
B irleşmiş Milletler, 2015 yılında 11 Şubat’ı “Uluslararası 
Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü” ilan etti. Bu 
karar, kadınların ve kız çocuklarının STEM (fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik) alanında eğitim ve araştırma 
faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacını taşıyor. Bu gün 
kapsamında, bilimsel araştırmalar yaparak rol model olan 
kadınların faaliyetleri ön plana çıkarılıyor, kız çocuklarının bilime 
yönlendirilmeleri için farkındalık çalışmaları yürütülüyor. 
Bu konu, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 
kurulan ve 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına 
yön verecek “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu” liderleri arasında yer alan 
Koç Topluluğu için de çok önemli. Üstlendiği görev kapsamında 
Koç Holding, forum bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanındaki 
çalışmalara öncülük ediyor ve küresel iyi örneklerin oluşması ve 
yaygınlaşması için dönüştürücü rol üstleniyor. 
Elbette kurumsal faaliyetlerin yanı sıra bireysel örneklerin çoğalması 
ve teknoloji, inovasyon gibi genellikle erkeklerin egemen olduğu 
alanlarda kadın bilim insanlarının, akademisyenlerin sayısının 
artması, yön gösterici olması da çok önemli. Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de bilim alanında çalışmalarıyla uluslararası ölçekte 
önemli başarılara imza atan kadınlar, kız çocuklarına ilham veriyor, 
rol model oluyor ve onlara cesaret katıyor. Bunlar arasındaki en 
önemli isimlerden biri de Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Didem Unat. O, “Teknik Bilgisayar 
Biliminde Yükselen Kadın Lider Ödülü”nü ABD dışında bir ülkeden 
alan ilk bilim insanı... Dr. Didem Unat ayrıca bu yıl Avrupa Araştırma 
Konseyi’nden Bilgisayar Bilimleri için ERC fonu alan ilk Türk 
araştırmacı olma unvanının da sahibi oldu. 
Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Unat, bilgisayar 
mühendisliğini özellikle kadınlar için çok uygun bir meslek olarak 
görüyor. Bilimsel araştırmalarının yanında kız çocuklarına bilgisayar 
bilimini tanıtmaya ve bu alana yönelmelerini teşvik etmeye dönük 
sosyal sorumluluk projeleri de gündeminde. Dr. Didem Unat ile 
uluslararası başarıları, yürüttüğü projeler ve kız çocuklarının bilim 
alanına yönelmesinin önemi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Birleşmiş Milletler 11 Şubat’ı ‘Uluslararası Bilimde Kadınlar ve 
Kız Çocukları Günü’ olarak ilan etti. Siz de kız çocukları için 
rol modelsiniz. Kız çocuklarının bilime yönlendirilmesi ve bu 
konuda  desteklenmelerine dair görüşlerinizi anlatır mısınız?
Bazen kendimizi bilimin heyecanına kaptırıyoruz ve mesleğimizi 
gençlere yeterince anlatamıyoruz ama onlara ulaşmak, onları bu 
mesleğe, bilime özendirmek çok önemli; bu imkânı bana sağladığınız 
için teşekkür ederim. İleride de bu konuda heyecan verici 
projelerimiz olacak.
Önümüzdeki dönemde AB projem başta olmak üzere çeşitli yazılım 
projelerim olacak ama sosyal sorumluluk tarafına da eğilmek, bu 
yönde de projeler geliştirmek istiyorum. Böyle bir projenin hazırlığı 
içindeyiz. Avantajlı bölgelerde olmayan gençlere yönelik ücretsiz 
seminerler planlıyoruz, yakında başlayacağız. 
Bizim mesleğimiz özellikle kız çocukları için bence çok uygun. Bir 
mesleği neden tercih ederiz? Sevdiğimiz için ve para kazanmak 
için... Bilgisayar mühendisliği ikisini de sağlıyor. Ben bir kadın olarak 
çok tatmin edici ve keyifli buluyorum bu mesleği. Mezunlara iş 
imkânı çok, üstelik kazançlar da yüksek. Aslında anne babaların da 
bu yöndeki farkındalıklarını artırmak gerekiyor. Çocuklarının iyi ve 
kazançlı bir meslek sahibi olacaklarına ikna edersek bir motivasyon 
olacaktır onlar için. 
Erkeklerin bilgisayar oyunlarına daha çok ilgi duymalarından ötürü 
bilgisayar konusunda daha iyi oldukları kanısı var. Oyunlar ile 
mühendisliğin yakından uzaktan ilgisi yok. Aslında tarihsel olarak ilk 
bilgisayar bilimcisi de kadın, ilk derleyici geliştiren de bir kadın. Kız 
çocukları dizayn etmekten, yazılım geliştirmekten hoşlanırlarsa 
gerçekten çok başarılı oluyorlar. Ayrıca girişimci bir ruhunuz varsa 
da çok uygun bir meslek. Sonuç olarak ben her iki cinsiyet için de iyi 
bir meslek olduğunu düşünüyorum ama bu alanda daha çok kadın 
mühendis görmeyi tabii ki çok isterim.

