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 Açık Kaynak Kodlu (AKK) yazılım ortamları öğrencilere ve araştırmacılara yapay zeka alanında 

geniş uygulama yapma ve model geliştirme imkanı sunmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle AKK 

yazılım ortamlarının sayısının artması sonucunda veri bilimi ve veri mühendisliğinde gelişmeler 

olmuş ve açık kaynak veri tabanları ortaya çıkmıştır.  Açık kaynak veri tabanları, bir kapalı 

kaynak kodlu (KKK) yazılım ortamı olan MATLAB içerisinde kullanılarak yapay zeka alanında 

yeni gelişmelere yol açmıştır. Bugün tensorflow ve keras gibi açık kaynak yazılım kütüphaneleri 

sayesinde öğrenciler yapay zeka alanında özgürce tasarım yapma ve geliştirme imkanına sahip 

olabilmektedir.  Bu çalışmada AKK yazılım ortamlarının ve açık kaynak veri tabanlarının yapay 

zeka eğitimine yaptığı katkılar ele alınmış ve tartışılmıştır. Öğrencilerin üniversite eğitimi 

süresince AKK yazılım platformlarına erişebilmelerini sağlayacak ve onlara AKK platformunda 

uygulamalar ve yeni tasarımlar yapma becerisi kazandırabilecek imkanlar sunmak için ilgili 

bölümlerin müfredat programlarında değişiklikler yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  
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 Open source software (OSS) environments offer students and researchers the opportunity to 

develop a wide range of applications and models in the field of artificial intelligence. As a result 

of the increase in the number of OSS software environments with the development of technology, 

there have been developments in data science and data engineering and open source databases 

have emerged. Open source databases have been used in MATLAB, a closed source software 

(CSS) environment, leading to new developments in the field of artificial intelligence. Today, 

thanks to open source software libraries such as tensorflow and keras, students can freely design 

and develop in the field of artificial intelligence. In this study, the contributions of OSS 

environments and open source databases to artificial intelligence education were discussed and 

discussed. The necessity of making changes in the curriculum of the relevant departments has 

emerged in order to enable students to access OSS platforms during their university education 

and to provide them with the ability to make applications and new designs on the OSS platform.  
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1. Giriş 

AKK yazılımlar, tüm kurum ve bireylerin rahatça 

ulaşabileceği, kullanabileceği, kendi gereksinimlerine göre 

geliştirip uyarlayabileceği yazılımlardır. AKK yazılımlar, her 

alanda birçok problem için çözümler sunarak, yazılım 

tekellerine karşı tüketiciye geniş çapta seçenekler ve önemli 

uygulama ve geliştirme fırsatları sunmaktadır. Bazı popüler 
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açık kaynak yazılım ürünleri sürekli geliştirmeye tabi tutulur 

ve ticari benzerlerinden daha güvenilir olma eğilimindedir 

(Dorodchi ve Dehbozorgi 2016).  

AKK yazılım ortamları teknoloji üretebilecek ve ülke 

ekonomisine büyük katkı sağlayabilecek gençleri 

yetiştirmenin etkin alternatif yollarından birisidir. Tüm 

sektörlerde bilişim maliyetinin gittikçe arttığı bilinen bir 

gerçektir.  AKK yazılımlar, bu maliyetleri düşürerek, yerli 
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sanayici ve bilişimciye destek olarak ülkenin rekabet 

yeteneğinin artmasına yardımcı olabilir.  Günümüzde tüm 

dünyada AKK yazılım platformları ve açık kaynak veri 

tabanları sayesinde AKK yazılımları, KKK yazılımlarla 

yetenek ve performans açısından yarışabilecek düzeye 

gelmiştir. Halen gelişmekte olan ve giderek popülaritesini 

arttırmakta olan bu AKK yazılım platformları sayesinde 

gençlerin ülke ekonomisine katkı sağlayabilecekleri düzeye 

gelebilmelerinin ilk adımı eğitim öğretim kurumlarından 

geçmektedir. AKK yazılım platformları yazılım mühendisliği, 

bilişim, veri mühendisliği veri bilimi ve bilgisayar bilimi 

dallarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hitap eden 

uygulama alanlarını kapsamaktadır. Orta öğretimin lise 

seviyesinden başlayarak üniversite eğitimine kadar öğrenciler 

bu uygulama alanlarında tecrübe kazanarak AKK 

platformlarını kendi ilgi alanları doğrultusunda kullanabilirler 

ve en popüler alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Son 

yıllarda yazılım mühendislerinin ve ilgili meslek alanlarındaki 

öğrenci, eğitmen ve araştırmacı olarak faaliyet gösteren 

herkesin ilgisini çeken alan yapay zekadır. Üniversitelerin 

lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan eğitim 

öğretim faaliyetlerinde yapay zeka ile ilgili derslerin 

uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi etkin bir eğitim öğretim 

anlayışı açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimin her alanında olduğu gibi yapay 

