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YAPAY ZEKA 

Ahmet KASTAL 

Ahmet Onur KÖSE 

Yapay Zeka Kavramı 

 Bu konu ile ilgili bir girizgah yapmadan önce bir takım araştırmacıların bu konu ile ilgili düşüncelerine 
yer vermeyi isterim.  

 “Tarihte üç büyük olay vardır. Bunların ilki kainatın oluşumudur. İkincisi başlangıcının olmasıdır. 
Üçüncüsü de yapay zekanın ortaya çıkışıdır.” (MIT Bilgisayar Bilimleri laboratuar yöneticilerinden Edward 
Fredkin) 

 “İnsan beynine benzeyen bir makinenin yapılabilmesi için 300 trilyon dolardan fazla para 
gerekmektedir.Böyle bir makinenin çalışabilmesi için ise 1 trilyon watt’lık elektrik enerjisine ihtiyaç vardır.” 
(Dr.V.Grey Walter)  

  Yapay Zeka hakkında kesin hatlarla belirlenmiş bir tanım yapmak mümkün olmamakla birlikte 
kısaca genel birtakım tanımlarda bulunabiliriz. Genel tanıma göre yapay zeka, us olarak adlandırılan insan beyni 
fonksiyonlarının yapay simülasyonlarla bilgisayarlarda gerçekleştirilmesidir (Suat Üstkan, Mart 2007). Biraz 
daha açarsak, genel olarak akıllı davranış olarak ifade edilebilecek hesaplayıcı anlamayı (Computational 
understanding) ve buna bağlı mekanizmaları (robotlar, konuşan bilgisayarlar gibi) üretmek için bilim ve 
mühendisliğin bir alanını ifade etmek için kullanılan terimdir. 

 Bu kavram için sorulması gereken en önemli soru “makineler düşünebilir mi?”(Alan Turing) 
sorusudur.Bu sorunun cevabı kolay bir şekilde “evet” veya “hayır” olarak verilemez. 

Yapay Zeka Bileşenleri: 

Yapay zekanın ihtivasını oluşturan birçok alt bileşenleri olmakla beraber bunlardan bazıları ise; Uzman 
sistemler, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, endüktif öğrenme, açıklama tabanlı öğrenme, benzerliğe 
dayanan öğrenme, kalitatif muhakeme(çıkarım) veya sağduyu bilgi işleme, veri tabanlı bilgi işleme, model 
tabanlı muhakeme, monotik olmayan muhakeme veya doğruyu koruma mekanizması, geometrik muhakeme, 
dağıtılmış yapay zeka, paralel yapay zeka sistemleri, zeki etmenler, doğal dil işleme, nesne tabanlı zeki 
sistemler, zeki veri tabanları, bilimsel buluşların modellenmesi, kavramsal grafikler, bilimsel keşifler, zeki 
multimedya birimleri, kaos teorisi, mantık programlama ve zeki öğretim sistemleridir. 

Yapay Zeka’nın Tarihsel Gelişimi: 

Dönemler:  

Tarih öncesi dönemde bu konu ile ilgili ilk girişim binlerce yıl önce yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı 
zannedilen Daedelusun “yapay insan” teşebbüsü olmuştur. Tarihi metinlerde bu konu hakkında ki kısas şu 
şekilde belirtilmektedir: “Mitolojide güneşe çok yaklaştığı için kanatları eriyen ve düşerek ölen karakterdir. 
İkarus ve bilge babası, Girit’te bir labirente kapatılır. Babası oğluna kuğu kanatları ve balmumunu birleştirerek 
bir çift kanat yapar ve yolu havadan bulmasını ister. Daedelus, oğlunu, "Güneşe fazla yaklaşma, güzelliği seni 
büyüleyecektir. Fazla yaklaşırsan kanatların erir" diye uyarır. Ancak uçmanın ve güneşin güzelliğine kapılan 
İkarus, güneşe yaklaşır ve kanatları erir.” Bu mitolojik dönemde bile insanoğlu insan vücudu dışında bir zeka 
yaratma yollarını aramıştır.  
 

Karanlık Dönem(1965-1970) bu dönemde çok az bir gelişim elde edilebilmiştir. Bilgisayar uzmanları düşünen 
bir mekanizma geliştirerek, sadece verileri yükleyerek akıllı bilgisayarlar yapmayı umdular. Sonuç olarak bir 



 

 

bekleme dönemi oldu. Bu dönemi takriben rönesans dönemi(1970-1975) başlamış ve bu dönem, çok hızlı 
artacak gelişmelerin önünün açıldığı dönem olmuştur. Bu dönem içerisinde yapay zekacılar hastalık teşhisi gibi 
sistemler geliştirdiler ve bugünkü açılımların temelleri oluştu. Sonraki dönem ise ortaklık dönemi(1975-1980) 
yapay zeka araştırmacıları, dil ve psikoloji gibi diğer bilim dallarından da yararlanmaya başladıkları dönemdir. 
Ve son olarak şu anda da içinde bulunduğumuz girişimcilik dönemi(1980-?) yapay zeka labarotuvarların dışına 
çıkarılarak, gerçek dünyanın ihtiyaçlarına göre çok daha kompleks uygulamalarla düşünülmüştür. Halen de 
devam eden bir dönemdir(Harun Pirim, Journal of Yaşar University,81-93). 

 

KISA KRONOLOJİK TARİHÇE 

1943 – McCulloch&Pitts: Beynin Boolean devre modeli 

1950 – Turing’in “Bilgi işleyen makineler ve zeka” 

1956- Dartmaouth Görüşmesi: “Yapay Zeka” ismi ortaya atıldı. 

1952-1969 – IBM satranç oynayabilen ilk programı yazdı. YZ konusundaki ilk uluslar arası konferans 
düzenlendi. 

1950’ler – İlk YZ programları, Samuel’in kontrol edici programı, Netwell ve Simon’ın mantık teoristi, 
Gelernter’ın geometrik motoru. 

1965 – Robinson’un mantıklı düşünme için geliştirdiği tam bir algoritma 

1966-73 – YZ hesapsal karmaşayla karşılaşır. Sinir ağları araştırmaları hemen hemen kaybolur. 

1969-79 – Bilgiye dayalı sistemlerin ilk gelişme adımları  

1980 – YZ Endüstri haline gelir. 

1986 – Yapay sinir ağları tekrar popüler oldu. 

1987 – YZ bilim haline geldi. 

1995 – Zeki Ajanlar ortaya çıkar. 

1997 – Deep Blue Kasparov’u yendi. 

