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QTurkey Birinci Sene İlerleme ve Faaliyet Raporu
Bu raporda QTurkey oluşumunun son bir sene içerisinde (Mayıs 2019 – Mayıs 2020)
gerçekleştirdiği etkinlikler, geçirdiği süreçler ve dahil olduğu çalışmalar yer almaktadır. Rapor
temel olarak kısa bir tarihsel arka plana ve süreç içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza
dair bilgilendirme sunmak amaçlı hazırlanmıştır.
“İkinci Kuantum Devrimi” terimi 2003 yılında ortaya atılan ve pek çok teknolojik alanda aynı
anda gerçekleşmekte olan ‘kuantum teknolojiler atılımı’na işaret eden bir kavramdır. Özellikle
son senelerde kuantum bilgisayarlar alanında yaşanan gelişmeler üzerinden görünürlük
kazanan bu atılım, oldukça büyük sosyo-ekonomik ve kültürel değişiklikleri beraberinde
getirecektir. Biz QTurkey olarak yaşanacak olan teknolojik değişim süreçlerinin olumsuz
etkilerini azaltıp, olumlu etkilerini arttırmak adına toplumunun her kesimini bilgilendirme amaçlı
çalışmalar yürütme misyonuyla hareket ediyoruz.
Neden kurulduk - Misyonumuz
-

Gençleri kuantum teknolojileri devrimine dahil etmek

-

Türkiye’de bu alanla ilgilenen insanlar arası bir komünite oluşturmak

-

Kuantum teknolojileri alanında doğru farkındalık yaratmak

-

Kurumsal bilgilendirme çalışmaları yapmak

Kuantum teknolojileriyle gelecek olan dönüşüm süreci, uzmanlar tarafından, sıklıkla bir 100
metre koşusundan ziyade maratona benzetiliyor. İşte bu nedenle alana şu an işinin başında
olanların dahil edilmesi kadar, gençlerin de bu konuda heyecanlandırılması, etkisiz bir takipçi
olmanın ötesinde bu sürece dahil edilebilmeleri büyük önem taşıyor. Yaşanan dönüşümlere
maruz kalan ve tepkisel davranmaktan başka şansı olmayan değil, imkanları dahilinde
hazırlanmış ve bu süreçte maksimum faydayı elde edecek bir toplum hedefliyoruz. Bu sebeple
QTurkey
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doğru

yönlendirilmiş gençlerin şimdiden
bilgilerini ve becerilerini bu alanda
da

zenginleştirmeleri
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için
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hem
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çalışmaları sürdürmekteyiz.
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Resim 1- Gelecek Teknolojiler Derneği Sohbetlerinden
Quantum Teknolojiler Nelerdir Söyleşisi
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toplumdan

başlayan hareketler hızlı hareket

edebilir ve uzmanların ihtiyacı olacak bilgilerin paylaşılabilmesi için uygun bir ortam görevi
görebilir. Bu alanda QTurkey olarak amaçlarımızdan bir diğeri de, Türkiye’de kuantum
teknolojilerine ilgi duyanların gelip bir parçası olabilecekleri bir komünite yaratmaktır.
Türkiye’de “kuantum” kelimesinin içi oldukça yanlış kavramlarla doldurulmuş bulunuyor.
QTurkey olarak bu konuda ‘doğru’ farkındalık yaratmanın elzem olduğuna inanmaktayız. Ne
gereksiz heyecan yaratacak, ne de alandaki gelişmeleri görmezden gelecek, bilimsel doğrular
ve aktüel başarılar üzerinden kurgulanan projeksiyonlara dayanan bir farkındalık vizyonumuz
bulunmakta. Bu nedenle, alanın teknik arka planına hakim uzmanlar tarafından üretilen veya
kontrol edilen bir Türkçe içerik havuzu oluşturmaya çaba göstermekteyiz. Ayrıca sosyal
medyanın aktif kullanımı ile hem yerel, hem de küresel gelişmelerden, ilgili herkesin haberdar
olabilmesi için uğraşmaktayız.
Son olarak, kurumların bu konuda talep ettikleri noktada doğru bilgiye ve yönlendirmeye
ulaşabilmesinin, özellikle ‘dönüşüm’ çabası başladığında, büyük önem arz edeceğinin
farkındayız. Bunun adına, hem gerektiğinde kendi bilgi düzeyimiz ölçüsünde gelen taleplere
yanıt vermek, hem de kuantum teknolojilerindeki gelişmeleri kendi alanlarında uzman kişilere
ulaştırarak onların bu bilgilere erişebilmesini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’de
bazı stratejik kurumlar haricinde bu konuya geniş çapta bir ilgi duyulmuyor, ancak yavaş yavaş
bu ilginin doğduğu da açıkça görülüyor. Henüz ortada yanlış bilgi tüccarlarının üremesine
imkan sunacak bir ‘bilgi piyasası’ yokken bu konuda kurumsal düzeyde dâhi kullanılabilecek
doğru bilgiyi ‘ucuz’latıp herkesin erişimine açmanın önemine inanıyoruz.