2021 yılında sizin için olduğu kadar ülkemiz için de çok 
önemli iki gelişme yaşandı. Birincisi Ulusal Bilgisayar Bilimleri 
Topluluğu’nun ödülüydü. ABD dışında ödüle layık görülen ilk 
kişisiniz. Adaylık süreci de bir hayli ilginç. Ödülün ayrıntılarını 
anlatır mısınız?
Bu ödül 5-15 yıl boyunca yüksek performanslı bilişim ve teknik 
bilgisayar konularında araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında 
üstün hizmet vermiş ve katkılarda bulunmuş kişilere iki senede bir 
veriliyor. Kendiniz aday olamıyorsunuz, birisinin sizi aday göstermesi 
gerekiyor. Bundan adayın haberi bile olmuyor. Bu nedenle objektif 
olduğunu söyleyebiliriz. Beni Amerika’dan bir araştırmacı ile doktora 
sonrası araştırmalarımı yaptığım merkezdeki müdürüm aday 
göstermiş. Çok büyük bir sürpriz oldu benim için. Bu ödülün benim 
için ilginç bir diğer yanı da var. Bir ödül genellikle ya çok kıdemli 
ya da kariyerinin çok başındaki kişilere veriliyor. Ama bu ödülde 
kariyerlerinin ortalarındaki kadınlar öne çıkarılıyor. Özellikle kadınlar 
için orta kariyer dönemi önemli. Bu devrede evlilikler, çocuklar ön 
plana çıkabiliyor ve kadınlar kariyer planlarını aksatabiliyor. Orta 
kariyerdeki kadınların da teşvik edilmesi, onların liderlik rolünü de 
öne çıkarmak amacıyla böyle bir ödül planlanmış. Amerika dışında 
da bu ödülü ilk alan ben oldum. 

Aday gösterilmenizin sebebi neydi?
Ben uzun yıllar “veri yerelliği” konusunda çalıştım. Bu alanda 
çalışanlar olarak konunun ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. 
Geliştirdiğimiz yazılımlarla, donanımlarla bunun odaklanmamız 
gereken en kritik nokta olduğunu biliyorduk. Ama hiçbir şekilde 
bunu ön plana çıkaran araştırmaları bir araya getiren yoktu; konunun 
önemini dillendiren biri yoktu. Ben bir forum oluşturdum dünya 
çapında. Bu alanda çalışan ama pek de birbirinden haberi olmayan 
yaklaşık 30 kişiyi bir araya getirdim. Her sene buluşup çalıştaylar 
yaptık. “Veri yerelliğini yazılımlara nasıl entegre ederiz? Nasıl 
yazılımda odak noktası hâline getiririz?” diye sorduk. Bu yaptığım 
organizasyonlardan, çalıştaylardan birçok proje çıktı ve böyle bir 
alan doğdu. Veri yerelliği alanı ortaya çıktı  ve bu nedenle “teknik 
alanda lider” ödülüne layık görüldüm. 
Veri yerelliği nedir? Bunu tarımdan örnek vererek açıklayayım. 
Kısaca, “yerelde üretileni tüketmek” denebilir. Domatesi ürettiniz, 
onu o bölgede tüketmek çok daha mantıklıdır. Uzak bir pazara 
götürürseniz domatesler tazeliğini kaybeder, görüntüsü bozulur, 
nakliye maliyeti olur. Aynı mantık bilgisayar yazılımlarında da var. 
Veriyi ürettiğiniz yerde tüketmek en avantajlısıdır. Daha az enerji 
harcar ve yüksek performans alırsınız. Ödülü henüz alamadım. Kasım 
2021’de vereceklerdi ama pandemiden dolayı bir sonraki Kasım’da 
alabileceğimi söyledim. Her yılın kasım ayında bizim alanımızdaki 
araştırmacıların katıldığı en büyük bilimsel buluşma gerçekleşir. 
Normal dönemlerde yaklaşık 10 bin kişi katılır. Önümüzdeki Kasım 
ayında umarım pandemi de bitmiş olur ve ödülü takdim ederler. 