1998 – İnternetin yaygınlaşması ile YZ tabanlı birçok program geniş kitlelere ulaştı. 

2000-05 – Robot oyuncaklar piyasaya sürüldü. Halen birçok elektronik cihazda YZ uygulamaları 
kullanılmaktadır. 

 Burada vurgu yapılması gereken kişi Alan Turing’dir çünkü 1950 yılında yazmış olduğu makalesinde 
“makineler düşünebilir mi?” sorusunu gündeme getirerek yapay zeka felsefesinin modern anlamda öncüsü 
olmuştur. Makalesinde ki argümanı geliştirmek için ise Turing Taklit Oyunu denilen bir oyun tasarlamıştır. Bu 
oyun iki evreden oluşmaktadır: 

 Birinci evrede sorgulayıcı, erkek ve kadın ayrı odalardadır. Buradaki amaç sorgulayıcının sorduğu 
sorulara aldığı cevaplar üstünden hangisinin kadın ve hangisinin erkek olduğunu anlamaktır lakin burada erkek 
kendisinin kadın, kadın ise kendisinin erkek olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. 

 İkinci evrede ise erkek oyundan çıkıp onun yerine sorgulayıcıyı yanıltmaya çalışan bir bilgisayar 
yazılımı geçmektedir. Bu yazılım insanlar gibi hata yapabilecek şekilde ve bulanık cevaplar verebilecek şekilde 
yazılmıştır. Eğer bu test sonucunda sorgucu karşısındakinin bir bilgisayar mı yoksa bir insan mı olduğunu ayırt 



 

 

edemezse bilgisayar programı zeki test kavramını geçmiş olacaktır. Modern bilgisayarlar bu testi hala 
geçememiş olmasına rağmen bu test bilgi tabanlı sistemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. 

 Turing ayrıca bugün Turing makinesi olarak adlandırılan program depo eden genel amaçlı bilgisayarları 
icat etmiştir. Bu makinenin çalışma prensibi ise kuramsal bir hesap makinesi gibi hesaplarını karelere bölünmüş 
ve her karede yalnızca bir sembol bulunabilen bir bant aracı ile yapar. Sembolü okuduğu zaman hali hazırdaki 
durumuna ve sembolün ne olduğuna göre durumu değişebilir.  

UZMAN SİSTEMLER 

Uzman Sistem Kavramı 

 M.Ö. 3000’lerde Mısır’da Luksor papirusunda anlatıldığına göre belirti-tanı-tedavi-süreç durumlarını 
eğer o halde kurallarına göre uygulanmasına dair yazılar bulunmuştur ki bu bilinen ilk uzman sistemdir. 

 Uzman sistemler, bilgi tabanlı sistemler olup, problemleri daha geniş bir perspektifte inceleyip, 
çözümünde insan zekasını taklit etmeyi hedefleyen yapay zekanın bir uygulama alanıdır. Bu taklit içerisinde 
algoritma ve çıkarım mekanizmaları etkileşimde bulunarak işlemektedir.Daha spesifik bir tanım yapmak 
gerekirse,bir uzmandan alınan bilgilere dayanarak oluşturulan, karmaşık problemleri çözmek için olayları ve 
deneyimleri kullanan etkileşimli bilgisayar destekli karar aracıdır(Nazife Baykal ve Timur Beyan,Bulanık 
mantık-Uzman sistemler ve Denetleyiciler,287) 

 Bu zeki sistemler bir alana ilişkin problemi aynen bir uzman insan gibi düşünerek çözmeye ve çözdüğü 
problemi öğrenerek bilgi deposunda depolayıp daha önceden öğrendiklerinin bir sonucu olan bilgilerinde yapısal 
bir değişikliğe gitmeyerek, uzman sistemin yapısında bir değişime gereksinim ihtiyaç duyulmamasını 
sağlamaktadır. 

 Uzman sistemler problemlerin çözümü sırasında alan bilgisi ile ilişkili kuralları seçip, çıkarım motoru 
ile işlemektedir. Ayrıca, açıklama parçası, zeki kullanıcı arayüzü, yazılım arayüzü ve bilgi edinim parçası gibi ek 
tasarlanmış parçalarıda kullanabilir. 

 Uzman sistemin oluşturulmasında alan uzmanından bilgi mühendisinin gerekli bilgileri alması ve 
bunları bilgi tabanında depolanacak bir şekilde çevirmesi gerekir. 

Uzman sistemler kesin ve net algoritmalar yerine deneyime dayalı çıkarım yöntemleri kullanırlar bu 
nedenden ötürü uzman sistemlerin tasarımı karışık ve zaman alan bir işlemdir.  

Uzman sistemlere ait alt birimler mevcut bulunmaktadır: 

- Bilgi tabanlı sistemler bilgisayara girilmiş bilgi yardımı ve akıl yürütme yöntemleri ile problemleri 
çözer. 

- Karar destek sistemleri herhangi bir problem karşısında karar verirken kullanıcıya yön gösterecek 
şekilde bilgiler üreten sistemlerdir. 

Uzman Sistemin Yapısı 

 Bir uzman sistem genel olarak yeterli bilgi seviyesinden çok, uzman bilgi seviyesine sahip olması 
gerekmektedir. Ayrıca bu sistemler gerekli olduğu takdirde karar destek birimleri ya da diğer bir takım 
denetleme mekanizmalarından destek alması gerekmektedir, bu destek sistemin dinamik bir süreci 
sürdürebilmesi için önemli bir unsur halini alabilir.  

 Verilere erişebilmek ve bilgiyi etkin olarak kullanabilmek için veri-bilgi-denetim üçlemesinin iyi bir 
şekilde örgütlendirilebilmesine ihtiyaç vardır. Buradan yola çıkarak uzman sistemler üç şekilde örgütlenebilirler. 
Bu örgüt birimleri bilgi tabanı, çalışan bellek ve çıkarım motor olarak ifade edilebilinir.(Üç ana modül) 



 

 

Bilgi Tabanı: Bilgi mühendisleri tarafından oluşturulur ve bilgi mühendisleri gerçek insan uzmanın bilgisini 
kurallar ve stratejilere dönüştürür.  

 Bilgi tabanını oluşturan bileşenler kurallar, gerçekler, şebekeler ve çerçevelerden oluşur. Sistem yapısı 
aynı kalmak koşulu ile konu kapsamı genişletilebilinir ve güncellemeler için eklemeler yapılabilinir olmalıdır. 

Çalışan Bellek: Çözülen güncel problem için ilgili veriyi temsil eder. 