Yapımız
QTurkey olarak şu anki haliyle bütünüyle gönüllülük esasına dayanan bir katılımcı model esas
almaktayız. Alanın önemi ve ticari potansiyeli göz önüne alındığında tam gönüllülük modelinin
sürdürülebilir olmadığının farkındayız. Bu nedenle yarı gönüllülük modeline geçiş için farklı
yolları değerlendirmekteyiz.
QTurkey olarak; merkezi Riga, Letonya’da bulunan QWorld adı verilen ve uluslararası bir ağın
Türkiye üyesiyiz. QWorld’ün altında mevcut olarak Letonya, Türkiye, Polonya, Macaristan,
Balkanlar, Rusya ve Finlandiya olmak üzere 7 üye (QCousin) bulunmakta, önümüzdeki 5 sene
içerisinde bu sayının 50’ye ulaştırılması hedefleniyor. Hali hazırda İrlanda, Libya, Mısır ve
Hindistan’da da QCousin gruplarının kurulması sürmekte.
Ne QWorld’ün ne de QTurkey’in tüzel bir kişiliği bulunmamakta, bu nedenle QTurkey Gelecek
Teknolojiler Derneğinin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Mevcut olarak QTurkey’in 12 üyeden oluşan bir yönetim kurulu bulunmaktadır. Ekip üyelerimizi
ve paydaşlarımızı sitemizdeki ilgili sayfadan inceleyebilirsiniz.
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Faaliyetlerimiz
1. Atölyeler ve Eğitimler
“Kuantum Programlamaya Giriş Atölyesi” etkinlikleri QTurkey olarak kuruluştan itibaren,
çevresinde kendimizi kurguladığımız en büyük faaliyetimiz. Şimdiye kadar Ankara, İstanbul ve
Konya’da 3’er günlük toplam 9 atölye düzenledik ve 245 katılımcımız başarıyla bu atölyeleri
tamamlayarak diplomalarını aldılar.
Bunlara ek olarak Kadınlar Günü’ne binaen 7-8 Mart’ta İstanbul’da QWomen girişiminin
öncülüğünde ve de Korona sürecinde online olarak 2-3-9-10 Mayıs tarihlerinde iki atölye daha
düzenleyerek 29 kişiye daha diplomalarını verdik.
Atölyelerin tam listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Atölye

etkinliklerimizin

Letonya’da

Dr.

Abuzer

tarafından

hazırlanan

içeriği

temel

olarak

Yakaryılmaz’ın
Bronze+

ekibi

materyaline

dayanmaktadır. Üç günlük tasarlanmış olan bu
eğitim, öncül bilgi olarak yalnızca lineer cebir ve
temel

programlama

İçeriğine

QWorld’ün

kabiliyeti
sitesinden

gerektirmektedir.
erişilebilirsiniz.

İhtiyaçlarımıza göre şekillendirdiğimiz bu içeriğin en
Resim 2- Hackathondan bir görüntü

son, online etkinlik için kullanılan versiyonuna ise
aşağıdaki Github linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca

etkinliğin Zoom üzerinden alınmış kaydına erişmek için: Github linki / YouTube listesi
Bu atölyelerin yanında, QTurkey - Kuantum Programlama Uygulamaları Hackathonunu 14-15
Aralık 2019 tarihlerinde ODTÜ Teknokent CoZone tesislerinde gerçekleştirdik. Hackathon’a
dair detaylı bilgiye sitemizdeki ilgili sayfadan ve “Kuantum Programlama Uygulamaları
Hackathonu Sonuç Kitapçığı”ndan erişebilirsiniz.
Takip eden süreçte, gerek atölye etkinliklerimizi farklı şehirlere taşımak, gerekse de daha ileri
düzeyde içeriklere dayalı atölyeler düzenlemeyi planlamaktayız. Şu an Kuantum Makine
Öğrenmesi ve Kuantum Kriptografi konuları odağında atölyeler yoluyla uygulanabilir içerik
geliştirme çalışmaları QWorld’ün QKitchen girişimi altında sürmekte ve Eylül ayında
Bronze+’un geliştirilmiş hali olacak olan Silver materyalinin hazır olması beklenmektedir.

2. Online Materyaller ve Yayınlar
Online içeriklerin gittikçe önem kazanacağının Korona öncesi süreçte de farkındaydık. Bu
nedenle 2017’nin başından itibaren Düzensiz Dergi altında çıkan yazıları QTurkey’in kendi
Medium yayınında sürdürmeye karar verdik. Ek olarak ürettiğimiz içerikleri paylaşabileceğimiz
bir YouTube kanalı da oluşturduk.
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Bunların yanında sosyal medya üzerinden geliştirdiğimiz pek çok bilgilendirme kanalımız
bulunmakta. Üye sayılarımız genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:
Kuantum Türkiye Twitter Hesabı (4000 takipçi)
LinkedIn Sayfası (550 takipçi)
QTurkey Slack Kanalı (135 üye)
WhatsApp Grubu (125 üye)
Mail Grubu (1000+ üye)
Online içerik geliştirme odağında yürüttüğümüz ana çalışmalardan birisi de IBM’in açık erişim
kuantum

bilgisayarlarını

dokümantasyonunun

kullanmak

Türkçeleştirilmesi.

için

geliştirilmiş

Bu

sürecin

olan

IBM’in

Qiskit
taleplerini

kütüphanesinin
takip

ederek

gerçekleştirilmesi ve sonunda IBMQ üzerinden erişilebilen Qiskit kullanma kılavuzlarına
Türkçenin de bir seçenek olarak eklenmesi hedeflenmektedir.

3. Farkındalık ve Bilgilendirme Çalışmaları
•

Temmuz 2019’da TTGV’nin ideaport programı kapsamında yayınlanan podcast
serisine katılıp Kuantum Teknolojileri üzerine konuştuk.

•

ODTÜ’de 2019 Ekim ayından itibaren isteyenlerin katılabileceği bir “Introduction to
Quantum Computing Lecture Series” düzenledik.

•

Kasım 2019’da Birgün Gazetesi’nde “Kuantum Bilgisayarı Nedir?” başlıklı yazıyı
yayınlattık.

•

Aralık 2019’da Gelecek Araştırmaları Enstitüsünün desteğiyle Ankara Kalkınma
Ajansı’na iki günden (yarım günlük olmak üzere) oluşan bir Kuantum Teknolojileri
eğitimi verdik.

•

Ocak 2020’de “2040 Yılında Kuantum Teknolojiler Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?” isimli
para ödüllü kısa hikaye yarışmamız tamamlandı ve hikayeler sitemizden yayınlandı.

•

Şubat 2020’de Robert Koleji’nin Maker Festivali’nde yarım günlük bir atölye düzenledik.

•

Mart 2020’de QWomen girişimi altında, kadın katılımcılara yönelik iki şehirde
etkinliklerimiz oldu.

•

Mayıs 2020’de DSC Hacettepe Big Event’te Kuantum Hesaplama üzerine sunum
verdik.
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•

Ayrıca Nisan 2020’den itibaren YouTube üzerinden başlattığımız “Kuantum
Teknolojileri Sohbetleri” adında, yurtdışı tecrübesi olan doktora ve doktora sonrası
düzeyde araştırmacıları konuk edip hikayelerini sonraki nesile aktarmalarına olanak
sunan bir seri başlattık. İlk bir ay içerisinde 10 adet araştırmacıyı konuk ettik.

Resim 3-Çalıştay

Resim 4- Çalıştay

Destekçilerimiz
Elbette ki bunları tek başımıza gerçekleştirmedik ve bu konuda bize yardımlarını sunan pek
çok sponsorumuz ve destekçimiz oldu.
Sürecin ilk gününden itibaren bize hem etkinlik için yer sağlama hem de yönlendirme sunan
ODTÜ Teknokent yönetimi ve CoZone tesisleri olmasa bunları yapamazdık.

