmaya dair bu yaklaşım her ne kadar karşılaşacağımız yeni 
teknolojilere kolay uyum göstermemizi ve güvenlik anlamında içimizin rahat etmesini sağlayacak olsa da 
ülke olarak hedefimiz bilgi ile üreterek yeni teknolojileri belirleyici konuma gelmek olmalıdır.

MAKALE

Emre AKKUŞ
Ankara Patent Bürosu
Teknik Birimi Yöneticisi
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Yandaki 4 grafikte Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün 2015 ve 2016 yılları için sunduğu verilere göre en çok 
uluslararası başvuru dosyalayan şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlara ve en fazla başvuru dosyalanan tek-
noloji alanlarına bakıldığında bile nesnelerin internetinin etkileri kolayca göze çarpıyor.
Bir servis sağlayıcısından alınan verilere göre yapılan daha derin bir analizin sonuçları ise tabloyu daha net 
ortaya koyuyor. (Bu analizde nesnelerin interneti ile ilgili olan h04l29/08, h04l12/28, h04l29/06, g06f15/16,  
g05b19/418, h04w84/18, h04w4/00, g08c17/02, h04w72/04 ve h04b7/26 uluslararası patent sınıflandır-
ma kodları kullanılmıştır. Questel-Orbit Intelligance )
Yapılan analize göre nesnelerin interneti ile ilgili alanlarda 2013 yılından bu yana yapılmış ve yayımlanmış 
uluslararası veya ulusal patent başvurusu sayısı 270.321 (bu sayıya faydalı model başvuruları da dahildir.). 
Bu başvurulara en fazla katkısı olan şirketler incelediğinde Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün verileriyle paralel 
bir sonuç alındığı görülüyor. 

Huawei, Qualcomm, ZTE gibi doğrudan nesnelerin interneti ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin başı çekti-
ği grafikte Samsung, LG, Apple, Google gibi hemen hemen her teknoloji alanına el atmaktan geri kalma-
yan dünya devleri de en çok başvuru yapan şirketler arasında bulunuyor.   

Yayımlanmış patent başvuruları sayıları ise beklendiği üzere yıllara göre artış gösteriyor. Son başvurular 
henüz yayımlanmadığı için 2018 yılı yüzdesi düşük görünse de başvurular yayımlanmaya başladıkça 2017 
yılına ait sayıyı geride bırakacak.

Patent aile sayıları

Şi
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En Fazla Başvuru Yapan Şirketler

Yayımlanma Tarihine Göre Patent Aileleri

2014, 14.4%

2015,

 

19.4%

2013, 8.0%2018,  7.0%

2017,

 

2.4%

2016,

 

23.8%

Fikri Haklar Açısından Etkileri

Nesnelerin İnternetinin patlama yapmasıyla ortaya çıkan farklı bir soru da şu; patent savaşlarında yeni bir 
cephe açılacak mı? Bu sorunun cevabını çok derin bir analiz yapmadan dahi tahmin etmek mümkün.

2016 yılı yayımlanmış verilerine göre en çok başvuru yapan şirketler ve ilgili teknoloji alanları

2015 yılı yayımlanmış verilerine göre en çok başvuru yapan şirketler ve ilgili teknoloji alanları

Yayımlanmış başvuru sayıları ve toplama göre yüzdeler

Yayımlanmış başvuru sayıları

Yayımlanmış başvuru sayıları ve toplama göre yüzdeler
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Kaynaklar:
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2016.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2015.pdf
https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#79fc974e1d09

İlk görünümde kırmızı renkte görülen alanlarda sayı daha fazla iken diğer renklere doğru azalmaktadır. İkin-
ci görünümde ise konseptlerin etrafındaki çerçeveler başvuru sayısı ile doğru orantılı olarak büyümektedir.

Daha önceden akıllı telefon sektöründe şahit olduğumuz, dünya devleri arasındaki patent savaşlarının 
nesnelerin interneti ile tekrar yaşanacağını kestirmek her ne kadar kolay olsa da, yaşanacak çatışmaların 
alışılmışa oranla oldukça karmaşık olacağı da aşikar. Çünkü verimli ve doğru şekilde çalışmaları için farklı 
firmalara ait farklı cihazların birbirleriyle etkileşimde olmaları gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor; nesnele-
rin interneti ile ilgili bir sistemi oluşturan her bir cihazın bir de alt bileşenleri düşünüldüğünde hatırı sayılır 
sayıda patentin birbiriyle çakışma ihtimali oldukça yüksek. Yakın gelecekte hiç olmadığı kadar çok sayıda 
ve çetin patent ihlal davası, fikri haklar alanında çalışan teknik uzmanları ve hukukçuları meşgul edecek 
gibi görünüyor.

En fazla başvuru yapılan teknoloji alanları ve konseptleri ise sırasıyla aşağıdaki gibidir;

Teknoloji Alanına Göre Patent Aileleri
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İnovasyon sonuçtur.  Değerin gerçekleştiği veya 
yeniden dağıtıldığı yeni veya değiştirilmiş varoluş-
tur. Bu yenilik, ürün, hizmet, süreç, model, yöntem 
vb. alanlarda olabilir.  Gördüğünüz  gibi, değer 
yaratma ve her türlü alanda değeri gerçekleştiren 
bir yenilik varoluşundan bahsediyoruz.  Şimdi de 
‘‘İnovasyon yönetimi’’ terimini nasıl tanımladığımı-
zı söylemek istiyorum. Bütün yönetim faaliyetleri 
gibi, tabi ki inovasyon yönetimi de; kuruluşun ye-
nilik vizyonu ve politikası ile paralel olarak yenilik 
stratejisi ve hedefleri tanımlanmış, birbirleriyle iliş-
kili yenilik süreçlerin yönetimi ile oluşmuş, yenilik 
örgütlenmesi içerisinde roller ve sorumluluklarının 
tanımlandığı ve inovasyon kültürünü içeren bir 
dizi faaliyetin, performans değerlemesi ve sürekli 
gelişiminin gerçekleştirilmesidir. Bu tanımı önem-
siyorum. Çünkü inovasyon vizyonu ve stratejisi ile 
başlayan ve sonuç üreten, sürekli gelişen bir yapı-
dan bahsediyoruz. 

Şimdi de ‘‘İnovasyon yönetim sistemini’’ tanım-
lamak istiyorum. Bir organizasyonun, inovasyon 
vizyon ve stratejisine uygun şekilde, stratejik he-
deflerine ulaşması için kurduğu birbiriyle ilişkili 
veya karşılıklı etkileşen yönetsel unsurlar dizisidir. 
Gördüğünüz gibi, inovasyon yönetim sistemi, şir-
ketlerin herhangi kalite, çevre, iş sağlığı ve gü-
venliği, enerji, proje vb. bir yönetim sistemi gibi, 
yönetilen ve sürekli geliştirilen bir sistemdir. Tek 
seferlik başarılı sonuçlar alınmasından bahsetmi-
yoruz, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yönetim 
sisteminden bahsediyoruz. Bu standart yayınlan-
dığı zaman, diğer inovasyon ile ilgili terimlerinden 
detaylı tanımlarını bulacaksınız.  Ben üzerinde çok 
çalıştık, tartıştık diye ve yanlış anlaşılan ve kafa 
karışıklığına sebebiyet veren 2 önemli terimin ta-
nımını da vermek istiyorum. Bunlardan biri, ‘‘İyi-
leştirme ve İnovasyon (Improvement vs. İnnova-
tion)’’ dur. Bu yıl yayınlayacağımız bu standartta, 
bu karıştırılan kavrama şöyle açıklık getiriyoruz. 
“Hem inovasyon hem de iyileştirme ürüne değer 
katar ve her ikisi de değişim gerektirir. İyileştirme, 
orijinal durumunun ölçümlerinin anlamlı olduğu  
ve mevcut varlığın değişimi ile sınırlıdır. Mevcut 
yaklaşımları ve bilinen yöntemleri ve çözümleri 
kullanan iyileştirmeler  inovasyonla sonuçlanmaz. 
İnovasyon, daha önce mevcut olmayan yeni bir 
varlığın genellikle daha büyük belirsizlik koşulları 
altında kullanıma sokulmasını içerebilir.” 
Bir diğer önemli kavram da ‘‘Geliştirme ve İnovas-
yon (development vs. innovation)’’ kavramıdır.  Bu 

konuya da şöyle açıklık getiriyoruz. “Geliştirme, 
mevcut bilgileri kullanarak, kullanıcı gereksinim-
lerine dayalı yeni veya mevcut ürünler, hizmetler, 
süreçler, modeller için; var olan özellikleri dönüş-
türecek şekilde sistematik faaliyetler içerir. Geliş-
tirme süreçleri inovasyon ile sonuçlanabilir, ancak 
mevcut kullanıcıları tatmin ederek, mevcut özellik-
lerin kademeli olarak genişletilmesini içerir.”

Şimdi de sorunuzun ikinci kısmına cevap vermek 
istiyorum. Ülke ekonomisine katkıları, ISO-50500 
standartını yazarken ilk çalıştığımız konulardan biri 
idi. Standart serileri yayınlandığında, ISO da bu 
konuları tanıtım dokümanına alacak. Ben aşağıda 
değişik başlıklarda sıraladığım katkıları özetlemek 
istiyorum.  Kuruluşa katkıları; 

Kültürel Faydalar
• İnovasyon yönetimi alanında ortak bir lisan 

oluşturur. 
• Farkındalık yaratır.
• Her ölçekte iş birliklerini geliştirir.
• İnovasyon süreçlerinin altyapısını oluşturur.
  

Organizasyon Faydalar
• Karar almayı kolaylaştırır.
• İnovasyon performansını geliştirir.
• İzleme ve değerlendirmeyi  geliştirir.
• İş birlikleri nedeni ile riskler ve yenlikçilik ma-

liyetleri azalır.

Pazara Yönelik Faydalar
• Yeni pazarlara açılmaya olanak sağlar.
• Pazara sürme süresini kısaltır.
• Tanınma fırsatı yaratır.

İnovasyon yönetim 
sistemi, şirketlerin 

herhangi kalite, çevre, 
iş sağlığı ve güvenliği, 

enerji, proje vb. bir 
yönetim sistemi gibi, 

yönetilen ve sürekli ge-
liştirilen bir sistemdir.

Kurucusu ve yöneticisi olduğunuz Sistem Yö-
netim Danışmanlığı firmalara ne gibi hizmetler 
sunmaktadır?