Avrupa’da da bir ilke imza attınız. Türkiye’de bilgisayar alanında 
AB’den ERC fonu alan ilk proje sizinki oldu. Fonun ve projenin 
detaylarını öğrenebilir miyiz?
Geçtiğimiz Ağustos ayında ileri bilgisayar teknolojilerinde yazılım 
sorunlarına çözüm arayan ERC projem AB’den 1,5 milyon euro fon 
aldı. Programlama alanında yeni teknikler geliştirmek istediğimiz bu 
proje, Türkiye’de bilgisayar alanında AB’den ERC fonu alan ilk proje 
oldu. Bu fon 2007’de AB’de oluşturuldu. 2007’den bu yana bilgisayar 
bilimlerinden alan yoktu. Fon yüksek riskli ama yüksek getirisi olan 
projelere veriliyor. Yani projenizle bir çığır açmanız lazım. Projenizin 
biraz “çılgın” olması lazım ama bir yandan da önemli bir problemi 
çözüyor olması lazım. 
Bizim kullandığımız Moore Kanunu diye bir kavram var. Bu kanuna da 
paralel olarak bilgisayarlar son 50 yıldır şöyle bir gelişme içinde: Her 
aldığınız yeni bilgisayar, iki sene önce aldığınıza göre iki kat yüksek 
performansa sahiptir. Fiyatı hemen hemen aynı olmasına rağmen 
birçok özelliği iki katına çıkmıştır. Bir sonraki alışverişte de böyle olur. 
Bu son 50 yıldır böyle oldu, ama son senelerde durum değişmeye 
başladı. Çünkü teknoloji alanında atom boyutlarına ulaştık. Yani 
bilgisayar dizaynında limitlere ulaştık. Bir şeyi atom düzeyinden 
daha fazla küçültemiyorsunuz. Bu da çip ve işlemci piyasasını ve 
araştırmacıları zora soktu. Alternatif dizaynlar, çipler ve işlemciler 
oluşmaya başladı. Bu donanım açısından iyi bir şey ama yazılım 
açısından tam bir kabus. Çünkü hepsine ayrı ayrı programlama 
yapmak gerekiyor. 
Ben, bu ileri bilgisayar teknolojilerini programlayabilecek bir model 
önerdim. “Gelecekteki bilgisayarları nasıl programlarız?” temalı 
bir proje bu... 1,5 milyon euro destek aldı ve 5 sene boyunca bu 
probleme çözüm arayacağız. 
Bu tür projelerde hep mevcudun dışında bir şeyler düşünmelisiniz. 
Avrupa Birliği ulusal çaptan daha büyük fikirleri istiyor. Bunlar ileriye 
dönük biraz çılgın projelerdir. Yapılmayabilir ama yapılırsa yeni bir 
alan doğar, yeni bir ürün ortaya çıkar. AB böyle projeleri destekliyor. 

Siz süper bilgisayarlar alanında uzmansınız. Süper 
bilgisayarların gündelik yaşantımıza katkısını nasıl 
hissediyoruz?
Süper bilgisayarların faydalarını belki birey olarak şimdilik 
hissetmiyor olabilirsiniz. Ama günümüzde birçok uygulamanın 
arka planında süper bilgisayarlar var. Finans sektöründe, ilaç 
geliştirmede, otomobil dizaynında, malzeme üretiminde, petrol 
aramalarında, veri analizlerinde daha birçok alanda hep süper 
bilgisayar kullanılıyor. Neden? Veri çok; bir de yapacağınız işlem 
miktarı... Kendi bilgisayarımda bir ilacın simülasyonu 3 sene sürebilir 
ama süper bilgisayarda bu, hafta düzeyinde. Süper bilgisayar bir 
sürü bilgisayardan oluşmuş bir altyapı. Birçok kullanıcı bağlanıp 
kullanabiliyor. O altyapıyı satın almaya kalksanız çok maliyetlidir. 
Bunun yerine, merkezi bir sisteme bağlanıp işlemlerinizi yapmak 
daha ekonomik. Hem de sürekli güncelleniyor süper bilgisayarlar. 
Bunu birey olarak kurabilmeniz mümkün değil. Çeşitli merkezler bu 
bilgisayarları kurup müşterilerine de böyle bir servis sağlıyorlar. 