zeka yöntemlerinin de pratik uygulamalar eşliğinde 

öğrenilmesi gerekir.  

Bu çalışmada, üniversitelerde öğrencilere ücretsiz olarak 

kullanabilecekleri ve pratik uygulamalar 

gerçekleştirebilecekleri AKK yazılım platformlarının yapay 

zeka eğitimine yapabileceği katkılar araştırılmış yapay zeka 

eğitim ortamlarının AKK platformlarına dayalı olarak 

güçlendirilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.   

 

 

2. İlgili çalışmalar ve görüşler   

Kapalı kaynak kodlu (KKK) ticari ve paket programları ile 

yapılan uygulamaların veya verilen eğitimlerin çok büyük 

avantajlarının olduğu şüphesizdir. Ancak, KKK yazılım 

platformu ile geniş sınırlar içerisinde uygulama yapabilme 

imkanına sahip olabilmek için bu tür ticari ürünlerin 

maliyetlerinin (servis, bakım, lisans vs) üstesinden gelmek 

gerekmektedir. Ayrıca maliyete ek olarak, KKK yazılım 

platformları, geliştirme ve tasarım platformlarını sağlayıcının 

belirlediği sınırlar çerçevesinde kullanıcıya sunmaktadır. 

Ancak yapay zeka söz konusu olduğunda, en yaygın 

kullanılan KKK platformu olarak bilinen MATLAB, diğer 

KKK yazılım platformlarından daha farklı olarak ele 

alınabilir. Yapay zeka teknolojisinin dünyada tanınmasına ve 

gelişmesine büyük katkı sunan MATLAB ortamı sayesinde 

birçok bilimsel çalışmaya bugün literatürde rastlamak 

mümkündür. MATLAB’ in yapay zeka alanında son 

zamanlarda gösterdiği başarısının asıl kaynağı başkadır. Şöyle 

ki, yapay zeka uygulamalarının başarısının en önemli 

sebeplerinden birisi veri bilimi ve veri mühendisliği nin 

gelişmesidir. AKK yazılım platformlarının gelişmeye 

başlamasıyla veri mühendisliği ve veri bilimi alanında bariz 

bir şekilde gelişmeler oldu (Drummond ve Alto 2016). Her ne 

kadar yapay zeka denilince MATLAB ortamı aklımıza gelse 

bile, bugün AKK yazılım platformları sayesinde ilerleyen bu 

açık kaynak veri tabanları kullanılarak MATLAB ortamında 

yapay zeka modelleri gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Başka 

bir deyişle aslında KKK platformunda bir yapay zeka modeli 

tasarlarken AKK platformunda üretilen bir veri tabanından 

yararlanmak gerekmektedir. Dolayısıyla her şekilde AKK 

yazılım platformları yapay zeka çerçevesinde hayatımıza 

girmiş bulunmaktadır. Bugün bu veri tabanlarından 

faydalanarak MATLAB ortamında, tıp alanında akciğer 

kanseri seviye (Nogay 2017) ve tiplerinin (Nogay vd.,  2018a) 

tespitinde, baş boyun kanseri seviye (Nogay vd.,  2018b) ve 

hayatta kalma süresi (Nogay 2020) tahmininde, farklı kanser 

tiplerinin sınıflandırılmasında (Nogay 2018), akciğerdeki 

skuamöz hücreli karsinom yerinin tespitinde (Nogay 

ve Akıncı 2018) ve otizm erken teşhis çalışmalarında (Nogay 

ve Adeli 2020), daha birçok bilimsel çalışmada başarı ile 

uygulandığı görülmektedir. MATLAB ortamı makine 

öğrenme yöntemleri için sunduğu geniş uygulama alanlarını 

yazılım ile ilgilenen veya ilgilenmeyen her öğrencinin 

kullanabileceği kolaylık seviyesine getirmeyi başarmıştır. 