Çıkarım Motoru: Problem verisini örgütler ve uygulanabilir kurallar için bilgi tabanında arama yapar.  

 Çalışan bellek ve çıkarım motoru Sonuç Çıkarma Mekanizması olarak adlandırılan ikinci modülü temsil 
eder. Bu modül çıkarımı gerçekleştirirken hem ileri hem de geriye doğru zincirleme metodu ile sonuca varabilen 
mekanizmadır.  

 Son modülü ise kullanıcı ile iletişimi sağlayan Kullanıcı Ara Yüzü oluşturmaktadır.Burada ki iletişim 
üç şekilde gerçekleştirilebilinir; doğal dil etkileşimi, grafik etkileşimi, soru-cevap etkileşimi. (Nazife Baykal ve 
Timur Beyan,Bulanık mantık-Uzman sistemler ve Denetleyiciler) 

 Uzman sistemlere olan gereksinimin sebebi uzman insanların insan olması nedeni ile sınırlı 
rasyonaliteye sahip olması, yorulması, önemli ayrıntıları unutabilmesi, çok sayıda veriyi aynı anda işleyememesi 
gibi nedenlerden ötürü gelmektedir.  

Uzman Sistemlerin Çalışma Prensibi 

 Uzman sistemlerin çalışma prensibini irdelemeden önce iyi bilinmesi gereken bir noktaya dikkatinizi 
çekmek isterim, bilindiği üzere klasik sistemlerde olduğu gibi önceden tasarlanmış bir akış diyagramı 
algoritmaları yoktur. Bu sistemler ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşır ve kullanır ki eğer doru olarak tasarlanmış ise 
öğrenme yeteneği de kazandırılabilinir. 

 Daha önce bahsettiğimiz üzere uzman sistemler üç ana modülden oluşmakta idi, şimdi bu ana modüller 
bir takım alt temel yapıtaşlarına indirgenerek incelenecektir. 

- Uzman Sistemin Temel Yapıtaşları (Suat Üstkan,Mart 2007,10) 
-Kurallar belleği 
-İşçi bellek 
-Çıkarım mekanizması 
-Bilginin Elde edinme alt sistemi 
-Doğal dilde etkileşim araçları 
-Açıklama sistemi 
-Arama yöntemleri 
 

a) Kurallar Belleği: Uzman sistemin bir sonuca varabilmesi için bilgiyi kullandığı ve bilgiyi çağırdığı hafızaya 
“kurallar belleği” denir. Genel olarak kurallar iki kısımdan oluşur. Birincisi Varsayım, eğer cümlesi ile başlayan 
ve/veya ile kuralları belirten bir cümle yapısıdır. İkincisi ise Çıkarım, o halde kelimesi ile başlayarak kuralların 
oluşturulduğu kısımdır. Burada önemli olan bilgilerin nitel veya nicel birtakım özelliklere sahip olması 
gerekliliğidir.  
 Bilgi tabanından alınan bilgi ile yapılan çıkarım arasında mutlak bir fark olacaktır ve bu gibi 
durumlarda hiçbir zaman kesin bir sonuca ulaşılamaz, sadece ek sorularla desteklenebilinir. 
 Bilgi tabanı aynı zamanda bir veri tabanı ile desteklenebilinir ve diğer yazılımlarla etkileşimli bir 
şekilde çalışarak kolaylık sağlayabilir. 
 Eğer uzman sistemlerin çalışmaları ve ortaya koyduğu sonuçlar açısından değerlendirmelerden emin 
olunmak istenirse yapılması gereken şey, uzman sistemlerin kalitesi ve kullanılabilirliğinde birinci derecede 
öneme sahip olan bilgi tabanının kalitesi, ölçeği ve gerçekliğin mümkün olduğunca sağlanmasıdır. 



 

 

b) İşçi Bellek: Veri tabanı olarak da adlandırılabilinmektedir. O ana kadar elde edilmiş bilgi ve özellikleri 
depolayabilir. İşçi bellek sürekli değişen bilgileri de almaktadır. Bu şekilde dinamik bir yapı oluşturmaktadır. Alt 
yapısı veri tabanı ile bağlantılıdır. 
c) Çıkarım Mekanizması: Elde edilen bilgilerden yeni bilgiler edinmek ve sonuca ulaşmak için çıkarım 
mekanizması kullanılır. Kullanılan yöntemlerden bazıları: Tümden gelim, Genelden özele, Özelden genele, 
Sezgisel, Güdüsel, İçgüdüsel, Deneye dayalı, Benzerlik vs. gibi yöntemler kullanılmaktadır. 
d) Bilginin Elde Edilme Alt Sistemi: Yeni kurallar bilgi tabanına eklenebilmesi ve mevcut kuralların 
güncellenebilmesi için alt sistemlere gerek duyulmaktadır. Bilginin elde edilebileceği çeşitli kaynaklar şu 
şekildedir. 
 - İnsan Uzmanlar  
 - Genel Veri Tabanları 
 - Matematik Modeller 
 - Simülasyon Programlar 
 - Kullanıcılar ve Yaşanan Olaylar 
 Bu kaynakların tümü bir bütün oluşturmaktadır. Birbirinden ayrılmaları halinde birtakım eksikliklere 
neden olabilirler. Ama her uzman sistemin oluşturulmasında bu kaynakların hepsine ihtiyaç duyulmayabilinir 
ancak bazıları olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bilgi Mühendisliği bu konu ile özellikle yakından 
ilgilenmektedir. 
 Bilginin kaynağından alınması, bilgi mühendisleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerden oluşan bir 
süreçtir. Bilginin elde edilmesi için kullanılacak birçok yöntem vardır, bunlardan bazıları şunlardan oluşur: 

- İşlemsel problemin çözümü için gereken o anlık bilgi. 
- Uzmanın bilemeyeceği ama nerede bulabileceğini bildiği bilgi. 
- Tek başına çözümü olmayan yardımcı unsurlarla desteklenen bilgi. 

e) Doğal Dilde Etkileşim Araçları: Bilgiye dayalı sistemlerin çoğunda ilkel bir dil kullanılmaktadır. Bu sebepten 
ötürü ortaya çıkabilecek sorunlar kullanıcı ile sistem arasında iletişimi engelleyebilir. Kullanıcı ile diyalogunda 
yanlışlıkların olmaması ve anlamlı cevaplar ile bütünleşmesi gerekmektedir. Vurgular doğru yerde ve doğru 
şekilde yapılmalıdır. Genelde bir metin editörü tarafından yapılan bu işlemlerde kurallar silsilesi iyi 
incelenmelidir.  

f) Açıklama Sistemi: Bir uzman sistemin tasarlanmasındaki amaç ve bu tasarım sağladığı en büyük avantaj bir 
sonuca ulaştığı takdirde bu sonucun bir sebebi olması ve bunu açıklayabilmesidir. “Nasıl”, “Niçin”, “Neden” 
gibi sorulara mantıklı cevaplar vermesi beklenir. 

g) Arama Yöntemleri: Aranacak bilginin bilgi tabanından çağrılması, çıkarım mekanizması ile etkileşim halinde 
olmasından dolayı sistemin yavaşlamasına sebep olabilir. Bunlar düşünüldüğü takdirde en uygun yöntem 
seçilerek programa dahil edilir. Ayrıca aramada birtakım koşullar öne sürülerek arama sınırlandırılabilinir ki bu 
şekilde hem sistem yorulmamış olunur hem de işlem süresi kısaltılmış olunur. 