1996 yılından bu yana Ar-Ge, inovasyon ve verim-
lilik alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri su-
nuyoruz.  Kuruluşumuzdan bu yana 150’den fazla 
kamu, özel kurum ve kuruluşa Ar-Ge ve inovasyon 
danışmanlığı, 300’den fazla kuruluşun 3.000’den 
fazla katılımcısına eğitim hizmeti sunduk.

İnovasyon Yönetim Sistemi nedir? Ülke ekono-
misine ne gibi katkılarının olacağını düşünüyor-
sunuz?

İnovasyon Yönetim Sistemi, bütün diğer yönetim 
sistemlerinde olduğu gibi inovasyon çıktısı üret-
mek için birbirleriyle etkileşim halinde çalışan 
yapılar bütünüdür.  Türkiye delegesi olarak 2015 
yılında başlayan Uluslararası Standartları Örgü-
tü’nün (ISO) bu yıl yayınlanacak olan ‘ISO-50500 
İnovasyon Yönetimi Sistemi Standartları’ serisinde 
yazdığımız tanımı vererek sözlerime başlamak is-
tiyorum. 

Katılımcı 35-45 ülkenin inovasyon alanında uz-
manları ile 2015 yılından bu yana her yıl 2 defa 
yaptığımız uluslararası  toplantılarda  hazırladığı-
mız ve şu anda 135 izleyici ülkeye görüşe gönder-
diğimiz ‘ISO-50500 IMS - Fundamentals and vo-
cabulary’ de önemli tanımları vermek istiyorum. 
Çok tartışılan ve karıştırılan bu terimler nihayet 
yoğun çalışmalar sonunda bu aşamaya geldi. 12- 
16 Mart 2018’de Londra’da yapılacak toplantımız  
ile gelen görüşler bir kere daha değerlendirilip 
yayına hazır hale getirilecektir. Öncelikle  ino-
vasyon ve inovasyon yönetimi teriminin tanımını 
vermek istiyorum. Böylece inovasyon yönetim 
sistemi tanımı daha anlamlı hale gelmiş olacak. 
1911’de Schumeter’in inovasyon tanımı ile Eko-
nomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), 
OSLO kılavuzunda tanımlanan inovasyon tanım-
ları dahil olmak üzere, bu standartları yazarken, 
çok sayıda doküman ve ülkelerin (Avrupa Birliği, 
İngiltere, Almanya, Portekiz, Brezilya, Kolombiya, 
İrlanda, Rusya, ispanya, Fransa) ulusal standartla-
rını okuduk ve tartıştık. Sonunda uzlaşı ile aşağı-
daki tanımları oluşturduk.
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lar ortaya çıkmaya başlıyor. Sonrasında yaptığı-
mız çalıştaylar ile yenilikçi fikir ve proje portföyü-
nü oluşturup, hangi tercihleri (iç finansman-hibe 
kullanımı, kapalı-açık inovasyon, maliyet-özellik 
liderliği vb.) kullanacağını belirleyip yol haritasını 
takvimlendirerek, bütçesini hazırlıyoruz. 

İnovasyon stratejisi ‘‘ISO-50501 İnovasyon Yöne-
tim Sistemi Şartlar’’ standartında da önemli konu-
lardan biri. Bu konu için; inovasyon stratejisinin; 
inovasyon hedefleri ve kilometre taşlarını, strate-
jik seçimler, faaliyetler, bütçesi, İnovasyon odağını 
(sundukları ürün-hizmeti, süreçleri, iş veya organi-
zasyon modelleri veya bunların kombinazasyonu) 
ve boyutunu arttırımsal, radikal veya yıkıcı olup 
olmayacağını, örgüt içerisinde kişilerin katılımının 
sağlaması ve kuruluşun genel amacı ile tutarlı ol-
ması ile katkıda bulunmasını, özellikle şart koşu-
yoruz. 

Endüstriyel dönüşümde Türk mühendislerinin 
hangi rolleri üstlenmesi gerektiğini düşünüyor-
sunuz?

Sadece Türk mühendisleri için değil, bilim insan-
ları için de roller hayal ediyorum. Bu rolleri grup-
layarak özetlemek istiyorum. Öncelikle; donanıma 
ilişkin rolleri sıralamak lazım. Elbetteki bilim ve 
teknolojiden bahsediyoruz. Bilim insanlarımız ve 

mühendislerimizin özgün buluşlarını ve teknolojik 
inovasyon çalışmalarını yapmalarını bekliyorum. 
Yazılıma ilişkin roller başlığı altında, nesnelerin in-
terneti, büyük veri, yapay zeka, 4.sanayi devrimi 
vb. konuların gündemimizde olduğu bu günlerde 
elbetteki kodlama ve kendi yazılım çözümlerimizi 
bekliyorum. Tasarıma ilişkin roller başlığı altında, 
özgün tasarımlara ihtiyacımız var diyorum. 

Gördüğünüz gibi hiç tedariğe, bakıma ilişkin rol 
düşünmüyorum. Zaten mühendislerimiz bunu çok 
iyi başarıyorlar.

Bilgi güvenliği ve yönetimi konusunda nesnele-
rin interneti ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında 
yorumlarınızı alabilir miyiz?

1993-1996 döneminde Türkiye’ye internet hiz-
meti getiren TÜBİTAK ekibine liderlik ediyordum. 
Bu konudaki deneyimlerimi ODTÜ Endüstri Mü-
hendisleri Mezunları’nın bir klasiği olan TecrübEM 
isimli kitabın bu yılki yeni baskısında da anlatıyo-
rum. Yayınlandığı zaman detaylı olarak okuyabilir-
siniz. 1996’dan bu yana teknoloji tutkum giderek 
arttı. 2005 yılından bu yana ‘‘ISO-27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi’’ baş denetçisiyim. Hatta 
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun ilk kurulumunda 
dahi bu konunun eğitimini ben verdim. Türkiye’nin 
ilk kayıtlı elektronik posta hizmeti (KEP) sunacak 

Bütün bu faydalardan yola çıkarak, Ocak 2018 so-
nunda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı ve TÜBİTAK üst düzey yöneticilerini ziyaret 
ederek, ülkemize inovasyon yönetim sistemi stan-
dartlarının katkılarını şöyle özetledim. ‘‘İnovasyo-
na Dayalı Kalkınma’’.  Bütün dünya ülkelerinde 
gerçekleştiği gibi ülkemizde de risk içeren Ar-Ge 
ve inovasyon projeleri kamu kaynakları ile destek-
lenerek, bu risk paylaşılmaktadır. Bu standartlar 
serisi yayınlandıktan sonra, artık sadece Ar-Ge 
ve inovasyon projesi yapmak yeterli olmayacak, 
inovasyon yönetim sistemi kurmak gerekli olacak-
tır. Böylece kurum ve kuruluşlar sürdürülebilir ve 
sürekli gelişebilir bir inovasyon yönetimi yapısına 
kavuşmuş olacaklardır. Uluslararası ve ulusal iş bir-
liklerinde inovasyon yönetim sistemi ile yönetilen 
kuruluşların iş birliği daha kolay olacak ve termi-
noloji bütünlüğü ile inovasyon sonucuna odakla-
nan çalışmalar yapabileceklerdir.

Ülkemizde yaratıcı ve yenilikçi bireylerin yetişti-
rildiğini ve yenilikçi liderlerin yetişerek inovatif 
çalışmalarda yeterince yer aldığını düşünüyor 
musunuz?

Ne yazık ki hayır. Bu konu ile ilgili 17-18 Kasım 
2017’de Makine Mühendisleri Odası’nın 11.En-
düstri ve İşletme Mühendisliği  ‘‘Endüstriyel Dönü-
şümde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Rolü’’  
temalı Kurultayı’nda YENİ BİR MESLEK isimli bir 
bildiri de sunmuştum. Hatta Ocak 2018’in son 
haftasında Ekonomi, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve TÜBİTAK yetkilileri ile inovasyon pro-
fesyonelleri yetiştirmek konusunda görüşlerimi de 
yüz yüze ilettim. İnovasyon yönetiminde yaratıcı, 
yenilikçi bireyler kadar, işletmenin inovasyon kül-
türü de çok önemli. ‘‘ISO-50501 İnovasyon Yöne-
tim Sistemi şartlar’’ standartında, bu konuya özel 
önem veriyor ve bu yetenekler ve kültürün gerek-
liliğini tanımlıyoruz. 

Sizce Türkiye’de en çok hangi alanlarda inovas-
yon yapılıyor?

Bunu hislerime, ilişkilerime dayalı olarak söylemek 
çok zor. Sadece 2017 sonu itibari ile Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri’nin sektörel dağılımı ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu’nun istatistiklerine ba-
karak söylemek gerekir. 2017 sonu itibari ile 770 
olan Ar-Ge merkezinin 109 adet makine imalatı, 
90  adet otomotive yan sanayi, 68 yazılım, 64 bil-

gi ve iletişim teknolojileri, 51 kimya, 48 tekstil, 46 
elektrik-elektronik, 33 gıda sektöründe yer alıyor. 
%67’inin bu sektörlerde yer aldığını düşünürsek, 
fikri haklar başvurularının da bu dağılama uygun 
olduğunu varsayabilir miyiz? Ayrıca, 2017 sonu 
itibari ile 92 olan tasarım merkezinin 39’u teks-
til, 18’i imalat, 18’i makine imalatı, 13’ü de inşa-
at sektöründe yer alıyor. %95’inin bu sektörlerde 
yer aldığını düşünürsek, tasarım tescillerinin de 
%95’inin bu alanlarda alındığını varsayabilir mi-
yiz? Fikri haklar sizlerin uzmanlık alanı olduğu için 
fikri hakların analizi hakkında rakam vermek iste-
miyorum.  Benim ağırlıklı olarak müşterilerim; oto-
motive ve beyaz eşya sektörü ile tekstil ve hizmet 
alanlarında olduğu için, kendi deneyimlere daya-
narak otomotive ve beyaz eşya alanında ciddi ino-
vasyonlara tanık olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Sizce inovasyon stratejileri belirlenirken nasıl 
bir yol izlenmeli?

Bu çok önemsediğim bir konu. 2014 yılından bu 
yana ağırlıklı olarak kendimi neredeyse bu konuya 
adadım diyebilirim. Yazdığımız ISO-50500 İnovas-
yon Yönetim Sistemi Standartlar serisinde de, ino-
vasyon stratejisi olmadan bir yönetim sisteminden 
bahsedemiyeceğimizin altını çiziyor ve inovasyon 
stratejisini şart koşuyoruz.

