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İrem: Batuhan Bey öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? 
BBatuhan:

İrem: Mekatronik mühendisliği hayaliniz miydi, öyle ise bu bölümü seçmenizdeki etmenler nelerdi?
Batuhan: 

İrem: 2009’da büyük bir buluşa imza attınız. 3 Boyutlu Analizörle. Bunun için nereden başladınız? Sizi sağlık al-
anında çalışma yapmaya iten sebepler nelerdi?
Batuhan:
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İrem: Bu cihaz şu an kullanımda mı?
Batuhan: 

İrem: Bu olumsuzluklardan sonra tekrar nereden başladınız?
Batuhan:





YAPAY ZEKÂ VE ELEKTRONİK 
RÖPORTAJ: BATUHAN YILMAZ 

OCAK 2020

Deneyim konusunda da; insanların hayata dair öğrenmesi gereken şeyler, yıllarını alabiliyorken, bir server düşünün onun içinde 
terabaytlarca bilgi var. Gittiniz yeni bir bilgisayar aldınız, networke bağladığınız anda tüm bilgiye erişebiliyorsunuz. Teknolojinin 
insanlığa göre en büyük avantajı aslında bu. Öğrenme süreci yok. Yeni üretilen her teknoloji mevcut bilgiyi de içinde barındırıyor. 
İrem: Yapay zekânın ilerde nasıl noktalara geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
BBatuhan: Yapay zekâ şu an için çok somutlaştırılmış bir kavram değil aslında. Şu anda bu işin içinde olmayan, bu konuda çalış-
mayan, uzmanlığı olmayan insanlar için çok ütopik bir durum. Ama aslında hayatımızın içinde.En basitinden Google’a girip herkes 
arama yapabiliyor. Ardından yapılan aramayla ilgili daha sonra önünüze bir sürü reklam çıkıyor. Bu bile bir yapay zekânın ürün-
lerinden biri. Yani sizi kişiselleştirip sizi tanımaya çalışan bir yazılım var arka tarafta.
İrem: Şu an üzerinde çalıştığınız bir proje var mı?
Batuhan: Elektronik anlamda birkaç tane var. Henüz hiçbiri lanse edilmemiş projeler tabi ki. Mesela deniz sistemleri. Deniz taşıt-
larının güvenliği arttırmak üzerine çalıştığım bir proje var şu anda. Onun üzerinde herhalde ilerleyen zamanlarda bir ürün 
çalışması olacaktır. Bu da yine Türkiye’de olmayan bir sistem. İşin beni cezbeden tarafı da biraz burası zaten. Yurtdışında benzer 
ürünler var en azından bizim ülkemiz için ama onlar biraz daha geliştirilmeye muhtaçlar. Olanı yapmanın bir mahiyeti yok zaten, 
önemli olan onu geliştirebilmek.
Robotik anlamda bir proje var otomasyon olarak. O biraz daha sektörel. Değişken data içeren ürünleri üretmekle alakalı, bunların 
daha kolay, daha hatasız üretilebilmesi için geliştiriyorum. Ülkede böyle bir şey olmadığı için argümanları yurtdışından temin 
etmek gerekiyor. Burada da farklı bir zorluk ortaya çıkıyor. Malzemeyi alacağınız yer, bunu neden alıyorsun diye soruyor. Hadi 
aldın diyelim, ilerde bir arıza yaparsa ne yapacaksın? Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Herhangi bir arızalanmayı da öngör-
meniz gerekiyor. Çözülemeyecek bir sorun çıkarsa yaptığınız tüm sistem atıl duruma düşebilir.