Uzman Sistem Geliştirme: 

 Bir uzman sistemin yazılması çok maliyetli ve bir o kadar da zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle 
mümkün olunduğu kadar hatalarda kaçınmak için uygun bir uzman sistem çözümü belirlenmelidir. Çözümün 
belirlenmesi bazı aşamalara tabidir. 

 Çözümün belirlenmesi büyük oranda maliyete bağlıdır ve buradan hareketle maliyet/fayda değerlemesi 
gerçekçi bir şekilde yapılmalıdır. 

 Oluşabilecek tüm durumlarda bir insan uzmana ulaşılması mümkün değildir. Eğer, uzman bilgisi her an 
erişilebilecek bir durumu arz ediyorsa bunun bir uzman sisteme dönüştürülmesi uygun değildir. Tüm bunların 
yanı sıra, petrol arama ve tıp gibi alanlarda çok özgülleşmiş nadir bilgiyi, uzman sistem daha ucuza mal edebilir 
ve gerektiğinde yararlanabilir. 



 

 

 Uzman sistem projelerinin başarılı olabilmesi için uzmanların işlerini kaybetmesi konusunda tedirgin 
olmamaları sağlanarak sisteme destek sağlamaları gerekmektedir. Problem uygun büyüklükte ve uygun vizyonda 
seçilmelidir. Tipik olarak çözülmesi istenen problemin büyük oranda uzman problemi olması gerekmektedir. 

 Uzman sistem teknolojilerine uygun problem miktarının kısıtlı olduğu açık olmasına rağmen bu 
sistemin kullanılmasına dair ortaya çıkan ihtiyacın sebebi uygun bir problem verildiğinde bu sistemler büyük 
yararlar sağlayabilmesinden ötürüdür. Petrol keşfi sırasında toplanan veriyi analiz eden ya da bilgisayar 
konfigürasyonunda yardım eden çeşitli sistemler geliştirilmiş olup, bunlar aktif olarak kullanılmakta ve tasarruf 
sağlamaktadır. 

 Bir uzman sistemi geliştirme süreci kısaca şu aşamaları gerçekleştirir, bilgi edinimi, bilgi sunumu, bilgi 
kodlama, uzman sistemi test etme ve uzman sistemi gerçekleştirme aşamaları.(Nazife Baykal-Timur Beyan,292) 

Bilgi Kavramı ve Çeşitleri 

 Bu başlığı açma nedenim düşünme sırasında kavramsal çerçevenin sınırlarının net olarak belirlenmesi 
ve bilgi hakkında tanımsal sınırların nasıl çizildiğini göstermek içindir. 

 Bilgi çeşitli düzeylerde karşılıkları olan bir kavramdır. Bilgi teorisinde veri(datum) herhangi bir anlam 
ve doğruluk değeri olmayan bilgi taşıyıcısı, bilginin temel parçası olarak kabul edilir. Bilgi kavramının iki farklı 
anlamı bulunmaktadır. İlk olarak bilgi(information), verilerin işlenip anlam içerecek şekle sokulması olarak 
açıklanabilir. İkincil olarak ise bilgi kavramı, bilgi/bilinen(knowledge) olarak ifade edilen işlenmiş bilgi içeren 
gerçekliğin organize modeli olarak tanımlayabileceğimiz bu kavram öznellik içermektedir. 

- Bilgi(information) = veri + anlam 
- Bilgi/bilinen(knowledge) = bilgi(information) + anlayan olarak da gösterilebilir. 

  Bilgi/bilinen(knowledge) iki tiptir: 

Bu tiplerden ilki olan yüzeysel bilgi, pek çok problemin başarılı bir şekilde çözülmesi ile elde edinilen 
deneyimsel bilgi olarak tanımlanmaktadır. İkinci tipi ise, derin bilgi olarak adlandırılan ve doğa yasaları ya da 
karmaşık davranışsal modelleri kapsayan temel ilkelerden akıl yürütme ile elde edilebilen bir bilgi tipi olarak 
tanımlanmaktadır. 

Bilginin iki ana kaynağı: 

1) Aktif İnsan Uzmanlığı: Problem alanında aktif olarak problem çözümü yapan uzmandan bilgi 
ediniminin mümkün olmasıdır. 

2) Gizil Uzmanlık: Bilgiyi basılı malzeme şeklinde edinmenin mümkün olmasıdır. 

 Bilgi Hiyerarşisi şekil:1’de gösterilmektedir.  

 

Meta-Bilgi

Bilgi (knowledge)

Bilgi (information)

Veriler

Gürültü



 

 

 Bilgi Hiyerarşisi 

 Meta-bilgi : uzmanlık hakkındaki bilgi, üst bilgidir.                                                                                                                                                     

Bilgi (knowledge) :  Çok özelleşmiş bilgi.      
                                                                        
Bilgi (information) : İlgili ve işlenmiş veriler.  
 
Veriler : Potansiyel olarak ilgili veriler. 
                          
Gürültü : Çok az ilgili ve belirsiz veriler. 

 
 Meta-bilgi bilgi tabanında bilgilerin nasıl kurallar şeklinde dizileceğini ve kullanılacağını gösteren 
bilgiye ilişkin bilgi olarak tanımlanabilir. 

(Nazife Baykal ve Timur Beyan,Bulanık mantık-Uzman sistemler ve Denetleyiciler,295) 
 
Uzman Sistem Çeşitleri 
 Uzman sistemlerin çeşitlerinin sayısı daha da arttırılabilinir ama aşağıda da belirtileceği gibi üç çeşittin 
üstünde durulması yeterli olacaktır. 