İnovasyon stratejisi hazırlanırken genellikle analiz 
ve değerlendirme aşamalarına uygun bir yol ha-
ritası öneriyorum. İnovasyon stratejisinin muhak-
kak suretle kuruluşun iş stratejisi ile uyumlu olması 
gerekiyor. İş hedeflerine paralel olacak şekilde 
inovasyon stratejisi hazırlayabilmek için analiz 
aşaması en önemli kısmı. Bu aşamada; trend ana-
lizi yapıyoruz. Kuruluşun içerisinde yer aldığı sek-
tördeki fırsatların iş potansiyeline  etkilerini analiz 
ediyoruz.  Müşteri ihtiyaçları analizini ise, arz zinci-
ri içerisindeki kuruluşun ürün ve hizmetlerinin de-
ğer zincirini analizi olarak gerçekleştiriyoruz. Rakip 
analizi ile rakiplerin yeniliklerini analiz ederken, 
teknoloji analizi ile teknolojik platformların yeni-
likçi faaliyetler için analizini içeriyoruz. IP analizi 
patent haritası ve bilimsel makale analizi tekno-
lojik alanlar için makale taraması en önemli diğer 
analizlerimizden. Bu analizi sizin gibi fikri haklar 
alanındaki kuruluşlar ile yapıyoruz.  İnovasyon ya-
şam çevrimi analizi ile yeni rekabetçi platformları 
değerlendirirken, rekabetçilik analizi ile de reka-
bet etmek için boşlukları belirliyoruz. Bu kadar 
kapsamlı analizleri gerçekleştirirken zaten boşluk-
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NESNELERİN İNTERNETİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim me-
kanizmasının üzerine kuruluyken, 2. sanayi devri-
mi elektrik enerjisinin kullanımı, 3. sanayi devrimi 
ise elektronik kullanımı üzerineydi.  Endüstri 4.0 
olarak adlandırılan 4. sanayi devrimi ise, aslında 
Almanya’da ortaya çıkan, geleneksel sanayi anla-
yışının teknolojik yatırımlarla bilgisayarlaşmasını 
sağlamak ve yüksek teknoloji ile donatmak üzeri-
ne gelişen bir projedir. 

Endüstri 4.0 ile sistemin izlenmesi ve arıza teş-
hisinin kolaylaştırılması, sistemlerin ve bileşenle-
rinin farkındalık kazanması, sistemin çevre dostu 
ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir 
olması, daha yüksek verimliliğin sağlanması, üre-
timde esnekliğin arttırılması, maliyetin azaltılma-
sı ve yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Endüstri 4.0, otomasyon sistemlerini, veri alışve-
rişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir 
terimdir. 4. sanayi devrimi; nesnelerin interneti, 
internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden 
oluşan bir değerler bütünüdür. Kısacası Endüstri 
4.0, gömülü sistem teknolojisiyle akıllı ürün üretim 
süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi orta-
ya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim 
zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır.

Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern 
bilgi ve iletişim teknolojileri; verimliliği, kalite ve 
esnekliği artırmak için sistemlere entegre edile-
cek, olası verim durumlarını analiz edip rekabet 
ortamında avantaj sağlayacaktır. Eğer Endüstri 4.0 
stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve 
üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, 
üretim miktarı ve kalitesi artacaktır. Ancak bu du-
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kuruluşunun bütün teknolojik altyapısı ve organi-
zasyonu kurulurken, eğitimleri veren ve sistemleri 
kuran ekibin içerisinde yer aldım. O zamandan bu 
yana bilgi güvenliğinin hem kişisel, hem kurum-
sal alanda ne kadar önemli olduğunu, bir yönetim 
sistemi olarak kurmak için neler yapılabileceğini 
anlatıp duruyorum. 

Nesnelerin interneti, büyük veri, sosyal medya, 
singularity, yapay zeka, sanal para vb. daha birçok 
konu artık dijital verinin değiş tokuşu ve akıllıca 
işlenmesi üzerine kurulu. Tabii ki bu alanda kar-
şımıza acilen ve çok önemli olarak bilgi güvenli-
ği çıkıyor. Eğitimlerimde ve danışmanlıklarımda, 
‘‘ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’’  bil-
gi güvenliği sadece bilgi teknoloji uzmanlarına 
devredilmeyecek kadar önemli bir konudur diyo-
rum. Bir yönetim sistemidir ve sürekli izlenmesi ve 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde nesnelerin interneti ve bu teknoloji 
sayesinde toplanan verilerin bilgi güvenliği ve 
yönetimi için doğru ve iyi bir altyapı mevcut 
mu? Ne gibi süreçlerden geçilmesi gerekiyor?

Bu soruya ne net biçimde evet, ne de hayır diye-
biliyorum. Bilgi güvenliği yönetim sistemini sade-
ce bilgisayar veya teknolojik bir süreç diye algıla-
yan kurum ve kuruluşlar olduğu gibi, bu konuda 
ulusal anlamda farkındalık ve altyapı kurmaya ça-
lışan kurum ve kuruluşlar da var. Kamusal zorun-
luluklar nedeni ile bu alanda kamu kuruluşlarının, 
enerji ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin, internet 
hizmeti ile bulut hizmeti sağlayıcıların bu alanda 
çok iyi olduklarını biliyorum. Tabi bir de büyük ku-
rumsal şirketler bu konuya ciddi önem veriyorlar. 
Ancak KOBİ’ler ve diğer sektörlerdeki kuruluşla-
rın, öncelikle bu konuya gereken önemi vermeleri 
gerekiyor. Dijitalleşme sadece donanım alarak, 
başına bir bilgi teknolojileri sorumlu atayarak ger-
çekleşen bir konu değildir. Bilgi güvenliği herke-
sin işidir.  Sızma testlerinden tutun da, yetkilerin 
yönetimine kadar, güvenli alanlar ile personel yö-
netiminde güvenlik kurallarına kadar çok kapsamlı 
bir konudur. 

Nesnelerin interneti teknolojisi ile bizleri ne 
gibi avantaj ve dezavantajlar bekliyor?

Benim teknoloji severliğimi dikkate alarak, bu so-
runuza çok objektif bir yanıt veremeyeceğim. Çok 
sayıda avantajını sayacağım. Bunların başında; za-

man ve emek kazancı sağlayacağız. Artık düşüne-
rek, yenilikçi ürün ve hizmetleri üretmeye, ürün ve 
hizmetlerimizi daha iyileştirmeye yönelik daha çok 
düşünmeye ve araştırmaya vaktimiz olacak. Tabii 
ki sevdiklerimiz ile de vakit geçirebilecek daha 
çok zamanımız olacak. Daha nitelikli insanlarla ça-
lışacağız. Daha kaliteli ve tam zamanında ürün ve 
hizmetler üreteceğiz. Daha az fire ve hurda vere-
rek, doğaya ve çevreye daha az zarar vereceğiz. 
Dezavantaj olarak hepimizin bildiği gibi, işsizlik 
artacak. Özellikle nitelikli işsizlik artacak. Bu konu 
sosyal ve siyasal problemlere sebebiyet verebilir. 
Kamusal ve kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. 

Nesnelerin interneti ülkemiz için çok yeni bir 
teknoloji. Bu sebepten vermiş olduğunuz eği-
timlerde nesnelerin interneti ile ilgili neler me-
rak ediliyor, size ne gibi sorular yöneltiliyor? 

Nesnelerin interneti teknolojilerinin dünyada da 
neden bu kadar geç kaldığını çok merak ediyo-
rum aslında. 2000’li yılların başından itibaren Tür-
kiye olarak nesneler ile haberleşmeyi ve onları 
kumanda etmeyi biliyorduk. Bu teknolojiler bu-
günkünün yanında biraz farklı ve pahalı olsa da 
vardı ama bizler nedense nesneleri bütünsel bir 
yapı içerisinde yönetmek yerine, birebir yönet-
meyi akıl ediyorduk. Almanya’nın Çin krizinden 
çıkmak için 4.sanayi devrimi adı altında bu konu-
yu öne çıkarması ile hepimizin birden ilgisini yeni 
çekti. Çok zor ve bilinmeyen teknolojiden bahset-
miyoruz aslında. 

En çok sorulan sorular; bir önceki sorunuzda sor-
duğunuz işsizlik konusu ile ilgili ve bilgi güvenliği 
ile ilgili konular. Bunları düşünmekte, sormakta ve 
çözüm için arayışta olmakta tabii ki çok doğal. 

Dijitalleşme sadece 
donanım alarak, başına 

bir bilgi teknolojileri 
sorumlusu atayarak 

gerçekleşen bir konu 
değildir. Bilgi güvenliği 

herkesin işidir. 
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kişilerle olan bağlantıları da azaltılmalı ve bireyle 
ilişkilendirilmesi engellenmelidir. Bir bireyle iliş-
kilendirilebilecek verilerin kullanımından ziyade, 
her zaman verilerin daha yüksek bir seviyede top-
lanması tercih edilmelidir. Bununla birlikte, kişisel 
bilgilerin aktarma sırasında sızdırılmasını engelle-
mek için, ağ aracılığıyla gönderilen verilerin mut-
laka şifrelenmesi sağlanmalıdır. 

Bu tedbirlere ek olarak, internete bağlı olan cihaz-
ların güvenliğinin tam olduğundan emin olunmalı 
ve bu cihazların güvenlik ayarları gözden geçiril-
melidir. Gerekli olmadıkça bu cihazlar devre dışı 
bırakılmalı, parolaları zor olmalı ve güvenlik duvarı 
kurulmalıdır. Cihazlara ait güncellemeler zamanın-
da yapılmalıdır. 

Bu teknolojide, sensörlerin topladığı verilerin kim-
liksizleştirilmesi zordur. Sensör içeren nesnelerin 
her biri kendine ait adeta parmak izi niteliğinde 
özellikler taşımaktadır. Bu sensörler aracılığıyla ki-
şilerin özel hayatını ilgilendiren veriler de topla-
nabilmektedir. Kullanıcının kimliğini ortaya çıkaran 
bu bilgiler kaldırılsa dahi sensörlerin topladığı ve-
riler sayesinde sahiplerinin belirlenmesi mümkün-
dür. Bu nedenle saldırılara açık bir sistem olduğu 
aşikardır. 

2012 yılında Londra’da düzenlenen “Open Inter-
net of Things” adlı Kurultay’da nesnelerin inter-
neti konusunda bazı ana prensipler belirlenmiştir. 
Bunlar; verilerin erişilebilirliği, zamanında erişimin 
sağlanması, mahremiyetin korunması, sürecin şef-
faf olması ve verilerin kullanılmasına ilişkin izinler.

