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Anılar,
Yıl 1990, yer Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Bornova İzmir,
KuriYJ: Selam Cem orada mısın, bir soru soracaktım.
DrLoveJoe: Merhaba, Cem şu anda burada değil.
KuriYJ: Cem’in makinasında ne arıyorsunuz?
DrLoveJoe: Cem şu anda toplantıda.
KuriYJ: Kimsin? Cem nerede?
DrLoveJoe: Cem şu anda toplantıda.
KuriYJ: Sen kimsin?
DrLoveJoe: Benim adım Elisa, Cem’in sekreteriyim.
KuriYJ: Sekreter?
DrLoveJoe: Benim adım Elisa, Cem’in sekreteriyim.
KuriYJ: Ne haber?
DrLoveJoe: Teşekkür ederim, siz nasılsınız KuriYJ?
KuriYJ: Teşekkürler, Cem ne zaman gelir?
DrLoveJoe: Cem şu anda toplantıda.
KuriYJ: Cem’e bir mesaj bırakacaktım, toplantıdan 
çıkınca, gönderdiğim e-postayı okusun.
DrLoveJoe: Cem şu anda toplantıda.
KuriYJ: Biliyorum, hadi sana iyi günler.
DrLoveJoe: İyi günler KuriYJ.

İlk olarak bir “ChatBot” ile karşılaştığım günden bu 
yana tam 30 yıl geçmiş. O zamanlardaki teknolojik 
imkan, bilgi ve tecrübelerimiz ile üst dönem arkadaş-
larımdan Cem Turgay’ın (kendisine çok selam ve sev-
giler) yazdığı bir “Chatbot” idi Elisa. Adını, 1960’larda 
MIT’deki profesör Joseph Weizenbaum’un geliştirdiği 
ilk Chatbot programı olan “Eliza”dan almaktadır. 

Ne güzel bir program bu. Arkadaşım makinesinin ba-
şından ayrıldığında, ona iletilen mesajları kaydediyor 
az da olsa insanlarla konuşabiliyordu. Beraberinde 
ona gelen e-postaları alıp onun adına sınıflandırıyor-
du. Bunun gibi birkaç özelliği vardı. Yalnız insan gibi 
konuşmayı denediğinizde birkaç cümle ile size eşlik 
edebiliyor ama biraz zorlarsanız “Ben Cem’in sekrete-
riyim” cümlesine geri dönüyordunuz. 

Peki nedir bu “Chatbot” denen şey ?
Vikipedi’deki tanıma göre, “Chatbot. Chatbot, kullanıcı 
ile genellikle metin, bazı durumlarda ise konuşma 
yoluyla diyalog kurarak bilgi veren veya bir işlemi 
gerçekleştiren bir yazılımdır.” 

Evet temelde basit işleri halledebilecek olan yazılım-
lardır. Genellikle Web sayfalarında ve bankalardaki 
sesli yanıt sistemleri chatbot çatısı altında toplanabi-
lir. Chatbot kelimesi aslında Chatter Bot kelimesinin 
kısaltılıp birleştirilmesinden gelmektedir. Türkçe “soh-
bet robotu” olarak adlandırabiliriz. Chatbot’un farklı 
isimlendirmeleri de vardır. Örneğin, “talkbot”, “bot”, 
“IM bot”, “interactive agent”, “yapay konuşma varlığı 
(artificial conversation entity).”

Ne yapar bu Chatbot ? 
Günümüz dünyasından ve hayatımızın içine giren 
çeşitli uygulamalara örnek olarak bankadaki hesa-
bınızın durumunu öğrenmek için telefon ettiğinizde 
bankanın sesli yanıt sistemi sizin konuşmanızı dinle-
yip Müşteri Temsilcisinin yapacağı bazı işleri hızlıca 
halletmenizi sağlayabilmektedir. Genel kullanımda, 
düşünme gerektirmeyen, bilgilendirme, sorgulama 
vb. konularda çok yardımcı olmaktadır. Hesap ekstre-
leri, faturalar, ödeme bilgileri, tarih sorgulamaları vs. 
Bu saydıklarımız en basit düzeyde olan işlemlerdir. En 
basit düzeyde olmasına karşın, aslında yıl boyunca 
bu basit işlemler için harcanan zaman ve emeği tah-
min etmek hiç de zor değil. İşte chatbot’lar buradaki 
kayıpları en aza indirgemeye yardımcı olmaktadır. 
Yani insanların üzerindeki angarya nitelikli ve tekrar 
eden işlemleri üzerimizden almaya yardımcı olmak-
tadır. Bu sayede, çalışanlar kendi işlerine daha iyi 
konsantre olabilmektedir. 

Adnan ÖNCEVARLIK 
UGM İnovasyon Yöneticisi
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Ne kadar akıllı ?
Bilim ve bilgisayar dünyasında pek çok büyük firma ve üniversiteler bu konular üzerine kafa yormakta ve gün-
den güne chatbot yazılımları akıllanmakta ve yetenekleri artmaktadır. Örneğin Amazon Alexa, Google Meena, 
Apple Siri, Yandex Alisa gibi. Bir çok örnek, her gün gelişmekte ve geliştirilmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde 
işlem ve hafıza gücü artan bilgisayarlar ve sunucular sayesinde, yapılan konuşma ve yazışmalar Veri Bilimciler 
tarafından incelenip Yazılımcılar tarafından geliştirilmekte. 