Bulanık uzman sistemler, veriler üzerinde akıl yürütme yapan ve kesin bir sonuca varmayan bilgisayar 
programlarıdır. Yapay sinir ağları ise giriş ve çıkışları olan birbirleri ile sıkı bir şekilde ilişkilendirilmiş işlem 
elemanları olup insan beynindeki hücrelerin çalışma prensibini modelleyen bir bilgisayar sistemidir. Son olarak 
belirtilmesi gereken uzman sistem çeşidi ise genetik algoritmalar; geniş, karmaşık, sayılamayan, çok boyutlu vs. 
problemlerin özellikleri ve ihtimale dayanan arama yapısında bir sistemdir. 
   
 
Uzman Sistemlerin Avantajları 
 Tahmin edebileceğiniz gibi eğer problemler uygun şekilde sisteme işlenebilirse birçok sektör için esas 
faaliyet konusu olan işler açısından birçok kolaylık sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. 
 
Avantajlar:  

Uzman sistemler, uzman insanlardan daha hızlı olduğu için bu hız farkı üretime artış olarak 
yansıyabilir. Bu hız aynı zamanda üretim döngüsünün daha kısa sürede tamamlanmasını ve bunu 
yaparken de sistemin sürekliliğini koruması gerektiği önem teşkil etmekte olduğu görülmektedir. 
Sürekliliğin korunması için zaman içerisinde veri ve bilgi kaybı gerçekleşmez. Eğer  dinamik bir yapı 
sistem içerisinde tasarlanabilirse dinamik bir yapı ortaya çıkabilir. Düşünülebileceği üzere bu dinamik 
yapı içerisinde ender bulunan uzmanların yerine bir uzman sistem devreye sokulabilinirse, uzman 
insanlar için yapılan masraf ortadan kalkar ve bu nedenle dolaylı olarak üretim artar. Uzman 
insanların yerine uzman sistemlerin kullanılmasının bir diğer getirisi kalite düzeyinin yükselmesidir. Bu 
düzeyin yükselmesi ise düşünerek ve insanlarda olduğunun aksine hata yapma payı olmadan sonuca 
varmalarının bir sonucudur. Uzman insanlar, sistemler tarafından ikame edilmeye çalışıyormuş 
izlenimine rağmen insan uzmanlar bu sistemlerin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir 
bu nedenle uzman sistemler, gelecek nesillerde uzmanlığın yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanabilmektedir. Bu alandaki ihtiyacın sebebi çeşitli alanlardaki uzman yetiştirme sıkıntısından 
dolayı vuku bulmuştur. Bu sorunun atlatılmasına yönelik olarak unutmayan, yaşlanmayan bir sistemin 
geleceğe bilgi aktarması sayesinde gelecek nesillere zemin hazırlanması önem arz etmektedir. Uzman 
sistemlerin hazırlamış olduğu bu zemin aynı zamanda bir konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
olmayan kişilere nedenleri ile beraber açıklayarak öğretme becerisine sahip bir eğitim verme amacı 
ile beraber bir araç olarak kullanılabilinmektedir. Daha öncede bahsettiğimiz üzere, insanın doğal 



 

 

yapısından dolayı birtakım kısıtlayıcı engellemelere tabi olmaktadır ve bunun sonucu olarak da sağlıklı 
karar verme ve öneri üretimi; acele etme, çabuk karar verme ve telaşa kapılmasından dolayı 
kısıtlanmaktadır. Bu kısıtların bir kısmı sınırlı rasyonelite nedeniyle de oluşabilmekte bu nedenle 
uzman insanlara olan güvenilirlilik konusundaki birtakım sorunlar, uzman sistemler açısından bir 
sorun teşkil etmemektedir çünkü uzman sistemler hiçbir detayı atlamadan son ayrıntısına kadar 
taradıktan sonra sonuca ulaşma yöntemini kullanır. Hiçbir belirsizlik yoktur. Ayrıca uzman sistemler 
tasarlanmasındaki amaca yönelik olarak, bir insandaki tüm özellikleri taşımasından dolayı “emin 
değilim”, “bilmiyorum” gibi kesinlik belirtmeyen ifadelere de yer verilmesi, değerlendirme ve 
kıstaslarını buna göre ayarlaması yani tam ve kesin olmayan bilgi ile çalışabilme 
gerçekleştirilebilmektedir. Uzman sistemler, ara sonuçların gösterilebilmesi açısından bu sistemlerin 
kullanıldığı bazı alanlarda ara sonuçları raporlar halinde görmek ve ilerisine yönelik plan ve tasarı 
yapmak amacı ile istenildiği anda müdahale edilinilebilecek şekilde tasarlanabilinir. Bu sistemlerin 
kendi içerisinde üretmiş olduğu sonuçlardan yararlanabilmesi için dinamik bir sistemin oluşturulması 
ve bu sisteme öğrenme yeteneğinin kazandırılmasından itibaren oluşan bu yapı, her sonucu birbirleri 
ile kıyaslayabilecek, yorum yürütebilecek ve gerçek doğruya ulaşarak bilgiler arasında tutarlılığı 
sağlayabilecektir. Ve son olarak uzman sistemler geleceğin fabrikalarının gelişmesine katkıda 
bulunacak ve bu doğrultuda öngörülen insansız fabrikaların uzman sistemler ile daha da gelişmesi 
sağlanabilinecek. Özellikle bu konuda büyük bir atılım beklenmektedir.       

 

Uzman Sistemlerin Dezavantajları: 

 Burada belirtilmek istenen şey daha çok sistemin tasarım aşamasında veya kullanım aşamasında 
karşılaşılan güçlüklerin ortaya çıkarabileceği problemlerdir. 

 

Günümüz koşullarında her alanda yeteri kadar uzman bulunamamakta, bulunsa dahi yeteri 
zamanı ayıramamaktadır bu da uzmanlık bilgisinin olmaması yani bu bilgiye ulaşmanın zorluğunu 
ortaya koymaktadır. Ayrıca uzmanlardan bilgi edinilmesindeki güçlükler bir diğer sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır çünkü kimi uzmanlar bildiklerini aktaramamaktadır. Bir uzman sistem 
tasarımının başlıca problemidir. Bazı uzmanlar ise teknolojiye ayak uydurmak istememelerinde dolayı 
bilgi paylaşımından kaçınmalarından dolayı bu problem oluşabilir. Aynı konuya uzmanların farklı bakış 
açıları getirmesinin bir sonucu olarak, uygulanacak alana göre değişiklik göstermesiyle birlikte 
uzmanların benimsediği ve doğru olarak ortaya koyduğu bilgiler tutarsızlık arz ediyor olabilir veya çok 
ekonomik bir o kadar da pratik bir sonucu içinde barındırıyor olabilir. Bu gibi sorunların aşılması ancak 
dinamik bir uzman sistem tasarımının oluşturulması ve buna bağlı olarak öğrenme yetisinin 
kazandırılması sonucu gerçek bilgiyi ortaya çıkarabilme imkanı olabilir.  