Bununla birlikte AKK yazılım platformlarında tasarlanan 

modelleri MATLAB ortamına aktararak uygulayabileceği 

fırsatlar sunabilmektedir. MATLAB ortamında 

gerçekleştirilen makine öğrenme modelleri ile teknikte, 

elektrik ark kaynak makinelerinin optimum çalışma 

bölgelerinin tespitinde (Nogay ve Akıncı 2020; Akinci vd.,  

2011), yenilenebilir enerji kaynaklarında rüzgar enerjisi 

potansiyeli (Ersoz vd.,  2013) ve hız [(Nogay ve Akinci 2012; 

Nogay vd.,  2012a; Nogay ve Akıncı 2019; Akıncı ve Nogay 

2012; Seker vd.,  2013; Akıncı vd.,  2016) tahmini 

çalışmalarında, bina yapı malzemelerinde hasar tespitinde 

(Volkovas et al 2012), elektrik motorlarında (fırçasız doğru 

akım motoru) hız (Serteller vd.,  2012) ve yapısal büyüklükler 

(Nogay vd.,  2012b; Nogay 2016a; Birbir ve Nogay 2007; 

Birbir vd.,  2007; Nogay 2008), iç sıcaklık (Nogay 2011) ve 

arıza (Nogay 2016b) tahmininde başarılı uygulamalar 

gerçekleştirilmiştir.  

AKK yazılım platformları ile yapay zeka (derin öğrenme ve 

makine öğrenme) yöntemleri, duygu analizi ve görüntü 

sınıflandırmada (Lynch et al 2020), kod üretmede (Tang vd.,  

2019), otomatik kişilik tanımada (Suen vd.,  2019), hareket 

yönü algılamada (Yun ve Woo 2020), baz istasyonu 

önbelleğinde hangi içeriklerin depolanması gerektiğine karar 

vermede (Thar vd.,  2018) tensorflow ve keras gibi AKK 

kütüphanelerden faydalanarak başarı ile uygulandığı 

görülmektedir.  

AKK yazılım platformlarının yapay zeka amacı dışında teknik 

ve normal eğitimde, matematik matematik öğretimine yönelik 

bilgisayar cebiri, çizim, görselleştirme ve diziye yönelik paket 

programların eğitim amaçlı kullanımında (Kusbeyzi vd.,  

2011), STEM eğitiminde büyük veri (big data) ile açık kaynak 

laboratuvar yazılımında (Xie vd.,  2016) başarı ile kullanıldığı 

ve uygulandığı görülmektedir. AKK yazılım platformları, 

eğitimciler için, sağlık, eğitim, ekoloji, ekonomik kalkınma, 

afet müdahalesi ve benzerlerinde bilgi işlem tabanlı çözümler, 

artan açık kaynak yazılım kullanımıyla birlikte, uygulamalı 

öğrenme için zengin fırsatlar sunmaktadır (Hislop ve Ellis 

2017). AKK yazılım platformları yazılım mühendisliği 

öğrencileri için yeni ve özgür kullanılabilecek tasarım 

ortamları ve fırsatlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

AKK platformları yardımıyla yazılım mühendisliği eğitimleri 

bazı bilimsel çalışmalarda ele alındı (Hawthorne ve Perry 

2005) ve sonraki yıllarda bir çalışmada sonuçlar hem öğrenci 

gözüyle (Pinto vd., 2019) ve hem de öğretim elemanı gözüyle 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37085643389
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(Pinto vd.,  2017) ayrı ayrı değerlendirildi ve AKK 

platformlarının öğrencilere ve eğitmenlere büyük fırsatlar 

sağladığı ortaya çıktı. Açık Kaynaklı Yazılım (AKK) 

projelerini bir yazılım mühendisliği dersine sokmanın birçok 

avantajı vardır; öğrencilerin gerçek dünyadaki projelerden iyi 

kodlama uygulamalarını öğrenmelerine olanak sağlamak ve 

öğrencilere gerçek bir proje hakkında bir fikir vermek (Hu vd., 

2018) bu avantajlardan sayılabilir. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Makine öğrenimi alanındaki gelişmeler genel halkın büyük 

yararına olabilir. Birçok program ve hatta eğitilmiş ağırlık 

matrisleri, açık kaynaklı yazılım veya ücretsiz olarak 

indirilebilir. Bununla birlikte, mevcut haliyle, çoğu sonuç 

çoğu insan için doğrudan erişilebilir değildir. Makine 

öğrenimi araçlarını her teknik kişiler için ulaşılabilir hale 

getirmek yapay zeka alanında daha ileriye gitmek açısından 

çok önemlidir (Hung 2018). Bu perspektiften bakıldığında 

AKK yazılım ortamlarının yapay zeka çalışmalar içine ne 

denli gerekli olduğu daha net anlaşılmaktadır.  