Süper bilgisayarlar nasıl bir servis veriyor?
Kiralama yoluyla çalışıyorlar. Biz akademisyenlere ise ücretsiz erişim 
var. Ama şirketseniz o zaman ücretli kullanıyorsunuz. Çok büyük 
paralar değil; şirketler kendi altyapılarını oluşturmak yerine merkeze 
bağlanıp oradaki altyapıyı belli bir ücret karşılığında kullanıyor. 
Dünyadaki süper bilgisayarlara proje ortaklarımız aracılığıyla da 
ulaşabiliyoruz. Bizim yaptığımız projelerde, süper bilgisayarın bir 
parçasında çalışabilirsiniz. Büyük bir süper bilgisayarın tamamında 
da çalışabilirsiniz. İki türden de çalışmalarımız var. Buradan 
bağlanabiliyoruz ya da işlerimizi süper bilgisayara yolluyoruz. 
İşlemler kuyruğa alınıyor ve sırası gelen kullanıcıya sonuçlar e-mail 
yoluyla iletiliyor.

Kaç tane süper bilgisayar var dünyada? Devletler neden 
yatırım yapıyorlar?
Dünyanın birçok yerinde birçok merkezde bunlar var. Her altı ayda 
bir, en güçlü 500 süper bilgisayarın sıralaması yapılır. Özellikle 
ilk sıradakiler çok ünlü süper bilgisayarlar. Yatırım maliyetleri 
çok büyük. Sadece dev makineleri birbirine bağlamak olarak 
düşünmeyin; sistemin bakımı, soğutma sistemi, yazılımı derken 
büyük bir yatırıma dönüşüyor. Çin büyük bir atılım yaptı. İlk 500 
içindeki bilgisayarların yarısı Çin’de. 2000’li yıllarda ise doğru 
dürüst süper bilgisayarları yoktu. Bu da endüstriye paralel gelişiyor. 
Endüstride hızlı bir şekilde ilerlemek, maliyeti düşürmek istiyorsanız 
süper bilgisayara yatırım yapmanız gerekiyor. KOBİ’lerden büyük 
şirketlere kadar birçok kurumun süper bilgisayar kullanması 
gerekiyor. Yoksa geride kalırsınız. Mesela otomobil dizaynı süper 
bilgisayarda yapıldığı zaman daha dizayn aşamasında bir yıl 
kazanılıyor. Süper bilgisayar, malzemeden aşıya kadar her ürün için 
süreci hızlandırıyor. Süper bilgisayarlara yapılan 1 dolarlık yatırımın 
69 dolar olarak geri döndüğüne yönelik raporlar bulunuyor. 

Türkiye’de süper bilgisayar projesi bulunuyor mu? Bu alana 
yatırım yapılıyor mu?
Süper bilgisayar tanımına uyan yok ama TÜBİTAK’ın veri merkezi 
diyebileceğimiz sistem de gayet iyi. Kurumla sürekli irtibat 
hâlindeyiz. Her an olabilir aslında, parayla alakalı bir durum... Son 
zamanlarda Türkiye’de böyle bir anlayış var. KOBİ’lerin süper 
bilgisayar kullanması için birçok çalışma gündemde. Yatırımdan 
da öte, eleman eksikliği önemli bir mesele. Süper bilgisayarlar 
konusunda araştırma yapan çok az. TÜBİTAK’taki Truba ekibi alt 
yapı olarak araştırma yapanlara elinden gelen bütün desteği veriyor.
Yeni süper bilgisayarlara her zaman ihtiyaç var. Çünkü çözülecek 
problem ve veri bitmiyor. Cep telefonunuzdan memnunsunuz ama 
üç sene sonra muhtemelen size yetmeyecek. Öyle bir durum. 

“Gençler bilgisayar alanına yönelsinler. 
Şimdi bir yapay zekâ furyası var ama 
bunun dışındaki alanlara da bakmalarını 
öneririm. Mesela bilgisayar güvenliği, 
veri tabanı, süper bilgisayarlar 
alanlarında çalışan biri, anında iş bulur.”