Dar alana yönelik olma, uzman sistemler adından da anlaşılacağı üzere uzman olmalarından 
ötürü dar bir kapsama sahiptirler ve bu alana hitap edebilirler. Eğer bu sistem alanının dışına çıkarsa 
bazı problemlerle karşılaşabilir. Diğer bir dezavantaj ise üst düzey yöneticilerin tutuculuğudur. Bu 
tutuculuktan kasıt, uzman sistemlerin maliyeti ve teknolojiye olan şüphecilik nedeni ile yöneticilerin 
aynı işi yapan bir insan uzmanı tercih etme eğilimidir. 

Uzmanların objektif ve bağımsız denetim mekanizmaların olmayışı önemli bir sorundur çünkü 
uzmanların birçoğu kendi geliştirdikleri, kişisel yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bunları 



 

 

açıklayamamaları ve ister istemez objektif bir anlatıma sahip olamamalarından gelmektedir. Bu 
yöntem farklılıkları ister istemez terminolojilerde de farklılık olarak yansıyabilmektedir ve bunun 
sonucu olarak da ortak terminoloji olmayışı sorunu ortaya çıkmaktadır. Ortak terminoloji olmayışı, 
çeşitli kullanılan kavramların kişiden kişiye değişerek farklı anlamlar kazanması ve sözlük anlamı ile 
gerçek anlamının birbirinden farklı oluşu yüzünden doğan karışıklıklardır. 

Maliyet yüksekliği ve zaman fazlalığı bir sorun olarak tezahür eder, bunun nedeni ise uzman 
sistem tasarlamanın yüksek maliyeti ve buna ek olarak, bilgi mühendisi, uzman ve programcı ile 3-5 
yıl arasında değişen sistemlerin maliyetleridir.  

Yaratıcılık insana özgü bir beceri olması nedeni ile alışılagelmemiş bir durumla 
karşılaşıldığında uzman insanın yaratıcılığı ile yeni bir çözüm sunulabilirken uzman sistemin bunu 
yapamamaktadır. Fakat uzman sistemlere öğrenme becerisi kazandırılabilinir olmasına rağmen bu 
sistemi tasarlamak başlı başına bir problem teşkil etmektedir lakin uzman bir insanın öğrenme 
yeteneği çok kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. 

 

Uzman Sistemlerin kullanım Alanları: 

 Yorumlama: Sensör vericilerinden gelen durumların tanımlanması 
Kullanım Alanı: Ses tanıma, Görüntü Analizi, Denetim 

 Tahmin: Verilmiş durumlara benzer sonuçların çıkarılması 
Kullanım Alanı: Hava tahmini, Tahıl Tahmini 

 Teşhis: Gözlem neticelerine göre sistem bozukluklarının tespiti 
Kullanım Alanı: Tıp, Elektronik 

 Tasarım: Sınırlı şartlar altında nesne tasarımı 
Kullanım Alanı: Devre Çizimi 

 Planlama: İşlemlerin tasarımı  
Kullanım Alanı: Otomatik Programlama, Askeri Planlama 

 Görüntüleme: Hassaslıkları planlamak için gözlemlerin karşılaştırılması 
Kullanım Alanı: Nükleer Güç Santrallerinin Düzenlenmesi ve Maliyet Yönetimi 

 Hata Ayıklama: Hatalara sebep olan bozuklukların sunulması 
Kullanım Alanı: Bilgisayar Yazılımı 

 Tamir: Belirlenmiş yönetim planının yürütülmesi 
Kullanım Alanı: Otomobil, Bilgisayar 

 Eğitim: Öğrenci davranışlarının tespiti ve düzeltilmesi 
Kullanım Alanı: Danışma, Islah, Tedavi 

 Kontrol: Sistem Davranışının yorumu, tahmini, tamiri ve izlenmesi 
Kullanım Alanı: Hava Trafik Kontrolü, Savaş Kontrolü 

 Makalenin bu kısmında bazı uzman sistemler hakkında açıklamalı örneklere yer verilmektedir. 

Örnekler: Suat Üstkan’ın yapmış olduğu araştırmalarda kullandığı birtakım örneklerin verilmesi oldukça yerinde 
olacaktır. 

Tıp alanın kullanılan uzman sistemler 
 

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan MYSIN sisteminin uygulama alanı 
enfeksiyon hastalıklarıdır. Enfeksiyon hastalıklarının teşhisi ve tedavisi sırasında başvuruda 
bulunulmaktadır. Genelde herhangi bir operasyon sonucu hastaya bulaşan enfeksiyonel hastalığın kısa 
zamanda bulunarak tedavisinin yapılmasında yardımcı olmuştur. 



 

 

Kimya ve kimya endüstrisi alanında kullanılan uzman sistemler 

Harvard Üniversitesi tarafından geliştirilen LHASA sisteminin uygulama alanı planlama ve 
tasarımdır. Çok karmaşık bilgilerin dönüşümleri için kullanılmaktadır. 

 
Tarım alanındaki uzman sistemler 
  

SEPA sistemi, yaz ve kış tahıl ürünlerini belirlemek, hayvan yemi otları ile kombineli olarak 
ekmek ve benzeri işler için tavsiyelerde bulunmak için oluşturulmuştur. 

 
Eğitim alanında kullanılan uzman sistemler 
 

Bolt, Beranek ve Newman tarafından hazırlanan BUGGY sistemi, öğrenciye neden yanlış 
yaptığını anlatma kapasitesine sahiptir. Bu sistem öğretmene, öğrencilerin neden yanlış yaptığını 
öğretebilir. 

Endüstride kullanılan uzman sistemler 

ROME sistemi, uzun süreli planlama için gerekli kaynakların analizini yapar.  

Burada bahsetmek istediğim önemli bir sektörde savunma sektörüdür çünkü en çok gelişme bu alanda 
kaydedilmiş ve uygulanmıştır. 

 Askeri uzmanların bu konuya ilgi duymasının nedenleri: 

1) Yapay zeka teknolojilerinin akademik ve endüstriyel çevrelerdeki başarısı. 
2) Günümüz askeri harekatları genişleyen karmaşık yapısı ve muhtemel çatışmaların gelişme hızı. 
3) Askeri uzmanların yapay zeka tekniklerinin askeri problemlerin çözüm potansiyeli konusunda 

bilgilerinin artması. 

