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Sibernetik

Tıp denince akla nasıl İbn-i Sina, 
Matematik denince Harizmi, 
Felsefe denince Farabi geliyorsa, 
Sibernetik denince de akla ilk gelen kişi El Cezeri'dir.

Sibernetik bilimi, çağımıza adını veren bir ilimdir. 
Kökenini eski yunanca "Kübernetes" veya Latince 
"Gobernare" sözcüğünden alan ilme, ismini 1948 
yılında Norbert Wiener verdi. 
Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcı 
konusunda; Fransızlar, Descartes ve Pascal'ı; Almanlar, 
Leibniz'i, İngilizler, Bacon'ı ileri sürerler. Oysa El-Cezeri, 
rakiplerinden 600 yıl önce sibernetiğin ilkelerini bilim 
dünyasına sunan ilk kişidir.

Sibernetik veya Güdümbilim; insani müdahaleye gerek duymadan, dış dünyanın gereksinimlerine göre kendini 
yenileyip, kendisine verilen görevleri yerine getirme amacına göre hareket etmesini sağlayan yapay veya biyolojik 
sistemlerin kontrol ve haberleşmesi üzerinde yoğunlaşan bir bilim dalıdır. 



El-Cezeri (1136 – 1206)

İsmail Ebul-Iz Bin Razzaz Cezeri’nin yaptığı 
icatlar; 
- Fil su saati, 
- Tavus kuşlu ibrik, 
- Mumlu saatler, 
- Abdest almak için robotlar, 
- Fıskiyeler, 
- Saz çalan robotlar,
- Suyu yukarı çıkaran araçlar, .. v.b. 

Sadece suyun kaldırma ve basınç gücünü 
kullanarak tamamen yeni bir teknik ve sistem 
kurarak, çok yönlü otomatik hareketler elde 
edebildi. 

Bu araçlar hava, boşluk ve denge prensiplerine 
göre çalışmaktadır.

Artuklu Hükümdarı Melik Salih Nasıreddevle Mahmud
zamanında yapmış olduğu 32 yıllık çalışmaları “El-Cami 
Beynel İlm ve’l-Amel en-Nafi fi Sınaat el-Hiyel” adlı eserinde 
toplamıştır.





Endüstri Devrimi



İlk Bilgisayar Fikri – Fark Makinesi

Sayısal programlanabilir 
bilgisayar fikrini ortaya koyan 
ve bilgisayarın babası kabul 
edilen, İngiliz matematikçi 

Charles Babbage (1791-1871); 
Astronomik ve matematiksel 
tabloları hesaplamaya imkan 
sağlayan, mekanik hesap 
makinesi, Fark Makinesi’ni
(Analytic Engine) 1937 de icat 
etmiştir.

Kapasitesi; 0,3 flops/sn

(Flop= Saniyede yapılan işlem 
sayısı)



İlk Elektronik Bilgisayar

İlk elektronik bilgisayar ENIAC ( Electronic Numerical 
Integrator And Computer ) 1945 tarihinde Amerika’da 
yapılmıştır. 

2. dünya savaşında füzelerin atış koordinatlarının 
hesaplanması için geliştirilmiştir. 

ENIAC 30 ton ağırlığında, 167 m2 yer kaplıyordu, 150 
Kw/s elektrik tüketiyordu ve saniyede 350 flops
kapasiteye sahipti.

ENIAC saniyede 5.000 toplama, 385 çarpma veya 38 
bölme yada kare kök işlemi yapabiliyor ve hafızasında 
200 sayıyı saklayabiliyordu. 

El ile yaklaşık 20 saat gibi bir süre alan işlem, 15 saniyeye 
düşürülmüştür.

O zamana kadar üretilmiş hesap  makinelerinden 1.000 
kat daha hızlıydı.



İlk Ticari Bilgisayar

1947 yılında Transistörün icadı yalnızca 
transistörlü radyonun değil, cep 
telefonları ve bilgisayarlardan, robotlara 
ve uydulara dek tüm elektronik aygıtların 
ortaya çıkışında hayati bir rol oynamıştır.

1960 lı yıllar tümleşik (IC) 
devrelerin imalatı,

1981 İlk IBM Kişisel PC ,

İlk işlemcili bilgisayarda Intel 
8086 mimarisi kullanılmıştır. 



Dartmouth Konferansı

“Yapay zeka” ismi, John McCarthy
(Dartmouth College), Marvin Minsky
(Harvard Üniversitesi), Nathaniel Rochester
(IBM), Herbert Simon ve Claude Shannon’un
(ABD) olduğu 10 kişilik bir araştırma ekibi 
tarafından iki aylık çalışmada ortaya 
konulmuştur. 

Bir yıl sonra Temmuz ve Ağustos 1956'da ABD 
Dartmount’da gerçekleşen seminerde, 
“Yapay zeka” yeni bir çalışma alanının 
başlangıcı olarak kabul edilmiştir.



A.I Gelişim Süreci



Zeka

Yapay zeka, insan zekasını taklit eden yazılımsal
ve donanımsal sistemler bütünüdür. 