Nesnelerin interneti çok yeni bir teknoloji olması 
nedeniyle, bu konudaki kanuni düzenlemeler he-
nüz gelişme aşamasındadır. Bu konuda ilk adım 
Avrupa Parlamentosu tarafından atılmış ve Avru-
pa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koru-
ması oluşturmak amacıyla, 4 yıl süren çalışmaların 
ardından 14 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Birliği 
Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Prote-
ction Regulation–GDPR) yürürlüğe girmiştir. Üye 
devletlerin Tüzük hükümlerini ulusal kanunlarına 
dahil edebilmeleri için 2 yıllık süre öngörülmek-
tedir.

Tüzükte kişisel veri; “kimliği belirli veya belirlene-
bilir bir gerçek kişiyle ilişkili her tür veri” olarak 
tanımlanmaktadır. Belirlenen kişisel veri kapsamı 
oldukça geniş olmakla birlikte sınırsız değildir. Yal-
nızca isim, adres veya kimlik numarası gibi doğ-
rudan bireyin kimliğine atfedilen bilgiler değil 
aynı zamanda elektronik ticaret sırasında gerçek-
leştirdiği işlem kayıtları, tıkladığı kısa yollar, konu-
munun belirlenmesine yarayan görüntü kayıtları 
gibi kişisel tercih belirten ve bireye ulaşılmasını 
sağlayan hemen her türden veri de kişisel veri 
sayılmaktadır. Bu tüzük çerçevesinde veri işleme 
için kullanılacak sistemlerde veri sorumluları veri 
sahiplerinin haklarını korumak için gereken tedbir-
leri almak zorundadır.

Bu Tüzük 2 temel alandan oluşmaktadır: Avrupa 
Birliği’nde kişisel verilerin işlenmesi konusunda 
genel düzenlemeler ve polis ya da adli makamlar 
tarafından işlenen veriler üzerindeki düzenleme-
ler. Tüzükte yer alan düzenlemelerin temel amacı 
gerçek kişilerin kişisel verileri üzerinde daha fazla 
kontrol sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca söz 
konusu Tüzük ile aşağıda ifade edilen önemli ko-
nularda düzenlemeler getirilmiştir:

• Kişisel verilerin işlenmesi için temel kıstas 
veri sahibinin yazılı veya sözlü bildirimle açık 
olumlu rızasıdır.

• Veri sahibine, veri sorumlusundan kendisini 
ilgilendiren kişisel verilerinin aşırı bir gecikme 
olmaksızın silinmesini talep etme hakkı tanın-
mıştır. Bu hak kısaca “unutulma hakkı (bireyin 
isteği üzerine hesapların veya kişisel verilerin 
silinmesi)” olarak tanımlanmaktadır.

• Veri sahibine, yapılandırılmış, yaygın biçimde 
kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir 
şekilde sunulan ve kişinin kendisini ilgilen-
diren kişisel verilerin alınması ve bu verileri 

rum makine kontrolünü arttıracağından, iş gücü 
azalacak ve bunun sonucunda sosyo-ekonomik 
olarak çalışma hayatını etkileyeceği de bir gerçek-
tir. 

Endüstri 4.0’ın bir yansıması olan nesnelerin in-
terneti, akıllı cihazları internet aracılığıyla birbirine 
bağlayarak, verilerin kontrol edilmesini ve uygula-
ma sürecinin istenilen şekilde yürütülmesini sağ-
lar. Bir başka tanımda ise nesnelerin interneti şu 
şekilde tanımlanmaktadır: “nesneler, hayvanlar 
veya insanlara; benzersiz belirteçlerin ve verilerin, 
bir ağ üzerinden insan-insan veya insan-bilgisayar 
etkileşimi gerekmeksizin, otomatik olarak aktarma 
kabiliyetinin verildiği bir senaryodur.” Nesnelerin 
internetinin uygulama alanları şimdilik sınırlı olsa 
da endüstri, enerji sistemleri, ev otomasyonu, 
lojistik, çevre, sağlık, tarım gibi alanlarda uygu-
lanmaktadır. 2020’ye yaklaşırken; 7.3 milyar akıllı 
telefon, tablet ve kişisel bilgisayar ile insanların 
birbiriyle daha çok bağlantıda olacağı ve nes-
nelerin internetinin 26 milyon bağlantılı cihaz ile 
2020’ye kadar daha hızlı bir şekilde yayılacağı ön-
görülmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planı”na göre; sensör ve gelişen çip tekno-
lojilerinin günlük hayattaki pek çok canlı ve cansız 
varlığa entegre edilmesi ve bunların birbirleriyle 
olan iletişimi tüm nesneleri yaşayan bir bilgi siste-
minin unsuru haline getirecektir.

Bu sistemde her türlü izleme cihazları, sensörler, 
biochipler veya erişim düzenekleri nesne olarak 
nitelendirilmektedir. Fiziksel ortamlardan  gelen 
yüksek miktardaki verilerin, yapılan değerlendir-
melerin ardından bağlantılı olduğu diğer nesnele-
re, operatörlere veya ilgili kişilere iletilmesi ya da 
verinin sistemler yardımıyla işlenerek bir faaliyette 
bulunması sağlanmaktadır. Nesnelerin interneti, 
bireysel olarak (gerçek veya özel hukuk tüzel ki-

şileri tarafından) kullanıldığı gibi kurumsal olarak 
özellikle de kamu kurumları (devlet, belediyeler 
vs.) tarafından da kullanılmaktadır. Akıllı şehir uy-
gulamaları, akıllı çevre uygulamaları ve akıllı ev 
uygulamaları bunların en sık karşılaşılan örnekleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sadece kişisel bilgisayarlar, tabletler ve akıllı tele-
fonların değil, aynı zamanda ilaç şişeleri, şemsiye-
ler, buzdolapları, saatler ve arabalar dahil olmak 
üzere, çok farklı cihazların internete bağlı hale 
geldiği, giderek büyüyen, akıllı bir dünyanın inşa 
edildiğini gördükçe, bu alandaki tek sınırın hayal 
gücümüzün yaratıcılığı olduğu aşikardır.

Nesnelerin interneti yayıldıkça bireylerin de kişi-
sel özgürlük alanları gün geçtikçe daralmakta ve 
gizlilik alanına girilmiş olduğundan kişisel verileri-
nin gizliliği ve güvenliği de tehlikeye girmektedir. 
Bilişim hukuku kapsamında dahi, bireylerin kişisel 
verilerin gizliliği ve güvenliği sorununun halen 
daha tam anlamıyla çözülemediği düşünülecek 
olursa gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta 
nesnelerin internetinin yarattığı güvenlik sorunu 
ve devamında da kişisel veri güvenliği sorununun 
nasıl çözümleneceği de ayrıca hukuksal bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar 
nesnelerin internetinin güvenlik açısından büyük 
eksiklikleri ve riskleri olduğunu göstermektedir.

Farkında olmasak da şimdiden hayatımızın bü-
yük bir parçası haline gelen nesnelerin interneti 
için hukuksal açıdan güvenlik konusunun çözüm-
lenmesi gerekmektedir.  Devletlerin ve devletler 
üstü kurumların hukuksal düzenlemelerinin hızla 
gelişen teknoloji ile senkronize bir şekilde gelişti-
rilmesi gerekmektedir. 

Kontrolü sağlamak ve olası riskleri ortadan kal-
dırmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 
bulunmaktadır. Bunların ilki, toplanan kişisel veri-
lerin minimize edilmesi ve bireyin izni olmaksızın 
hangi verilerin internete açık hale getirilebilece-
ğinin kontrol altına alınmasıdır. Ayrıca bu verilerin 
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belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede, gerek bi-
reyin ad, soyadı, nüfus kayıt bilgileri veya adresi 
gibi bilgileri gerekse bireyi fiziksel olarak tanım-
layıcı bilgileriyle ekonomik ve sosyal özelliklerine 
ilişkin bilgileri kişisel veri tanımına girmektedir. 
Kanun’un gerekçe kısmında, “mevcut verilerin 
herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendi-
rilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale geti-
rilmesinin” verinin kişisel veri olarak kabulü bakı-
mından yeterli olduğu ifade edilmektedir. Bundan 
hareketle isim, telefon numarası, motorlu taşıt 
plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport nu-
marası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, 
parmak izleri, genetik bilgiler gibi verilerin kişileri 
belirli veya belirlenebilir kılacakları gerekçesiyle 
kişisel veri oldukları kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği Tüzüğü, kişisel veri ihlallerine ilişkin 
durumlarda veri koruma hukukundan doğan so-
rumluluktan hem veri sorumlusu hem de veri işle-
yicisinin sorumlu olduğunu hüküm altına almakta-
dır. Ancak 6698 sayılı Kanun’da veri sorumlusu ve 
veri işleyen açısından farklı bir sorumluluk düzeyi 
belirlenerek idari cezaların uygulaması bakımın-
dan yalnızca veri sorumlularına yaptırım uygu-
lanmaktadır. Yine veri sorumluları siciline kaydın 
yalnız veri sorumluları bakımından gerekli oldu-
ğu görülmektedir. Veri işleyenlerin sorumlulukla-
rı noktasında benimsenen bu yaklaşım Tüzük’te 
benimsenen geniş sorumluluk alanı yaklaşımıyla 
farklılık arz etmektedir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler 
yalnızca bireylerin kişisel çıkarlarının korunmasıyla 
ilişkili olmayıp başta insan onuru, kişiliğin serbest-
çe geliştirilmesi hakkı ve özel yaşamın korunması 
gibi temel hak ve özgürlüklerin başında olduğu 
çok geniş bir alana hizmet etmektedir. Bu kadar 
önemli bir hukuki çerçeve sunmaları bakımından 
söz konusu alana ilişkin bir dizi ortak temel ilke-
nin kabul edildiği görülmektedir. Kişisel verilerin 
işlenmesi hususunda bu ilkelere uygun hareket 
edilmemesi halinde kişisel verilerin iyi niyet kural-
larına ve hukuka uygun olarak işlenmediği kabul 
edilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili te-
mel ilkeler şunlardır:

• Kişisel verilerin korunması hukuka ve dürüst-
lük kurallarına uygun olmalı ve kişisel verilerin 
işlenmesinde kanunlara ve diğer hukuki dü-
zenlemelere uygun hareket edilmelidir.

• Veri sorumlularınca işlenen kişisel verilerin 
doğru olması gerek ilgili kişi gerekse veri iş-
leyen bakımından oldukça önemli olup veri-
lerin doğruluğu hususunda veri sorumlusuna 
bir sorumluluk yüklenmektedir. Ayrıca verile-
rin güncelliğinin sağlanması bakımından veri 
sahibi ile birlikte hareket edilmelidir.

• Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar 
için işlenmesi yani veri sorumlusunun kişisel 
verileri işleme amacını açık ve kesin olarak be-
lirlemesi ve söz konusu amacın meşru olması 
gerekmektedir.

• Veri sorumlularının kişisel verileri toplamadan 
önce amaçlarıyla bağlantılı olarak verilerin 
mutlaka kullanılıp kullanılmaması gerektiğini 
araştırması, söz konusu kişisel verilerden ama-
cına ulaşmak için yeterli miktarının toplanması 
ve işlenmesi, gereğinden fazla veri toplanma-
ması ve işlenmemesi gerekmektedir.

• Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngö-
rülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere, Tüzük kapsamında kabul edi-
len unutulma hakkı ve “veri taşınabilirliği hakkı” 
Kanun’da yer almamaktadır. Bu çerçevede, özel 
hayatın gizliliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi 
ve kişisel verilerin güçlü bir şekilde korunabilmesi 
için bu yönde hükümlerin kanunla tanımlanması-
nın gerektiği kanısındayız. Bunun haricinde Kanun 
hükümleri ile Avrupa Birliği Tüzüğü’nün büyük öl-
çüde uyumluluk arz ettiğini söylemek yanlış olma-
yacaktır. 

Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki, nesnelerin 
interneti teknolojisi kullanıcılara pek çok kolaylık 
getirmektedir. Bununla birlikte, bireylerin topla-
nan verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda açık-
lık yoktur. Güvenlik konusunda da halen tehlikeler 
söz konusudur. Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu hükümlerinin nesnelerin interneti konusunda 
nasıl uygulanacağı ve bu hükümlerin yeterli olup 
olmayacağı da belirsizliğini korumaktadır. Sorum-
luluğa ilişkin hukuki temellerin oluşturulmasına 
ek olarak, bu teknolojiyi içeren ürünleri satın alan 
tüketicilerin ya da kullanıcıların da bilinçlendiril-
meleri gerekmektedir. Tüketicilerde mahremiyetin 
korunması ve veri güvenliği konusunda farkındalık 
ve duyarlılığın artırılması için çalışmalar yapılmalı 
ve bu teknolojiyi içeren ürünlerin üretiminde ve 
ithalatında veri güvenliğinin ve mahremiyetin ko-
runması için standartlar oluşturulmalıdır.

elinde bulunduran veri sorumlusu tarafından 
herhangi bir engelle karşılaşmaksızın başka 
bir veri sorumlusunu iletme hakkı tanınmıştır. 
Buna “verilerin taşınabilir kılınması (sunucu 
değiştirildiğinde verilerin yeni bir sunucuya 
aktarılması)” denilmektedir.

• Veri sorumlusunun, aşırı bir gecikme olmaksı-
zın ve durumun öğrenilmesinden itibaren 72 
saatten fazla olmamak şartıyla, kişisel verilerin 
ihlal edildiğini denetleyici kuruluşa bildirme-
si gerekmektedir. Aynı şekilde veri işleyen de 
veri sorumlusuna ihlali bildirmekle görevlidir.

• Veri sorumlusunun, işlemeden önce öngörü-
len işlemenin kişisel verilerin korunması üze-
rindeki etkisi ve gizlilik politikaları hakkında 
açık ve anlaşılır biçimde bireylere bilgi aktar-
ması gerekmektedir.

• Mevzuata aykırı hareket eden şirketlerin dün-
ya çapındaki yıllık cirolarının yüzde 4’üne va-
ran para cezalarına çarptırılması gibi yükümlü-
lükler içermekle birlikte, maddi veya manevi 
zarara uğrayan herkese tazminat talep etme 
hakkı tanınmaktadır.

173 paragraflık resital bölümü ve 99 maddeden 
oluşan temel tüzük metniyle yaklaşık 90 sayfadan 
oluşan bu tüzük oldukça kapsamlı bir veri koruma 
çerçevesi sunmaktadır. Yukarıda bahsedilen dü-
zenlemelerle birlikte, Tüzükte Avrupa Birliği içe-
risindeki veri sahiplerine kişisel verileri üzerinde 
daha fazla kontrol taşıyarak kişisel hak ve özgür-
lüklerini garanti altına alan başka düzenlemeler de 
bulunmakla birlikte, çalışmamızda şimdilik yukarı-
daki temel bilgileri paylaşmakla yetinmekteyiz.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin federal bir düzenleme 
bulunmamakta olup, sektörel bazda hazırlanmış 
kanunlar bulunmaktadır. Örnek vermemiz gere-
kirse; Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk 
Yasası, Kaliforniya Çevrimiçi Mahremiyetin Ko-
runması Kanunu, Çocukların Çevrimiçi Mahremi-
yetinin Korunması Kanunu vb. gibi. Ancak Şubat 
2016’da ABD ve Avrupa Birliği’nin aylar süren mü-
zakerelerin ardından kişisel verilerin değiş tokuşu-
na ilişkin yeni bir düzenleme konusunda anlaştığı, 
anlaşma uyarınca ABD’nin soruşturma makamları 
ve gizli servislerin Avrupa’daki kişisel verilere eri-
şimine kesin sınırlar getireceği konusunda Avrupa 
Birliği’ne ‘bağlayıcı’ olarak söz verdiği, kişisel ve-
rilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği ve nesne-
lerin ABD’de farklı düzenlemeler bulunması nede-

niyle ortaya çıkan sorunların giderildiği ve kişisel 
verilerin ihlali durumunda bundan etkilenen kişile-
re daha fazla hak tanınacağı belirtilmiştir. Temmuz 
2016’da “Gizlilik Kalkanı” olarak adlandırılan bu 
anlaşma onaylanarak yürürlüğe girmiştir. ABD’de-
ki şirketlerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatan-
daşlarının kişisel verilerini katı kurallar içerisinde 
korumasını sağlayacak anlaşma kapsamında, ABD 
kamu yetkililerinin güvenlik nedeniyle verilere 
ulaşım talepleri sınırlandırılmıştır. Anlaşmayla Av-
rupa Birliği vatandaşlarının kişisel verilerine ilişkin 
şikayetleri, yeni kurulacak Ombudsman kurumuna 
yapılacak olup, ABD Ticaret Bakanlığı, kişisel veri-
leri kullanan şirketleri denetleyecektir. Anlaşmanın 
tam metnine http://europa.eu/rapid/press-relea-
se_IP-16-2461_en.htm linkinden ulaşılabilecektir.

‘‘Nesnelerin interneti hızla yayıldıkça, çok iyi an-
laşılmayan ve çok şiddetli etkileri olabilecek yeni 
riskler de getiriyor. Siber güvenlik ve gizliliğe 
ilişkin risklerin yönetilmesi, internet bağlantılı 
cihazların geliştirilmesi ve benimsenmesinde 
sonradan akla gelen bir düşünce olmamalıdır; 
öncelik sıralaması daha yüksek olmalıdır.’’

Sean Joyce
ABD Sitesi Güvenlik ve Gizlilik Lideri

Avrupa ve Amerika’da durum böyleyken Türki-
ye’de ise nesnelerin internetine ilişkin özel bir 
kanuni düzenleme henüz bulunmamakta olup, 
nesnelerin interneti sayesinde toplanan kişisel 
veriler ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun uygulanabileceği öngörülmektedir.

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin ya-
sal düzenleme çalışmaları 7 Nisan 2016 tarihli ve 
29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu” ile sonuçlanmıştır. Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle bilişim sektörünün yurt dışına bilgi 
toplumu hizmetleri sunabilmesi, finans, sağlık, 
sigortacılık gibi sektörlerde iş potansiyelinin art-
ması ve sınır ötesi veri paylaşımı ve adli iş birliği 
kanallarının etkin çalışmasının sağlanacağı düşü-
nülmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, 
Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde veri koruma bakı-
mından güvenilir ülke statüsüne kavuşulması ko-
nusunda önemli bir kriter karşılanmış bulunmak-
tadır. Kanun’da kişisel veri; “kimliği belirli veya 
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“PATENT SÜREÇLERİ ANAYOLU”- PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) 

Dünya üzerinde gün geçtikçe, küresel faaliyetler artmakta, buna bağlı olarak yapılan patent başvuruların-
da ülke çeşitliliği ve başvuru hacminin de ciddi bir ivme kazandığı görülmektedir. Bu artışın sonucunda 
başvuru sahipleri ve ofislerin patent başvurularına ilişkin prosedürler ile ilgili olarak ortak bir paydada bu-
luşarak fayda sağlaması üzerine fikirler oluşmakta, ulusal ve bölgesel ofisler patent sürecinin daha kolay 
ve evrensel bir çerçeveye kavuşmasına katkıda bulunmak adına belli zamanlarda bir araya gelmektedir. 
Yakın tarihimizde buna yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucu oluşturulan sistemlerden biri de 
PPH sistemidir. 

Türkçe çevirisini “Patent Süreçleri Anayolu” olarak yapabileceğimiz Patent Prosecution Higway (PPH), ön-
ceki patent ofisinde gerçekleştirilen başvuru için yapılan inceleme sonucunda patent verilebilir olarak 
değerlendirilmesinin ardından, sonraki patent ofisinde bu değerlendirmeye dayanarak hızlandırılmış in-
celeme talep edilebilmesini içeren bir sistemdir. Sistemden yararlanabilmenin bazı şartları bulunmaktadır. 
Azami şartlar şu şekildedir:

• Önceki patent ofisinde en az bir istemin kabul edilmiş olması 
• Taraflar (ofisler) arasında bu sisteme ilişkin anlaşmanın bulunması
• Sonraki patent ofisinde incelemenin henüz başlamamış olmasıdır 

PPH talebi, başvuru ile birlikte sunulabileceği gibi, başvuru sonrasında; başvuru numarasının alınmasının 
ardından da yapılabilmektedir. Talep esnasında, belirlenmiş olan talep formu ile istem takımlarının da 
detaylı açıklamaları ile birlikte iletilmesi beklenmektedir. Talebin iletilmesinin ardından birkaç ay içerisinde 
ilgili ofis bu talebi değerlendirmekte ve bu değerlendirmenin olumlu olması halinde PPH kapsamında 
inceleme sürecine alınarak birkaç ay içerisinde rapor hazırlanmaktadır. Yani PPH talep edilmesi, ilgili baş-
vurunun direkt kabul edildiği anlamına gelmemekte; diğer başvurularda olduğu gibi kurallar çerçevesin-
de bir değerlendirme bu başvurular için de söz konusu olmaktadır. Burada sistemi en cazip hale getiren 
nokta, değerlendirme ve rapor süresinin belirgin bir şekilde kısalmasıdır. Sistemin temel amacı da buna 
bağlı olarak dünya üzerinde sayılarının gittikçe arttığını belirttiğimiz patent başvurularına ilişkin kolaylık 
sağlamak ve aynı zamanda ofislerin rapor ve değerlendirmelerinde ortak bir payda ve kabulün oluşmasına 
katkı sağlamaktır. Bu seçeneği değerlendirirken göz önünde bulundurulan en önemli noktalar; başvuru 
sahipleri için süre ve maliyet; ofisler açısından ise ortak dil ve değerlendirme ile uzmanların araştırma ve 
inceleme yükünün azalması denebilir. 