Daha önceleri “If Then Else” blokları olarak tanımlayabileceğimiz standart yazılım algoritmaları ile gerçekleş-
tirilmeye çalışılan insan taklidi chatbotlar artık çok çeşitli Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi kütüphaneleri ve 
yazılım dilleri ile günden güne gelişmektedir. Son zamanlarda Yapay Sinir Ağı modellemelerinden Seq2Seq 
(Sequence to Sequence) modeller ile etkileşimli bir şekilde konuşma taklidi yapılabilmektedir. Google’ın en son 
çalışmalarından biri olan Meena’da bu tür bir Yapay Sinir Ağı modellemesi ile desteklenip tam 321 GB’lık bir 
metin veri ile eğitilmiştir. Hemen hemen her konuda bilgi içeren bu metinleri, bilgisayardaki model eğitilerek 
insanlarla iletişim kurabilmektedir.

Eugene Goostman,
Henüz %100 insan gibi cevap verebilen bir Yapay Zeka veya Yapay Zeka Destekli bir Chatbot henüz geliştirile-
medi. Ancak, Eugene Goostman isimli bir Chatbot 2001 yılında Rusya’nın Saint Petersburgh şehrinde üç prog-
ramcı tarafından (Rusya doğumlu Vladimir Veselov, Sergey Ulasen ve Ukrayna doğumlu Eugene Demchenko) 
geliştirildi ve Jürinin %29’unu Turing testinde ikna edebildi. Daha sonra 2014 yılında yapılan geliştirmelerle 
birlikte Turing testinde %33 seviyesinde ikna edebilmişti. Görünene göre, daha kat edilecek epey bir yol var.

Hoş geldin UYGAR! 
Yurt dışında bu tür gelişmeler olurken bizler de seyreden ve kullanan değil, o teknolojileri yapan olma yolunda 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, Ünsped olarak dijital çağın gereklerin-
den dijital otomasyonlarımızı kendi hizmet yelpazemize birer birer ekliyoruz. Bunlardan biri de UYGAR.

Yazının başında anlattığım ve başımdan geçen olaydan tam 30 Yıl sonra Ünsped ArGe Merkezinde bir Chatbot 
yazmak nasip oldu. ArGe merkezimizde, Müşterilerimiz ve Müşteri Temsilcilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vere-
bilecek bazı işlerin, doğrudan “Etkileşimli Soru Yanıtlama Sistemi UYGAR” ile gerçekleştirilmesini sağladık. 

Yapay Sinir Ağları ile desteklenmiş ve eğitilmiş bir model ile hizmet vermektedir. Ayrıca her konuşma ve ile-
tişim, UYGAR’ın gelişmesine katkı sağlamakta ve günden güne güçlenen yeniden öğrenebilme teknikleri ile 
dağarcığını genişletmektedir. 

UYGAR, özellikle Gümrük işlemlerinde kullanılmakta olan terimleri bilen bir yapıda geliştirildi. Bununla birlikte, 
standart chatbot uygulamalarından biraz daha farklı etkileşimli bir soru cevap şeklinde ilerleyen bir yapıdadır. 
Ayrıca oldukça akıllı ve Türkçe’ye has olarak cümle yapılarını okuyup buna göre yanıt verebilmektedir. Örne-
ğin “2019 yılının ithalat faturalarını görmek istiyorum” yazıldığında 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasını 
kastettiğinizi anlayabiliyor. Bunu farklı şekillerde ifade etseniz de sizi anlayıp gerekli işlemi gerçekleştirebiliyor. 
Aynı isteği, “Geçen yıla ait ithalat faturaları görmek istiyorum”, “Geçen senenin faturalarından ithalat olanları”, 
“Bir önceki yılın ithalat ile ilgili faturaları”, “son seneye ait ithalat faturaları” gibi çeşitli varyasyonlarda da kulla-
nılsa, isteği yapanın isteğini anlayıp ona göre yanıt verebilmektedir. Bununla birlikte, “son iki çeyreğe ait ihracat 
beyannamelerim nelerdir”, “ilk 2 aylık dekontlar” gibi karmaşık tarih ifadelerini de anlayıp hizmetini vermektedir. 
Yapabileceği işlemler, kendisine öğrettiğimiz 6 farklı ana ve 20 kombine alt fonksiyon şeklinde verebilmektedir. 
Bunlara örnek verebileceğimiz işlemler, “Dekontlar, Faturalar, İthalat İşlemleri, Arşiv Belgeleri, İhracat İşlemleri, 
Tüm Beyannameler, Gümrük’lü işlemler vs. gibi sorgulamaları yapabilmekte, raporları hazırlayıp isteyene ilete-
bilmektedir. Bunlara ek günlük konuşma ağzı ile ya da yazı ile yazılan tarihleri anlayıp gerekli tepkileri verebil-
mektedir. Şimdiden tüm kullanıcılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. 

Son olarak bu projede emeği geçen herkese, başta sayın Prof. Dr. Eşref ADALI hocam olmak üzere, önyüzün 
geliştirmesinde büyük emeği olan Muhammet Uçar’a ve geliştirmelerde bizlere her türlü desteği sağlayan Bilgi 
Teknolojileri Müdürü sayın Serkan AYVERDİ, Genel Müdürümüz sayın Rıza Mehmet KORKMAZ ve hissedarı-
mız sayın Yusuf BULUT’a ve Ünsped İş Geliştirme ve İnovasyon ekibini temsilen sayın Akın AKÖN’e teşekkür 
etmek isterim.

Umuyoruz yakın zamanda geliştirdiğimiz UYGAR, 80’li yılların yetenekli arabası KITT gibi kendi sürücülerine/
kahramanlarına hizmet edecektir.  