Resim 5- TTGV'nin düzenlediği yarışmada QTurkey
kurucularından ve GelTek Derneği kurucu üyelerinden Zeki
Seskir Dr. T. Fikret Yücel ödülünü alırken
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Resim 6- Çalıştayda çalışan Gelecek Teknoloji
Derneği gönüllüleri

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nün hem ilk etkinlikte hem de Hackathon sürecinde bize
sağladığı destek de büyüktü.
TTGV hem konuyla ilgilenip daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak hem de 2019 Dr. T.
Fikret YÜCEL ödülünü Türkiye’de kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi alanına vererek bizi
destekledi ve çabalarımızın boşa olmadığını gösterdi.
Hem kısa hikaye yarışmamıza yaptıkları sponsorlukla, hem de birlikte dahil olduğumuz
projelerden ötürü L4Y firmasının da destekleri bizim için büyük önem arz ediyor.
İlk etkinliğimize ve hackathona sağladıkları sponsorlukla bize yardımcı olan ve Türkiye’de
kuantum kriptografi alanında faaliyet göstermeleri bakımından ticari olarak da bu alanı ileri
taşıyan firma olarak FAMECrypt’in de destekleri bizim için çok değerli.
Hackathon sürecinde bize sponsor olan RedEye firması ve Unitary Fund girişimi de Türkiye’de
kuantum teknolojilerinin gelişmesi adına ciddi destek sundular.
Son olarak da atölye etkinliklerinde bize ev sahipliklerini sunan aşağıdaki pek çok kurum ve
kuruluşun desteği bizler için oldukça önemliydi.
Prisync - QWomen 7-8 Mart 2020 etkinliği
CADS TEDU - 22-23 Şubat 2020 atölye etkinliği
Özyeğin Üniversitesi - 6-7-8 Aralık 2019 atölye etkinliği
Konya Bilim Merkezi - 8-9-10 Kasım 2019 atölye etkinliği
İDEA Kadıköy - 4-5-6 Ekim 2019 atölye etkinliği
ODTÜ - 20-21-22 Eylül 2019 atölye etkinliği
Boğaziçi Üniversitesi - 19-20-21 Temmuz 2019 atölye etkinliği

Resim 7- Eğitimlerden bir görüntü
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Planladığımız projelerimiz
2020-2021 döneminde atölyeleri sürdürerek, Türkçe popüler bilimsel içerik üretimine ve
farkındalık artırıcı çalışmalara devam edeceğiz. Bunların yanında, gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz üç ana proje fikrimiz bulunmakta.
1. QWSS (QWorld Software School)
QWorld ağındaki uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek 1 haftalık bir yaz okulu
kurguladık. İlki Haziran başında Riga’da, ikincisi ise Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilmesi
planlanan QWSS serisinin ilki, Covid-19 nedeniyle sekteye uğradı, ancak küresel gelişmeleri
takip ederek şartların olgunlaşması durumunda yaz sonuna doğru bu fikri gerçeğe
dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Etkinlik içeriği 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar hem teorik, hem de uygulamalı
programlama eğitimiyle katılımcılara aktarılacaktır.
•