Bugün, birçok askeri alanda yapay zeka uygulamaları başlatılmıştır. Bu alanlardan bazıları şunlardır: Askeri 
araştırmalar, askeri imalat, bakım-onarım, harekat planlaması, lojistik, eğitim, istihbarat toplama ve işleme, 
istihbarat analizi ve durum tesbiti, sensör kaynaklarının dağıtımı, kuvvet dağıtımı, kuvvet komuta ve kontrolu, 
güzergah planlaması, muharebe taktikleri, otonom / yarı-otonom araçlar, aviyonik, elektronik harp, ve komuta 
kontrol istihbarat karşı-koyma, haberleşme, ağ kontrolu, ve enformasyon yönetimi ve ulaşımı. 

Bölüm 1996 yılında başlatılan ve gene MSB ARGE tarafından desteklenen 10 aylık EUCLID RTP 11.7 
"Uçuşta Simülasyon" (WaSiF) projesini de başarıyla tamamlamıştır. Bu projenin nihai amacı, bir savaş uçağı 
(F16) üzerine monte edilebilir bir simülasyon sistemi ile muharebe pilotlarının, yapay zeka tehditlerinden oluşan 
sanal hedeflere karşı günlük muharebe eğitimlerini sağlamaktır. 10 aylık bu fizibilite çalışmasında böyle bir 
sistemin, ayrıntılı olarak nasıl geliştirilebileceği gösterilmektedir. 

Gerekli imkan sağlandığı takdirde ilgili çalışmaların devam ettirilecektir: 

 Takım veya filo harekatlarında eşgüdümlü ve birliktelik davranışı gösterebilen zeki etmenler 
göstermek. 

 Etmen takım ve filo davranışlarının gerçek zamanlı olarak modellendirilmesi. 
 Rakip etmenlerin bireysel ve takım veya filo davranışlarının modellendirilmesi. 

Benimde içinde bulunduğum bir kesim gruplar şüphe götürmez bir şekilde strateji oyunlarına düşkün 
oldukları açıkça ortadır ama çoğu insanın oyun denilince öngörüsel olarak verdiği küçümseme veya ilgisizlik 
tepkisi düşünülmeden verilen bir tepkidir çünkü oyun sektörü ve bu oyunların sağladığı birtakım sistemler 
yatsınamaz bir şekilde bazı sektörel gelişmelere neden olmuştur. 

 Harp Oyunlarında Yapay Zeka uygulamaları 



 

 

 Harp oyunlarında bilgisayarca oluşturulan kuvvetlerin (CGF) eğitim ve analiz amaçlı olarak 
kullanılması ilk olarak ABD’de gündeme gelmiştir. 

 Bir CGF sisteminin gerçek değeri, bunun temsil ettiği davranışların tümü ile ölçülmektedir. 
Davranışların modellendirilmesi ise en zor işlerden biridir. Bunu kolaylaştırmak için davranış süreçlerinin ve 
modellerinin kodlanmasını standartlaştırmak gerekmektedir. Ortak ve uyumlu bir dil geliştirme, gelecek nesil 
CGF sistemlerinde davranış modellendirilmesi konusunda karşılaşılacak sorunların bir kısmına çözüm 
getirebilecektir (Doç.Dr.Şakir Kocabaş- Doç.Dr.Ercan Öztemel, Harp Oyunlarında Yapay Zeka Uygulamaları). 

 Burada asıl olarak vurgulamak istenen oyun sektöründe gelişmeye başlayan sistemler gelecekteki CGF 
sistemleri için bir açılım niteliğine sahiptir. 

Uzman sistemlerin daha iyi anlaşılması için aşağıda verilen örnek yeterli olacaktır. 

 

                                  

 

 

Şekil 2: Uzman sistemin yapısı 

(Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.,2005, 267-274) 

 

TOSİTA Programının Kullanım Şekli 

Tosita programında uzman sistem bilgileri; bilgi sunum tipine, bilgi taban yapısına, bilgilerin biçimine, 
bilgi modellerine (ampirik olması gibi) ve bilgilerin tiplerine ( nesneler) göre sınıflandırma yapar. 

İlk olarak kullanıcının tasarım bilgi ekrarınına (arayüzüne) ulaşabilmesi için yetki kontrol ekranına 
kullanıcı şifresini girmesi gerekir. Bu şifrenin amacı; bu programı sadece uzman kişilerin kullanmasını sağlamak 
ve sisteme yanlış bilgi kuralı girilmesini engellemektir. 

Programı kullanacak olan kişi şifresini girdikten sonra ‘tasarım bilgi  tabanı kural oluşturma menüsü’ 
arayüze gelir. Çalışan bu menüde torna tezgahı tasarımına ait modeli tanımlayıcı veriler programa girilir. ‘Yeni 



 

 

kural öğret’ seçeneği kullanılarak bir sonraki kural tanımlaması yapılabilir ve ‘kural kaydet’ seçeneği ile bu yeni 
kural kaydedilebilir ve her bu işlem yapılırken onay mesajı arayüze gelir. 

  Programdaki ‘kural kaydı gösterme’ arayüzündeki ileri-geri seçeneklerini seçerek programa yüklenilen 
ilk ve son kayıt arasındaki tüm kayıtlara ulaşılabilir. Kayıt görme işlemi içinde kural kayıtlarının ne zaman, 
hangi kullanıcı tarafından oluşturulduğu gibi bilgilere kolayca ulaşabilir. 

‘Kayıt görme’ işleminden sonra ‘Kural tabanı düzenleme editörü’ kullanılarak program tarafından 
kullanılabilen bütün bilgi tabanı içerikleri görüntülenebilir ve gerekli görülen değişiklikler yapılarak tekrar 
programa kaydedilir. Kural tabanı düzenleme editöründe aynı zamanda işlevliğini kaybetmiş eski kurallar 
silinebilir. 

Yukarıdaki işlemlerden sonra kullanılan program ile uygun torna tezgahı ve bu torna tezgahına bağlı alt 
öğeler seçilir. 

Tosita programı bütün bu tasarım işlemlerinden sonra kullanıcıya bir tasarım raporu sunar. 

TOSİTA adlı program kullanılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 Şartname verilerine karar aşamasında tekrar ulaşabilme ve gerekli düzeltmeyi yapabilme olanağı sunar, 
 Şartname verilerinin uzman sistem tarafından ön kontrolünün yapılması ve bir geri bildirim 

mekanizmasını devreye sokması, 
 Karar verme süreci içinde esaslı bir kısalma yaşanması, 
 Tasarım faaliyeti sonucunda tüm verilere ait dokümantasyonun yapılabilmesi gibi sistematik tasarım 

işlerinde kritik avantajlar sağlamıştır. 
 