Üniversitelerde öğrencilerin hayal gücünü geliştirici 

tasarımlara yönelmeleri ve kendi tasarımlarını defalarca 

deneyerek veya uygulamalar yaparak tecrübe ederek özgürce 

geliştirebilecekleri ortamlara sahip olmaları için araştırma 

grupları kurulmalı, ve öğrencilerin devam etmekte veya 

başlayacak olan AKK tabanlı projelere dahil edilmeleri ile 

tecrübe kazanmaları sağlanabilir (Tao ve Nandigam 2006). 

Öğrenciler yerel araştırma gruplarında veya bulut tabanlı 

hesaplarda kod geliştirebilir. Jupyter Notebook, eğitmenlerin 

veri görselleştirmeleri, veri madenciliği, bilgisayar 

simülasyonları, makine öğrenimi ve yapay zeka için etkili bir 

pedagoji uygulamasına yardımcı olan etkileşimli, açık 

kaynaklı web uygulaması öğrenme aracıdır. Bugün 

üniversitelerin mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinde 

lisansüstü düzeydeki makine öğrenimi dersleri ve makine 

öğrenimini içeren lisans düzeyinde yapay zeka vb dersler için 

Jupyter Notebooks rahatlıkla kullanılabilir ve öğrencilere açık 

kaynak kodlu yazılım platformunda uygulama imkanı 

sunulabilir (Bhattacharya et al 2018).  

Bu yaklaşım ile, daha etkili bir öğretim stratejisine yönelik 

aşağıdaki sonuçlar beklenebilir: 

1. Jupyter Notebooks, öğrencilerin büyük verilere ve 

süper bilgisayara kolay erişimini sağlayabilir. Tüm 

büyük veriler (Terabayt cinsinden) ve gerekli 

kütüphaneler uzak bir sunucuda barındırılır. 

Öğrenciler hiçbir şey yüklemeden veya büyük veri 

indirmeden algoritmalarını kullanabilir ve 

deneyebilirler. Jupyter Notebook'u yalnızca, uzak 

sunucuya bağlanabilen ve büyük veriler üzerinde 

algoritmalar çalıştırabilen web tarayıcılarında 

çalıştırabilirler. 

2. Öğrenciler birinci sınıftan itibaren öğrenmeye 

başlayabilirler ve sonuçları, şekilleri, tabloyu 

görebilirler. 

3. Öğrenciler makine öğreniminde hem gerekli bilgileri 

hem de pratik deneyimleri dikkat çekici bir şekilde 

edinmeye başlarlar, bu da iş gücüne katılmadan önce 

özgüvenlerini arttırır.  

Eğitim kurumlarının açık kaynak kodlu (AKK) yazılımları 

eğitim öğretim müfredatına yerleştirmeye başlaması ve 

öğrencilerin açık kaynak materyallerini tanımaya başlaması 

önemlidir. Eğitim kurumlarında ve üniversitelerde açık 

kaynak projeleri geliştirilmeli ve öğrenciler arasında ödüllü 

yarışmalar yapılarak teşvik edilmelidir. Öğrencilerin bir kısmı 

için bu projeler deneyim demektir. Bazıları için kişisel olarak 

tatmin edici işler demektir ve diğer bir kısım için ise yüksek 

kazanç demektir. Üniversitelerin lisans veya önlisans eğitim 

kurumlarının bu tür fırsatları sağlamaya çalışması 

gerekmektedir. Üniversitelerde ve hatta ortaöğretim 

kurumlarında açık kaynak projelerine etkili bir şekilde 

katılacak gerekli beceri ve deneyime sahip öğrenci yetiştirmek 

amaçlanmalıdır (DeKoenigsberg 2008).   
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