Sistemin gelişimine baktığımızda, PPH konusunda ilk seminerin 2010 yılında Tokyo’da gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bu seminerde Japon ve Amerika Patent ofislerinden konu ile ilgilenen uzmanlar tarafından 
sistem tanıtılarak ayrıntılı bilgi verilmiştir. (http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/201072_userse-
minar_e.htm)

• Bu tarihten sonra belli ülkelerde pilot uygulamalara başlanmıştır. 2011 yılında göreceğimiz “PPH MOT-
TAINAI Pilot” programı ile kapsam biraz daha genişletilmiştir. İlk oluşturulan PPH sisteminde, ilk ofis-
ten raporun alınmasının zorunluluk olarak sunulması noktasına, “PPH MOTTAINAI” ile bu yolun tam 
tersinin de kabul edilebilir olması; yani ikinci ya da üçüncü ofisten alınan olumlu bir rapora dayanarak 
ilk ofiste ya da ikinci ofiste de PPH talep edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sistem, 8 ülke tarafından kabul 
edilmiştir.  Ofisler: 

• Japon Patent Ofisi (JPO) 
• A.B.D. Patent ve Marka Ofisi  (USPTO) 
• Büyük Britanya Patent Ofisi (UK-IPO) 
• Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi (CIPO)
• Avustralya Patent Ofisi (IP Australia)
• Finlandiya Patent ve Tescil Ofisi (NBPR)
• Rusya Patent Ofisi (ROSPATENT) 
• İspanya Patent ve Marka Ofisi (SPTO) 

MAKALE
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2014 yılına gelindiğinde, “The IP5 Offices” olarak adlandırılan 5 büyük Ofis, PPH ile ilgili kapsamlı bir pilot 
uygulama başlatmıştır. Söz konusu ofisler aşağıdaki gibidir:

• Avrupa Patent Ofisi (EPO) 
•  Japon Patent Ofisi (JPO) 
• Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO)  
• Çin Fikri Mülkiyet Ofisi  (SIPO) 
• A.B.D. Patent ve Marka Ofisi  (USPTO)   

Belirtilen ofislerden temsilciler bir araya gelerek bu uygulama için kullanılan talep formları ve aranan kriter-
lere ilişkin belli standartlar oluşturmuş ve yayınlamıştır. Böylelikle, ofisler ve başvuru sahiplerinin talepleri 
esnasında oluşabilecek soru ya da sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Dünya Fikri Haklar Örgütü 
(WIPO) nezdinde, uluslararası patent başvurularında araştırma veya inceleme ofisi olarak gördüğümüz bu 
ofislerin yer aldığı pilot programda PPH talebinin, uluslararası başvurulara ait araştırma ya da ön incele-
me raporlarını da kapsadığı ifade edilmiştir. Yani uluslararası başvurular için en son alınan olumlu rapor 
(araştırma ya da ön inceleme) hangisi ise, bu rapora dayanarak, bu ofislerdeki bir diğer başvurunuzda 
PPH talebinde bulunmanızın mümkün olduğu görülmektedir. (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/Com-
mon_Instructions.pdf)

6 Ocak 2014’te ise “Global PPH” pilot programı başlatılmıştır. Bu küresel atılım, patent sisteminin güçlen-
mesi, ofisler arasında bilgi alışverişinin artması ve konunun küresel bir boyut kazanmasına katkı sağlamayı 
hedeflemiştir. Programa dahil olan ofislerde yapılacak patent başvurularında, istemlerin kabul edilmesinin 
ardından, yine programa dahil olan bir diğer ofiste gerçekleştirilen başvuru için hızlı inceleme talep edil-
mesi seçeneği kabul edilmiştir. 

Ocak 2018’e geldiğimizde programa dahil olan 48 ofis aşağıdaki gibidir:

Fikri haklar alanında önemli bir yer tutan patent konusunu gittikçe daha çok konuşuyor ve önemsiyor 
olduğumuz gerçeğinden hareketle, bu alanda verilen tüm emekler ve buluşların korunması noktasında 
her bir ofisin vereceği katkılar küresel bir fayda sağlamaktadır. Bizlere daha iyi bir dünya sunacağını umut 
edebildiğimiz bir alan olan buluşlara patent verilmesi sürecinin başvuru sahipleri için kolaylaştırılması ve 
belki de en önemlisi uzun zaman alan bu süreçlerin iyileştirilmesi adına PPH, belki de “kazan-kazan” yakla-
şımına bir örnek olarak da kabul edilebilir. Zira, hem başvuru sahipleri, hem de ofislerin nihayetinde fayda 
sağladığı bir yapı söz konusudur. 
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nunu ölçebilir, kaydedebilir ve internet sayesinde 
başka aygıtlara gönderebilir. Yine bir otomobil 
bu teknoloji sayesinde onu kullanan kişinin araba 
kullanma alışkanlıklarını örneğin ne kadar hız yap-
tığını, dönüş yaparken sinyal verip vermediğini, 
sürüş sırasında dışarıdaki hava durumunu, hangi 
zamanlarda nerelere gittiğini ve en önemlisi hangi 
adreste ne kadar kaldığı bilgisini kaydedebilir ve 
internet sayesinde bu veriler başka aygıtlarla pay-
laşılabilir. ( Peppet, s. 90-91.)

Bu sistemin taşıdığı verilerin analiz edilmesi ve 
mahkemede aleyhinize delil olarak sunulması kuv-
vetle muhtemel. Dost bildiğiniz akıllı eşyalarınızın 
sakladığı verileri elde etmek elbette o kadar kolay 
değil. Çünkü verileriniz başka bir makinanın oku-
yamayacağı şeklide şifreleniyor ve bu makinayı 
konuşturmak için konunun uzmanı olmak gereki-
yor. Her ne kadar verilerinizin şifreli olması mahre-
miyetiniz konusunda sizi bir süre rahatlatacak olsa 
da bu verilere mutlaka bir şekilde ulaşılabilir. Çok 
yakın bir zamanda yaşanan Apple şirketinin taraf 
olduğu bir dava bu konuda iyi bir örnektir. 

ABD iç istihbarat ve güvenlik birimi FBI, 2015 
yılının Aralık ayında San Bernardino’da 14 kişi-
yi öldüren Syed Rizwan Farook’un cep telefonu 
iPhone 5C’de önemli bilgiler olduğu gerekçe-
siyle Apple’dan telefonun şifreleme sistemini 
devre dışı bırakmasını talep etmişti ve Mahke-
me Apple’ın tüm iPhoneları etkileyecek yeni bir 
yazılım geliştirmesi gerektiği hükmüne varmıştı. 
Fakat mahkeme kararına itiraz eden Apple, kul-
lanıcıların telefonuna erişim için şifre sistemini 
devre dışı bırakmanın ‘tehlikeli bir emsal oluştura-
cağını’ savundu. Uygulama, telefonun dört hane-
li PIN koduna sahip olmayanların cihaza erişimin 
kısıtlıyor ve kodun 10 defa yanlış girilmesi halin-
de içinde barındırdığı tüm verileri silerek fabrika 
ayarlarına dönüyor. Apple’ın Başkan Yardımcısı ve 
hizmetlerden sorumlu yetkilisi Eddy Cue, FBI’ın 
davayı kazanması durumunda, “hükümet Apple’ı, 
iPhone kameraları ve mikrofonlarıyla kullanıcıları 
gözetlemeye zorlayabileceğini” söyledi. Mahke-
me kararı gizlilik ihlali tartışmalarına neden oldu, 
Google’dan Microsoft’a çok sayıda teknoloji şir-
keti Apple’ı destekleyen açıklamalar yaptı. Apple 
ise telefonların şifresini kendisinin de kıramadı-
ğını, gerekirse Cloud’daki bilgileri verebileceğini 
ancak yazılımlarında tüm telefonlara erişim sağla-
yacak bir açık kapı bırakmanın, müşterilerinin giz-
lilik hakkının ihlali olacağını savundu. Fakat FBI 5C 

tipi iPhone’un şifresini kırmayı başardı ve açıklama 
olarak “dışarıdan bir tarafın” bir yol bulduğunu 
söylemekle yetindi. 

Yine başka bir güncel olaydan örnek vermek gere-
kirse, 2013 yılında Rusya’nın devlet kanalı Rossiya 
24, Çin’de üretilen ve ülkeye ithal edilen hacker 
ütülerin özel bir kablosuz internet kontrol çipi ba-
rındırdığını, böylece kullanıcıların evindeki kişisel 
bilgisayarlarına siber saldırı düzenleyerek casusluk 
yapıldığını öne sürmüştür. Yapılan incelemeler so-
nunda bu iddianın doğruluğu kanıtlanmıştır.

Yakın bir zamanda Apple‘ın ünlü iPhone mar-
ka telefonunu kullanan ve fotoğraflarını yine 
Apple’ın hizmeti iCloud ile depolamayı tercih 
eden Hollywood ünlülerinin mahrem görüntüle-
ri hackerlar tarafından çalınarak internete servis 
edilmişti. Jennifer Lawrence iCloud hesabının 
hacklenmesi ve fotoğraflarının sızdırılması ko-
nusunda herhangi bir açıklama yapmamış fakat 
Apple, hesabı ele geçirilen ünlüleri suçlamıştır. 
Bu suçlamayı ise ‘basit şifre’ kullanımı olarak dile 
getirmiştir. Apple CEO’su Tim Cook ise gerekli 
önlemleri alacaklarını belirterek, ‘iCloud hesabına 
farklı cihazlardan girildiği takdirde kullanıcılara bil-
gi verilecek’ yorumunu yapmıştır.

Maalesef gelinen noktada eşyaların interneti ko-
nusunda tam bir güvenlik ve gizlilik sağlanabilmiş 
değildir. Akıllı eşyalarla depolanan kişisel verileri-
miz koruma altında olmadığı sürece güvenlik en-
dişelerimiz bir süre sonra gerçek bir hukuki sorun 
olarak karşımıza çıkabilir. Şimdiden hepimizin in-
ternet geçmişi yedeklenmiş, iş verilerimiz, fotoğ-
raflarımız, lokasyonumuz, finansal bilgilerimiz de-
polanmış durumdayken gizliliğimizi korumak için 
oldukça caydırıcı ve güçlü yasaların bir an önce 
hayata geçirilmesi şart.