Yapay zeka alanında sembolik ve sibernetik
olmak üzere 2 farklı yöntem geliştirilmiştir. Her 
iki yöntemin asıl kaynağı veri bilimi, büyük veri 
ve güçlü bir algoritmadır. 

Yapay zeka, veri analizi yeteneği ve süreci ile 
ilgilidir.

Zeka: Akıl yürütme, planlama, problem çözme, soyut düşünme, 
karmaşık düşünceleri anlama, hızlı öğrenme ve deneyimlerle 
öğrenme olarak tanımlanan zihinsel yetenek.



Yapay Zeka – Doğal Zeka

• Herhangi bir şey oluşturamaz

• Hassas

• Tutarlı

• Çoklu iş yapabilme yeteneğine sahiptir

• Oluşturabilir

• Hata yapabilir

• Tutarsızlık gösterebilir

• Çoklu iş yapma yeteneği zayıftır.



İnsanca Davranma: Turing Testi



YZ Kapsamı



YZ Çalışma Alanları



YZ Teknolojileri



Makine Öğrenmesi (ML) 
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• ML, açıkça
programlanmadan
sonuçları tahmin etmede
daha doğru yazılım
programları yapan
algoritmalardır.

• Makine öğrenmesinin 
temel dayanağı, girdi 
verilerini alabilen 
algoritmalar oluşturmak ve 
çıktıları yeni veriler ortaya 
çıktıkça güncellerken çıktıyı 
tahmin etmek için 
istatistiksel analizi 
kullanmaktır.



Makine Öğrenmesi (ML) 
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• Denetimli Öğrenme: Birebir 
karşılaştırma yaparak 
sonuca ulaşma 

• Denetimsiz Öğrenme: 
Benzerlerini bularak sonuca 
ulaşma

• Pekiştirmeli Öğrenme: 
Hatalardan öğrenerek 
sonuca ulaşma



Pekiştirmeli Öğrenme 
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• Ajan (Robot) gerçekleştirmiş olduğu bir aksiyona karşılık çevreden bir ödül alır. 

• Ajan, bu ödülleri esas alarak zaman içerisinde aldığı aksiyonu değiştirir.

• Ödüller anlık olarak neyin iyi neyin kötü olduğunu ifade ederken, durum değeri uzun vadede neyin iyi 
neyin kötü olduğunu ifade eder. 

• Çevre, ajanın bir aksiyonu gerçekleştirmeden önce bu aksiyon sonucunda alabileceği ödülü ve 
doğuracağı durumu tahmin etmesini sağlamaktadır. Bu sayede ajanın davranışında değişiklik meydana 
gelebilecektir.

• Pekiştirmeli öğrenmede amaç, ajanın uzun vadede aldığı ödülleri maksimum seviyeye ulaştırmaktır.



Derin Öğrenme (DL) 

• DL, insan sinir sisteminin bir 
parçası olan sinir ağlarından 
ilham alan bir makine 
öğrenme yöntemidir.

• Verilen bir veri kümesi ile 
çıktıları tahmin edecek yapay 
zekayı eğitmemize olanak 
sağlar. 

• Yapay zekayı eğitmek için 
hem denetimli hem de 
denetimsiz öğrenme 
kullanılabilir.

• Derin öğrenmenin en zor 
kısımlarından biri yapar sinir 
ağını eğitmektir. 

• Çünkü,

• Büyük bir veri kümesine 
ihtiyaç var.

• Çok fazla miktarda hesaplama 
gücüne ihtiyacınız var.



Derin Öğrenme (DL)

Bilgisayarla görmede kullanılan derin ağların çok katmanlı 
yapısının basitleştirilmiş bir gösterimi (Ian Goodfellow)

• DL terimi 2006 yılında Geoffrey Hinton tarafından 
çok katmanlı yapay sinir ağlarının verimli bir şekilde 
eğitileceği ortaya konulduktan sonra literatürde çok 
kullanılmaya başlandı. 

• Günümüzde veri miktarı ile grafik işlemcilerin işlem 
güçlerinin artması sayesinde daha derin öğrenme 
modellerin (DNN-Deep Neural Network) 
kullanılmasına imkan doğdu ve DL daha popüler 
hale geldi.   

• DL teknikleriyle bilgisayarlar, son yıllarda insanlardan 
daha iyi bir seviyede;

• Konuşmayı 

• İki dil arasında çeviri yapmayı

• Otonom araç kullanmayı

• Go gibi veya 

• Starcraft gibi oyunları oynamayı

öğrendi.



Derin Öğrenme (DL)
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Tahmin Sonucu : araba (hatalı) Tahmin Sonucu : kedi (doğru)

Geleneksel Programlama 
(satır satır kodlama)

Derin Öğrenme  
(örnekler üzerinden öğrenme)



Bilgisayarlı Görme veya Bilgisayarla Görü

Bilgisayarlı Görme; insan 
görme sisteminin 
bilgisayar tarafından taklit 
edilmesi ve görüntüyü 
tanıma işlemidir.
Görüntüdeki kişileri, 
nesneleri algılayıp ayırt 
etme üzerine çalışılan bir 
bilimsel alandır. 