İleri seviye kuantum algoritmalar

•

Kuantum makine öğrenmesi

•

Kuantum kriptografi

•

Kuantum hata düzeltme

•

Kuantum rassal yürüme

•

Kuantum optimizasyon

2. Eğitmen Eğitimi Programı
Mevcut olarak eğitmenlerimiz ve mentorlarımız tarafından atölyelerimiz tamamen gönüllülük
esasına göre düzenlenmektedir. Son bir sene içerisinde toplamda 12 büyük etkinlik
düzenledik, bu kadar kısıtlı zamanda ve bu kadar az sayıda insanın etkinliklerde görev alması
ciddi bir zaman, emek ve planlama gerektirmektedir. Atölyelerimize gelen taleplerin arttığını
düşünürsek, eğitmen ve mentor havuzumuzu genişleterek, Türkiye’de bu eğitimleri daha da
erişebilir kılmak büyük bir önem arz etmektedir. Bu anlamda yüzyüze yapmayı planladığımız
eğitimlerin, canlı ve uzaktan (online) platforma taşınması gündemimizdedir.
3. Türkçe eğitim ve içerik geliştirme
Eğitim dilimiz Türkçe olsa dâhi eğitim materyallerimiz İngilizce olarak kullanılıyor. Ayrıca
internet ortamında herkesin erişimine açık Türkçe bir ders de bulunmuyor. Bu alanla
ilgilenebilecek kişiler için, temel seviyede oluşacak bir engeli kaldırmak adına QTurkey olarak
elimizden geldiği ölçüde efor harcıyor ve azim gösteriyoruz. Elbette bu konuda giriş düzeyinde
açıklamalar yapan pek çok popüler bilim videosu bulunmakta ve amacımız bunların birer
kopyasını yapmaktan ziyade daha teknik bilgiyle de donatılmış içerikler üretmek. Gereksiz
heyecan yaratacak içeriklerden uzak durarak, alana dahil olmak için bir giriş noktası
arayanların kullanabilecekleri videolar, yazılar ve dersler oluşturmak QTurkey olarak
misyonumuzla uygun düşmesi bakımından bizim için önemli.
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Kapanış
QTurkey olarak dolu dolu ve verimli bir ilk sene geçirdiğimize inanıyoruz. Bu yaptıklarımızda
bize desteklerini ve katkılarını sunan herkese minnettarız. Türkiye’de kuantum teknolojilerinin
geliştirilmesi için çabalayan insanların sayısının arttığını görmek bizim için bir sevinç ve kıvanç
kaynağı. Yaşanmakta olan bu İkinci Kuantum Devrimi’nin Türkiye’yi teğet geçmemesi için
elimizden gelen çabayı göstermekten de büyük bir mutluluk duymaktayız.
Yakaladığımız ivmeyi sürdürebilmek için bize sağlayacağınız desteklerin önemini ise burada
tekrar hatırlatmak isteriz. Hem varlığımızı sürdürmek için gereken sabit giderlerde, hem de
ciddi koordinasyon ve emek gerektiren büyük projelerde ortaya çıkan harcamalarda ve
gereken işgücü, gönüllü bir oluşum için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu süreçte bize
desteklerini sunabilecek oluşumlarla işbirlikleri geliştirme fikrine açığız. Yine de amacımızın
tüm Türkiye’de kuantum teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunmak olduğunu tekrar
vurgulamak isteriz, bu nedenle aradığımız ortaklıkların belirli bir firma veya sektöre
odaklanmak yerine kamu yararı ve açık erişim ilkelerine uygun olması gerektiğini de
belirtmeliyiz.
Raporumuza ve QTurkey’e dair daha detaylı bilgi almak, görüş ve önerilerinizi paylaşmak için
bize aşağıdaki e-mail adreslerinden ulaşabilirsiniz:
Zeki Seskir: zeki.seskir@gmail.com
Özlem Salehi Köken: ozlemsalehi@gmail.com

Faydalı Linkler:
1. QWorld websitesi - http://qworld.lu.lv/
2. “Türkiye’de Kuantum Bilişim Teknolojilerinin Mevcut Durumu” Yüksek Lisans Tezi – (Z. Seskir, 2019, ODTÜ
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Programı, http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12623266/index.pdf)
3. Kuantum Teknolojileri Sohbetleri YouTube serisi - https://ej.uz/qturkey_kts
4. TTGV ideaport Programı Podcast #4 - Kuantum Teknolojileri - https://soundcloud.com/ideaport/ideaportpodcast-4-kuantum-teknolojileri-odtu-arastirma-gorevlisi-zeki-can-seskir
5. Avrupa Birliği Kuantum Amiral Gemisi Programı – https://qt.eu/
6. Birleşik Krallık Ulusal Kuantum Teknolojileri Programı - http://uknqt.epsrc.ac.uk/
7. ABD Ulusal Kuantum Bilişim Bilimi Stratejik Gözlem Belgesi - https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information-Science.pdf
8. Alman Federal Hükümeti (Temel Bilimden Piyasalara) Kuantum Teknolojileri Programı https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Quantum_technologies.pdf
9. Kuantum Kanada - https://nrc.canada.ca/en/research-development/research-collaboration/programs/quantumcanada
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