Her ne kadar Türk Ceza Kanunu’nun 135. mad-
desinde “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kay-
dedilmesi” ve 136. maddesinde “verileri hukuka 
aykırı olarak verme ve ele geçirme” ile ilgili dü-
zenlemeler yer alsa da yeni düzenlemeler ile bir 
an önce hukuki zeminin güçlendirilmesi gerek-
mektedir. Eşyaların interneti henüz çok yeni bir 
konu olması nedeniyle bizleri nasıl etkileyeceğini 
yaşayarak göreceğiz yine de eşyaların interneti 
teknolojisini içeren her ürünün birer potansiyel şa-
hit olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

MAKALE

NESNELERİN İNTERNETİ 
CASUS MU DOST MU? 

POTANSİYEL BİR ŞAHİT Mİ?

Hayatımıza yavaş yavaş sızan henüz birçoğumuzun 
adına aşina olmadığı “eşyaların interneti” ifadesi 
çok kısa bir zamanda bize hiç fark ettirmeden en çok 
kullandığımız sözcüklerden biri olmaya aday. Eşyala-
rın interneti çok kısa tabiriyle internet aracılığıyla bir 
nesnenin başka nesnelerle iletişim içinde olmasıdır. 
Bu tanımı somutlaştırmak gerekirse akıllı evleri, akıllı 
saatleri, akıllı arabaları örnek verebiliriz. Biraz daha 
somutlaştırmak istersek yakından bildiğiniz Apple 
Siri en güncel örneklerden birisidir.

Şüphesiz ki, kontrolü sağlanan bir makine hayatımızı 
kolaylaştıracaktır. Özellikle iş hayatı, sağlık ve güven-
lik alanlarında eşyaların interneti endişelerimizi gide-
recek ve pek çok faydasını görebileceğiz. Evlerimiz-
de sağlayacağımız enerji tasarrufu, maddi tasarruflar, 
zaman tasarrufu eşyaların internetinin getireceği en 
önemli avantajlardan birkaçı. Örneğin, bozulan be-
yaz eşyalarımızdaki arızanın uzaktan programlama 
sayesinde giderilmesi sağlanabilecektir.

Günlük yaşamımızda yer alan eşyaların internetine 
örnekler vermek gerekirse; 

İKettle- Akıllı telefon ile mutfağa gitmeden su ısıtıcı-
sının ısısının ayarlanmasını sağlayan bir su ısıtıcısıdır.
Revolv- Evdeki akıllı cihazların yönetilmesini sağlar.
Doorbot- Kapınızın önünde olup bitenleri canlı bir 
biçimde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden iz-
lemenize imkan veren akıllı bir diyafondur.

Fakat bu makinaların aynı zamanda insanlar üzerin-
de yasal, psikolojik ve etik sorunlar doğuracağı da 
aşikardır.

Apple Siri, günlük işlerimizi kolaylaştırması amacıyla 
telefonlarımızda yer alan sesimizle komut verdiği-
mizde birçok işimizi bizim yerimize yapan eğlenceli 
bir yazılım diyebilir miyiz? Bu yazılımı aynı zamanda 
bir oyuncak olarak görürken aslında Siri’nin bizimle 
oynuyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? İnternete 
bağlı ve bileğe takılan saat şeklindeki bir aygıt kişi-
nin gece kaç saat uyuduğunu veya kesintisiz uyuyup 
uyumadığını, kaçta kalktığını, kan basıncını, tansiyo-

Av. Nihan ÖZKOÇAK
Dericioğlu & Eren Hukuk Bürosu
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Tüm bu nedenlerle nesnelerin interneti konusun-
da hukuki düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır. 
Konuyla ilgili Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu 
nezdinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Avru-
pa Komisyonu 12 Nisan 2012 ve 12 Temmuz 2012 
tarihleri arasında kamuoyu araştırması yaparak 
nesnelerin internetinin yönetimine ilişkin kamuo-
yu araştırması hakkında rapor yayınlamıştır. Rapor 
çeşitli katılımcıların görüş ve talepleri doğrultu-
sunda oluşturulmuştur. Söz konusu rapor, Avru-
pa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’nün düzenlenmesi 
noktasında da katkı sağlamıştır. 

Söz konusu Tüzük ile aşağıda ifade edilen konular-
da düzenlemeler getirilmiştir:

• Unutulma hakkı (kişinin isteği üzerine hesapların 
veya kişisel verilerin silinmesi)

• Verilerin taşınabilir kılınması veya aktarılabilmesi
• Verilerin hacklendiği zamanın bireye bildirilmesi
• Gizlilik politikalarının açık ve anlaşılır biçimde bi-

reylere aktarılması

Düzenlemeye göre veri işleme için kullanılacak 
sistemlerde veri kontrolörleri, veri öznelerinin hak-
larının korunması için gerekli tedbirleri almak zo-
rundadır. Tüzük, mevzuata aykırı hareket eden şir-
ketlerin dünya çapındaki yıllık cirolarının % 4’üne 
kadar varan para cezalarına çarptırılması gibi ağır 
yükümlülükler içermektedir. 

Ülkemizde ise, nesnelerin internetine ilişkin özel 
bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 
yürürlükte olan bazı kanunların, olası ihtilaflara 
uygulanabilmesi mümkündür. Bu kanunları; Ana-
yasa, Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Orta-
mında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Ya-
yınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun olarak sıralamak mümkündür. Yine, 
Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun sözleşme-
lere ilişkin hükümleri kapsamında da bireylerin 
hak iddiasında bulunması mümkün olabilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. madde hük-
mü Özel Hayatın Gizliliği’ni düzenlemekte olup, 
madde hükmünde aynen: “Herkes, kendisiyle il-
gili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sa-
hiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bun-
ların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanun-
da öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas 

ve usuller kanunla düzenlenir.” denilmektedir. Do-
layısıyla, nesnelerin interneti sayesinde kişisel ve-
rileri toplanan kişiler söz konusu madde hükmüne 
dayanarak bu verilerin korunmasını ve silinmesini 
isteme hakkına sahiptir. 

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 10. bölümü Bilişim 
Alanında Suçlar başlığını taşımaktadır. TCK 243. 
madde hükmüne göre; bir bilişim sisteminin bütü-
nüne veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren 
veya orada kalmaya devam eden kimseye 1 yıla 
kadar hapis veya adli para cezası verilir. Yine 244. 
madde hükmüne göre de; bir bilişim sisteminin iş-
leyişini engelleyen veya bozan kişi, 1 yıldan 5 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Nesnelerin in-
terneti kavramının da birbirine bağlanabilen nes-
nelerin oluşturduğu bir bilişim sistemi olarak ka-
bulü mümkün olduğundan, bu madde kapsamına 
aykırı davranışlar suç olarak nitelendirilebilecektir.  

Bir diğer mevzuat da 5651 sayılı İnternet Ortamın-
da Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hak-
kında Kanunu’dur. Bu Kanun’un amaç ve kapsamı; 
içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve 
toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve so-
rumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli 
suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden 
mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 
Dolayısıyla, nesnelerin interneti ile ilgili doğabile-
cek olan uyuşmazlıklara ilişkin olarak söz konusu 
kanun hükümlerinin uygulanması da mümkün gö-
zükmektedir. 

Yine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 
5. maddesinde haksız şart tanımlanmıştır. Buna 
göre, haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden 
sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşme-
den doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük 
kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine 
dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tü-
keticiyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız 
şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Bu nedenle, tü-
keticiyle önceden müzakere edilmeksizin ve açık 
rızası aranmaksızın kayıt altına alınan birtakım veri-
ler sözleşme kapsamı dışında kalacak ve veri kont-
rolörleri aleyhine sorumluluk doğuracaktır.
    
Nihayetinde, gelişen teknolojiyle daha çok haya-
tımızın içine giren nesnelerin internetine dair özel 
bir düzenleme bulunmaması ileride çıkabilecek 
uyuşmazlıklar açısından büyük sorunlar yaratabi-
leceğinden, konu ile ilgili mevzuat çalışmaları ya-
pılması zaruri gözükmektedir. 

 NESNELERİN İNTERNETİ KAVRAMI 
VE HUKUKİ BOYUTU

Nesnelerin interneti (Internet of Things) son zaman-
larda sıklıkla duyduğumuz ve gelişen teknoloji ile bir-
likte daha fazla duyacağımız bir kavram. Nesnelerin 
interneti; herhangi bir sensörü veya alıcısı olan nes-
nelerin internete bağlanarak birbirleri ile haberleşme-
si ve bir ağ oluşturması olarak tanımlanabilir. Günü-
müzde birçok kişi tarafından kullanılan ve insanların 
hayatını kolaylaştıran akıllı saatler, akıllı bileklikler ve 
her geçen gün çeşitlenen akıllı gözlükler, akıllı tişört-
ler, ev otomasyon sistemleri, akıllı arabalar gibi birçok 
teknoloji ürünü bu grubun içerisinde yer almaktadır. 
Bu nesneler algılayabilen, kayıt altına alabilen, bilgi 
alışverişinde bulunabilen, yorum yapabilen nesneler-
dir. Söz konusu ürünler çoğunlukla mobil cihazlar ve 
tabletlerle birlikte çalışmakta olup, cihazlara indirilen 
uygulamalar sayesinde kontrol sağlanmaktadır. 

Araştırmalar, bugün 10 milyar civarında cihazın interne-
te bağlı olduğunu göstermektedir ve bu rakamın 2020 
yılında 50 milyara kadar çıkması öngörülmektedir. 

Nesnelerin interneti, günlük hayatı son derece kolay-
laştırırken, birtakım sorunları da beraberinde getir-
mektedir. İnternete bağlı olan cihazlar sayesinde ki-
şilerin gündelik yaşantıları kayıt altına alınmakta olup 
bu durum verilerin gizliliği ve güvenlik hususunda sı-
kıntılara neden olmaktadır. 

Söz konusu nesnelerin boyutunun küçük olması ne-
deniyle, güvenlik önlemlerinin ürünlere eklenmesi de 
çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, nes-
nelerin interneti aracılığıyla bilgi hırsızlığı yapılabile-
cek olması ve erişilen bilgilerin kötü niyetli kişilerce 
kullanılabilmesi önemli bir güvenlik sorunu yaratmak-
tadır. 