 

BULANIK UZMAN SİSTEMLER 

 Bulanık Uzman Sistem: Verilerin yetersiz ve az olduğu sistemlerde bulanık girdi ve çıktıların bulanık 
mantık kuralları çerçevesinde mantıklı çözüm ve çıkarımlarda bulunulmasına yardımcı olur. 

 Bulanık mantık bileşenlerinde biri olan bulanık kümeler kavramını bu aşamada kullanmak doğru 
olacaktır çünkü bilgi tabanı yerine bu alt kümelerden gelen fonksiyonlar işlev görecektir. Çıkarım motoru, 
yaklaşık algoritmalardan yararlanarak sonuç elde etmeye çalışır. 

 Prof.Dr.İsmail Burhan Türkşen’den edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ve Modeling Undercertainty 
within Fuzzy Logic kitabında da belirttiği üzere bilgi tabanlı uzman sistemlerden farklı olarak bulanık kural 
tabanı yerine bulanık fonksiyonlardan ve yaklaşık algoritmalardan yararlanır yani uzman insanlar ikame 
edilmeye çalışılır. Burada üç farklı fonksiyondan veya görüşten söz edebiliriz. İlk olarak 1981 yılında Bezdek 
tarafından öne sürülen Bulanık Küme Algoritmaları (Fuzzy C-means, FCM). Bulanık sistemlerde en çok 
kullanılan ve genişletilen araştırma alanıdır. FCM küme algoritmaları bulanık setlerle oluşturulduğu yerel yapısı 
neticesi ile tanımlanması üyelik fonksiyonlar tarafından yapılır.Bulanık fonksiyonlarının ilk uygulamaları FCM 
tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak Multi-input Single-output(MISO) Burhan Türkşen ve Aslı 
Çelikyılmaz tarafından üstünde çalışılan bu model girdi ve çıktı arasında ki ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. 
Ama daha öncede vurgulanan FCM küme algoritması ise sadece yerel veri vektörlerini bulurken bu veriler 
arasındaki lineer ve lineer olmayan ilişkileri göz ardı etmektedir. Üçüncü olarak ise, Improved Fuzzy Clustering 
(IFC) bulanık fonksiyonlarla ve yerel bulanık bölümlerle beraber küme yapısını oluşturur. Bulanık 
fonksiyonlarının bir sistem uygulamasıdır (Höppner ve Klawonn, Chen and Menard tarafından etkilenen bir 
modeldir). Bu model yerel girdi-çıktı ilişkilerini fonksiyonlar içerisindeki üyelik değerler ile açıklanmasında 
kullanılır. Höppner ve Klawonn tarafından geliştirilen ilk model FRB yapısıdır ki bu yapı bulanık modelleri 
oluşturur. 

Yeni IFC sistemler iki hedef taşırlar: 



 

 

- Tanımlanan saklı modeller tarafından verilen sistem içerisinde çoklu model yapısı elde edilir ve bu bir 
matris içerisinde iyi bir sunumla gerçekleştirilir. 

- Üyelik fonksiyonları şekillendirilir, bu şekilde üyelik değerleri yerel girdi-çıktı ilişkisini açıklamamıza 
yardım edebilen fonksiyonları elde edebilir.  

Bulanık Uzman Sistem Yapısı 

 Bulanık uzman sistemlerde çıkarım süreci dört adımdan oluşur. Bunlar bulandırma, çıkarım, bileşke ve 
durulamadır. Bulandırma, her bir kural ve varsayımın doğruluk derecesine belirlemek için gerçek değerlere 
uygulanmış giriş değişkenleri üzerinde üyelik fonksiyonlarının belirlenmesidir. Çıkarım, her bir kural ve 
varsayım kısmı için doğru değerlerin hesaplanması ve bu değerlerin her kuralın çıkarım kısmına uygulanmasıdır. 
Bileşke, her bir çıkış değişkenine atanmış bulanık alt kümelerin tümünün her bir çıkış değişkeni için bir tane 
bulanık alt küme oluşturulması için birleştirilmesidir. Durulama, bulanık çıkış kümesi kesin sayılara 
dönüştürülmek istendiği zaman yapılan işlemdir. 

 Bulanık uzman sistemler içerisindeki bulanık alt kümeler, üyelik fonksiyonlarının üyelik değerleri 
arasındaki mantıksal ilişkinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Daha kolay anlaşılması için kuantum 
fiziğindeki “super conditioning” prensibine benzer bir sistem işler ama tek farkı tek bir olasılık üzerine çökmez, 
olasılıkları derecelendirir. 

 

 

Sonuç  

 Bilgi tabanlı uzman sistemler ve bulanık uzman sistemler, bizim asıl ilgi alanımızı oluşturan işletmeler 
ele alındığında, bu alanlarda uygulamaları göz önünde bulundurduğumuz takdirde şu açıkça görülecektir ki 
işletmeler, birtakım insan hatalarına bağlı olarak ortaya çıkması mümkün olan maliyetlerden ve ender bulunan 
uzman insanlara vereceği ücretlerden kurtulacak ve sistemi dinamik şekilde devam ettirebileceği içinde üretime 
hız açısından katkıda bulunacaktır. Bu hız dolaylı olarak üretim artışı sağlayacaktır. Kalite açısından da kalitenin 
arttırılmasına yardımcı olacaktır veya belirlenen seviyede sürdürülmesini sağlayacaktır. Ama işletme içerisinde 
ki en büyük faydası hiç şüphesiz ki yönetimin daha iyi karar almasını sağlayacak veya karar destek sistemleri ile 
kararlar    yönlendirilecek bu şekilde karar aşamasındaki karar alma sürecinde kullanılan zaman azalacak ve 
bunun bir sonucu olarak da atıl zaman üretime kazandırılmış ya da işletme faaliyetlerine kazandırılmış 
olacaktır.Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise bu sistemler hiçbir şekilde uzman insanı sistemden 
dışlayacak bir yapıya ve öğrenme becerisine sahip değildir ve insanın birtakım müdahalelerine gerektiği takdirde 
ihtiyaç duymaktadır. İnsan, bu sistemler sayesinde sadece konum değiştirerek yönetim konumuna geçmekte ve 
diğer emek gerektiren işleri bu sistemlere ikame etmektedir. Son karar hep insanın inisiyatifindedir.      
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