Eleman eksikliğinden bahsettiniz. Bu alanda iş imkânları nasıl? 
Gençlere bu alanı tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle bilgisayar alanına yönelsinler. Şimdi bir yapay zekâ furyası 
var ama bunun dışındaki alanlara da bakmalarını öneririm. Mesela 
bilgisayar güvenliği, veri tabanı, süper bilgisayarlar alanlarında 
çalışan biri, anında iş bulur. Sadece yapay zekâya değil; örneğin 
yapay zekâ artı güvenlik, yapay zekâ artı süper bilgisayarlar gibi iki 
farklı alana baksınlar. Her gün daha büyük, daha çok parametresi 
olan yapay zekâ modelleri çıkıyor; bunların hızlı işlenmesi, verimli 
kullanılması gibi konularına süper bilgisayarlarda biz bakıyoruz. 
Girişimci olmak, kendi şirketini açmak, para kazanmak isteyen 
gençler yazılım alanına girsinler. Kurulum maliyeti çok düşük; bir 
bilgisayarın olması yeterli başlamak için. Yazılım alanında maliyetin 
büyüğü, işgücüne verdiğiniz paradır. Bilgisayar alanında maliyetlerin 
büyük bir yüzdesi yazılım mühendislerine verilen ücretlerdir. O 
yüzden birkaç arkadaşla birlikte hemen bir şirket kurup yazılım 
alanına atılabilirler. Araştırma yapmayı seven, bu konulara ilgi 
duyanları ekibime katmayı çok isterim. Şu anda 12 kişilik bir
 grubum var. Neden 30 olmasın?

"İlk bilgisayar bilimcisi de, ilk derleyici 
geliştiren kişi de bir kadın. Kız çocukları 
dizayn etmekten, yazılım geliştirmekten 
hoşlanırlarsa bu alanda gerçekten çok 
başarılı oluyorlar. Ayrıca girişimci bir 
ruhunuz varsa da çok uygun bir meslek."

“Geçtiğimiz Ağustos ayında ileri 
bilgisayar teknolojilerinde yazılım 
sorunlarına çözüm arayan ERC projem 
Avrupa Birliği’nden 1,5 milyon euro 
fon aldı. Programlama alanında yeni 
teknikler geliştirmek istediğimiz bu proje, 
Türkiye’de bilgisayar alanında AB’den 
ERC fonu alan ilk proje oldu.”

“Bilgisayar teknolojileri projelerinde 
hep mevcudun dışında bir şeyler 
düşünmelisiniz. Bunlar ileriye dönük 
biraz çılgın projelerdir. Yapılmayabilir 
ama yapılırsa yeni bir alan doğar, yeni 
bir ürün ortaya çıkar. Avrupa Birliği, 
böyle projeleri destekliyor.”

YAKIN PLAN

Son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanında kadının 
gücüne yönelik çalışmalar artıyor; başarılı bireysel 

örneklerin çoğalması da toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini 
destekliyor. Öncü kadın akademisyenler, çalışmalarıyla 

kız çocuklarına örnek oluyor. Dr. Didem Unat da bilgisayar 
bilimindeki başarılarıyla rol model olan, gençlere ilham 

veren isimlerden biri...

BİLİMDE KADININ GÜCÜ, 
KIZ ÇOCUKLARINA 

ÖRNEK OLACAK

BAŞARILI BİR EĞİTİM, YÜKSEK KARİYER 
VE DÜNYA LİDERLİĞİ

“Teknik Bilgisayar 
Biliminde Yükselen 
Kadın Lider” ödülü 
alan Dr. Didem Unat, 
ilkokulu ve ortaokulu 
Tokat’ın Niksar ilçesinde 
okudu. Liseyi Aydın 
Fen Lisesi’nde bitirdi. 
2001 yılında Türkiye 
ikincisi olarak Boğaziçi 
Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’ne 
girdi. Bu bölümü biraz da 
tesadüfen seçtiğini, ama 

bölümünü ve bilgisayarları çok sevdiğini söylüyor. 
Öğrenci değişim programıyla ABD’ye gitti ve süper 
bilgisayarlarla tanıştı. Stajını da bu alanda yaptı. 
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde 
eğitimini bitirdikten sonra University of California, San 
Diego'da doktora yaptı. Lawrence Berkeley Ulusal 
Laboratuvarı’ndan çok prestijli bir burs olan Luis Alvarez 
Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu alan Didem Unat, 
2015’te Avrupa Komisyonu’ndan Marie Sklodowska-Curie 
Bireysel Bursu, 2019’da Türkiye Bilim Akademisi’nden 
BAGEP Ödülü ve 2020’de İngiliz Kraliyet Topluluğu-Newton 
Advanced Fellowship bursunun da sahibi oldu. 2021 
yılında Uluslararası Bilgisayar Bilimleri Topluluğu'nun ödüle 
layık gördüğü ABD dışından ilk isim oldu.