Nesnelerin interneti kullanılırken kimliklerin gizli tu-
tulması da mümkün gözükmemektedir. Zira bireylerin 
kimlik bilgileri gizli tutulabilse dahi, makinelerde yer 
alan algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler sayesin-
de kişilerin kimlik tespitinin yapılması zor olmayacak-
tır. Nesneler sayesinde, kişilerin özel hayatına dair 
verilerin toplanması ve kayıt altına alınması da müm-
kündür. Bu noktada bireylerin mahremiyetinin korun-
ması sorunu gündeme gelmektedir. 
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lojistik sektörü bulunmaktadır. Bazı uzmanlar ise 
nesnelerin internetinin çıkış noktasını ve kökenini 
makineden makineye işlemlere değin götürmekte; 
bu konuda bankacılıkta kullanılan ATM’leri örnek 
olarak göstermekteler. Kartların kullanıldığı POS 
cihazlarının da ATM’ler gibi bir veri transferi siste-
minin, büyük bir ağ yapının (network) parçası oldu-
ğu bilinmekte. Ağ yapıların birbirine bağlı olan ay-
gıtları ve veri paylaşımının nesnelerin internetinin 
temellerinin oluşumunda önemli sistemler olduğu 
kabul edilmektedir. RFID’nin, sensörlerin ve birkaç 
kablosuz çözüm cihazlarının ve nesnelerin birbiri-
ne bağlanmasına ilişkin uygulamaların gelişmesine 
vesile oldular. 

O günlerde RFID’nin gerçek hayat uygulamaları 
ağırlıklı olarak lojistikte ve dağıtım kanalları yöne-
timi alanlarında uygulama buldu. Zamanla RFID, 
yakından iletişim ve kablosuz bağlantılar lojistik 
gibi alanların dışında da kullanım olanaklarını ge-
liştirerek; uygulamaların kimlik tanımlama, toplu 
taşıma, geçiş kontrolü gibi alanlarda uygulamaları 
oldu. Bu gelişmenin yaşanmasında RFID etiketle-
rinin maliyetlerinin düşmesi ve standartlaşmanın 
oluşmasında önemli katkıları oldu. 

Üretimde paradigma değişimi ve yeni sanayi 
devrimi:

Üretim sistemleri hızla gelişiyor. Yenilikçi, insan 
hayatını kolaylaştıran, üretimi daha erişilebilir ma-
liyetlere yaklaştıran çözüm teknikleri daha sıklıkla 
gündemde yer ediyor. Dünyada genellikle üretim 
sistemlerinin etkinlik düzeylerini artırdıkları, bu 
artışta örneğin otomatize hale gelmiş olan; ken-
di kullandığı araçları-parçaları değiştirebilen, çok 
yönlü kesme yapabilen, hatta yanlış giden bir şey-
ler olduğunu robotların ve sensörlerin yardımlarıyla 
hissedebilme yeteneğine sahip olan freze makine-
leri gibi makinelerin rolü olduğu öne sürülmekte. 
Üretim sistemlerindeki dönüşüm iş gücünde de 
haliyle bir dönüşümü taşımakta, istihdam edilen 
iş gücü sayısında düşüş olurken, toplam üretim 
maliyeti içindeki iş gücü maliyetinde de bir düşüş 
olduğu öne sürülmektedir. İş gücü maliyetlerinde-
ki düşüşün, üretim çalışmalarını iş gücünün ucuz 
olduğu ülkelere taşıyan ülkelerin, imalat sektörünü 
tekrardan kendi sistemleri içine taşıma eğilimini 
hızlandırdığı belirtilmektedirler. Bu yorumda hak-
lılık payını kabul etmekle birlikte, imalat, hizmetler 
ve tarımdan oluşan ekonomik sistem içinde imalat 
sektörünü dışarı çıkarmanın ülkelerin rekabet gücü 
üzerinde yarattığı olumsuz etkinin de bir etken ol-
duğunun altı çizilebilir. ABD’de Obama yönetimi 
döneminde başlatılan ve ABD üretim sektörünün 
rekabet gücünü artırmayı hedefleyen girişim de bu 
alanda dikkate alınabilecek akımlar arasındadır.   

Kaynak: American Physical Society

Üretim için kullanılan malzemelerde de gelişme-
ler izlendiği belirtilmektedir. Örneğin; karbon fi-
ber kompozitler çelikten ve alüminyumdan yapı-
lan dağ bisikletlerinden uçaklara kadar kullanılan 
malzemelere alternatif olmaktadır. Bazen yapım 
aşamasında sadece makinelerin rol almadığı, ör-
neğin ilgili bir görev için genetik mühendisliği ile 
geliştirilmiş mikro-organizmaların kullanıldığı savu-
nulmaktadır. Geleceğin fabrikalarında daha akıllı 
yazılımların kullanılacağı, imalatta dijitalleşmenin, 
sayısallaşmanın, sayısallaşmayı derinlemesine ya-
şamış olan ofis ekipmanları, telekom endüstrisi, 
fotografi, müzik, yayın ve film endüstrisinde yaşa-
nanlara benzer çok derin bir etki yaratacağı bek-
lenmektedir. Yaratılacak olan etkinin sadece en-
düstrinin büyük ölçekli oyuncularında değil, aynı 
zamanda KOBİ ölçeğindeki firmalar için de fırsat-
ları taşıyacağı dillendirilmektedir. İlginç tespitler-
den birisi şu: yeni ürünleri geliştirmek ve sunmak 
eskisine göre daha kolay ve daha ucuz olabilecek, 
sosyal üretim denen bir olgunun gelişeceği, 3 bo-
yutlu yazıcı ve diğer üretim hizmetlerini sunan top-
lulukların gelişeceği beklenmektedir. 

Yaşanan değişimin bir 4. sanayi devrimine dünyayı 
daha da yakınlaştırdığı savunulmaktadır. 1. sanayi 
devrimi 18. yüzyılda tekstil sanayinin makineleşme-
si ile, 2. devrimin ise ABD’de 20. yüzyılda montaj 
hatlarındaki gelişmelerle gerçekleştiği belirtilmek-
tedir. Üretim sistemleri daha çok dijitalleştikçe ve 
sayısallaştıkça, büyük değişim de kendisini daha 
yakından ve daha etkili bir biçimde hissettirmek-
tedir. Bu değişim ürünlerin daha az sayıda ve daha 
ekonomik olarak üretimini olanaklı kılacak, daha 
esnek, daha yeni malzemelerin kullanıldığı, tama-
men yeni üretim süreçlerinin yapılanabildiği, ko-
lay kullanımlı robotların var olduğu, eşanlı-online 
olarak yeni ortak üretim hizmetlerinin sunulduğu 
yapılara evrileceği ortaya atılmaktadır. Tekerleğin 
döngüyü neredeyse tamamladığı, toplu üretim-
den bireysel üretime doğru bir akımın varlığının 
geldiği öne sürülmektedir. Gerçekten bir sanayi 
devrimi yolda mı? İzleyeceğiz.

Bu sayı için hazırladığımız yazı 2 bölümden oluş-
maktadır. İlk bölüm nesnelerin interneti adı verilen 
kavram hakkında tanımı ortaya koymak adına ya-
pılan açıklamalar, bir miktar tarihsel gelişimi; ikinci 
bölüm ise nesnelerin interneti gibi alanlarda yaşa-
nan hızlı gelişmelerden doğrudan etkilenen üretim 
paradigmasında yaşanan gelişmeler hakkında fikir 
verilecektir. 

Nesnelerin İnterneti Nedir?
Nesnelerin interneti, internetin 3. dalgası olarak 
kabul edilmektedir. Bu teknolojik gerçekliğin kö-
kenleri makineler arasındaki iletişime, RFID tekno-
lojisine ve sensörlere kadar dayanmaktadır. Nes-
nelerin internetinin çok genel tanımını yapacak 
olursak; fiziksel unsurlar arasındaki ağ yapı olarak 
ifade etmek mümkündür. Bu ağ yapıyı oluşturan 
ekipmanlar arasında elektronik, sensörler, aktua-
törler, bağlanabilirlik, veriyi yakalayan, filtreleyen 
ve alışverişini sağlayan yazılımlar sayılabilir. Son 
dönemlerde nesnelerin internetine yapılan yatı-

rımların ağırlıklı bir biçimde üretime ilişkin operas-
yonlar, ulaştırma, akıllı şebeke teknolojileri, akıllı 
binalar ve artan bir biçimde tüketicinin, nesnelerin 
interneti ve akıllı ev otomasyonu alanlarında yo-
ğunlaştığı görülmektedir. Aslında bir şemsiye kav-
ram olan nesnelerin interneti, bir internet protokol 
adresi ile tanımlanacak biçimde cihazların birbirle-
rine bağlanmasıdır. Nesnelerin interneti ile cihazlar 
internete bağlanarak veriyi algılayabilir, veriyi ala-
bilir ve gönderebilir. Cihazlar ve ekipmanlar birbir-
leri ile iletişim halinde olabilirler. 

Nesnelerin interneti bilgiye, etkileşime, işlemlere 
ve eylemlere dair internet üzerine eklenen yeni bir 
katman olarak ifade edilmektedir. Dijital ve fiziki 
dünyanın arasında bir köprü görevi gördüğü be-
lirtilmektedir. Bilgi tarafından güdülen otomasyon 
için bir güç olduğu betimlenmektedir. Nesnelerin 
internetinin yaygınlaşması ile ilgili büyüme beklen-
tileri dikkate alındığında eksponansiyel bir büyü-
me kaydettiği izlenmektedir. Birçok kurum 2020 
yılına ilişkin beklentilerini açıklamakta, 2016 yılın-
da ise birbirine bağlı olacak aygıt sayısına ilişkin 
beklentinin aşağıya çekilmiş olmasına rağmen, 
2020 yılına kadar 20 ile 30 milyar arasında aygı-
tın birbirine bağlı olması beklenmektedir. IDC adlı 
kurumun 2016 yılında yayınlanan çalışmasına göre 
kurumların %55’lik bir bölümü nesnelerin inter-
netini rekabet güçlerini kazanmakta veya devam 
ettirmekte stratejik bir girdi olarak kabul ettikleri 
görülmektedir. 

Kaynak: Betanews

Nesnelerin internetine ilişkin ilk fikirler aslında ya-
kın tarihe dayanmaktadır. RFID hakkında yaşanan 
ilerlemeler, kavramın bugünkü köklerinin oluşma-
sına neden oldu şeklinde bir yorum yapmak yanlış 
olmayacaktır. RFID teknolojisi farklı operasyonel 
işlemlerde kullanılmaya başlandı. Özellikle kulla-
nım alanları arasında dağıtım zinciri yönetimi ve 
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