 Plaka tanıma sistemleri
 Yüz tanıma sistemleri
 İnsansız hava araçlarında 

hedef tespiti
 Google Earth’de insan 

yüzlerinin sansürlenmesi 
 Tümör ve benzeri hassas 

durumlar gibi bulguların 
tespiti
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Bilgisayarlı Görü, yapay zekanın bir alt dalı olmasına rağmen günümüzde başlı 
başına bir alan haline gelmiştir.

Kaynak: Prof. Dr. Aykut Erdem & Erkut Erdem (Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü











Mesleklerdeki Değişim
Mevcut mesleklerin % 47’si varlığını 25 yıl içerisinde yitirecek (Oxford Üniversitesi, 2016)

Bildiğimiz alandaki mesleklerin, işlerin % 57’si 5 yıl içerisinde robotlar tarafından gerçekleştirilebilir olacak 

(Dünya Ekonomik Raporu, 2018)

En fazla etkilenecek meslekler; şoförlük, çiftçilik, postacılık, kargo taşımacılığı, konfeksiyon işçiliği, çağrı 

merkezleri, tarım işçiliği, veri girişi uzmanlığı, sekreterlik, garsonluk, elektrik/elektronik cihaz tamirciliği, 

evrak arşivciliği, matbaacılık, bilgisayar operatörlüğü, v.b. (Forbes, 2019) 

Geleneksel meslekler yok olurken yapay zeka sayesinde 
pek çok yeni iş alanları ortaya çıkacaktır.  

• Drone Pilotluğu
• Endüstriyel Veri Mühendisliği
• Mobil Uygulama Geliştiricisi
• Yapay Zeka Mühendisliği
• Aktüerya (Risk Analizi) Uzmanlığı
• Finans Yöneticiliği
• Veri Güvenliği Uzmanlığı
• Robot Mühendisliği
• Artırılmış/Karma Gerçeklik Uzmanlığı



Askeri Alandaki Uygulamalar  



Uzay Çalışmaları 



Tıpta Kullanım



Ev Uygulamaları



Denizaltı Uygulmaları



Oyun ve Eğlence



Sanal Asistan veya Sohbet Robotu (Chatbot)
• Chatbot’lar yapay zekânın insana dönüşen yüzleridir.

• Kullanıcıların dijital ortamda mesajlaşma yoluyla bir 
insan ile yazışır gibi iletişim kurdukları ve bir konuda 
bilgi alma-verme, işlem yapma, kullanıcıya 
tavsiyelerde bulunma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan 
sohbet robotlarıdır. 

• Chatbotlar diyalog bazlı arayüzler (CUI) kullanırlar.

• Chatbotlarla pizza sipariş etmek, sinema bileti almak, 
uçuş için check-in yapmak, hesap bakiyesi öğrenmek 
mümkündür.

• Chatbotlar WhatsApp, Facebook Messenger gibi 
mesajlaşma platformlarında yer alabildikleri gibi, 
şirketlerin kendi web sitesi veya mobil 
uygulamasında da yer alabilir.

• Günümüzde GAFAMA denilen; Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba gibi teknoloji 
devlerinin chatbotlar ve sesli asistanları kullandıkları 
görülmektedir.

• Chatbot’lar; bugün bankacılık, alışveriş, rezervasyon, 
sağlık, IT/İK destek ve Çağrı Merkezi uygulamalarında 
görülmektedir.



Chatbot Uygulamaları 

Google Now, Apple Siri
ve MS Cortana, Android, 
IOS ve Windows Mobil
platformları üzerinde 
çalışan kişisel zeki asistan 
uygulamalarıdır.

Kısaca, sesli olarak bir şey 
sorulduğunda  yararlı 
bilgiyi cevap olarak 
vermektedir.

Bu sesli asistanlar; telefon etme, mesaj gönderme, not tutma ve hatırlatma, müzikleri tanıma, restoran bulma, 
takvim kontrol etme ve benzeri bir çok işleri yapabilmektedir. 



Karma Gerçeklik (MR) Uygulaması

Kaynak: Erdem Erkul (Microsoft Türkiye)





Etik Sorunlar

• Bilgisayarlar çok zeki hale geldiğinde ne 
olacak?

• Robotlarla insanlar aynı haklara sahip 
olacak mı?

• Mülkiyet (Sahiplik) konusu ne olacak?

• Robotlara nereye kadar güvenilebilecek?

• Robotlara ne kadar sorumluluk 
verilebilecek?

• Robotları istendiğinde durdurmak 
mümkün olacak mı?

• Robotların sosyal topluluk olarak insanlarla 
aynı ortamda bulunmasına izin verilecek 
mi? 



Tehditler

• Zeki makineler İnsanların yerini 
alabilecek mi?

• YZ Robotlar insanlığa tehdit mi?

• Yakın gelecekte işsizlik ne 
olacak?

• Yeni Cyborg’lar?



TEŞEKKÜRLER


