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Akademik Bilişim'10 Konferans Programı

10 Şubat 2010 Çarşamba
09:30 - 11:00 1. Gün I. Oturum

Salon A

Açılış Konuşmaları:
Mustafa Akgül (Akademik Bilişim'10 Yönetim Kurulu Başkanı)
Şener Oktik (Muğla Üniversitesi Rektörü)

Açılış Konferansı:
Yusuf Ata Arıak (Telkoder Başkanı) “Türkiye’de ve Dünyada Telekomünikasyon”

11:30 - 13:00 1. Gün II. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Akademik 
Bilişimin Farklı 
Boyutları 

Başkan:
Tuğrul Yılmaz

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları, Bilal Ak

İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art, Nejat Kutup

Google Harita Servisleri ile Mekansal Bilişim ve Lokasyon Bazlı Servisler, Alim Küçükpehlivan

İnşaat ve Mekansal Bilişimin Akademik Bilişimle Olan Arakesitleri, Caner Güney, Ümit Işıkdağ

B E-Öğrenme

Başkan:
Orhan Gökçöl

Turizm Alanında Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Tercihlerinde Üniversite 
Web Sitelerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma, Yaşar Sarı

Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı
Tuncay Yiğit, Okan Bingöl, Hamit Armağan, Emine Aruğaslan, Recep Çolak

Türkiyede Lise Çağındaki Öğrencilerin Bilişim Mesleklerine Olan İlgilerinin Ölçülmesi,                                  
Orhan Gökçöl, Şeyma Bağdemir-Güven

C Ağ - I

Başkan:
Ayşegül 
Alaybeyoğlu

Telsiz Duyarga Ağları ile Bir Nesne İzleme Senaryosu,                                                                                            
Gökçer Peynirci, Muharrem Gürgen, İlker Korkmaz, Yetkin Hafızoğlu, Utkan Sürgevil

Araçsal Ağlar (Vehicular Network-VANET), Kadri Kaan Sevimli, Müjdat Soytürk

Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi, Şafak Durukan-Odabaşı, Songül Tozan

Çizge Teorisi, Dağıtık Algoritmalar ve Telsiz Duyarga Ağları,                                                                                        
Ayşegül Alaybeyoğlu, Aylin Kantarcı, Kayhan Erciyeş

D Firma 
Sunumları

Başkan:
Mutlu Yalı

Bilgi Sistem: Akademik Kurumlarda Bilişim Teknolojileri

Intron

Lexmark: Lexmark'ın Çok Yönlü Toplam Baskı Yönetimi; Dağıtılmış Filo Yönetimi

E Hukuk - I

Başkan:
Enis Karaarslan

İnternette Müstehcenlik: Nerede Başlar ve Nerede Biter?, Ayşe Karaca, Bahar Beyaznar

Bilişim Suçları Bağlamında Yeni Medya Olarak İnternet ve Kişisel Güvenlik, Serhat Koç, Selva Kaynak

F Eğitim Semineri Linux ve Özgür Yazılım Nedir?  Necdet Yücel

G Eğitim Semineri Osgi (Java İçin Dinamik Modül Sistemi)  Mehmet Mustafa Gürsul

H Kütüphane 
Bilişimi

Başkan:
Hatice Kübra 
Bahşişoğlu

Üniversite Kütüphanelerinin Kayıtlı Olduğu Veritabanlarına Kampus Dışından Erişim,                                       
Erhan Akbal, Gürkan Karabatak       

Muğla Üniversitesi'nde Elektronik Kaynakların Etkin Kullanımı Konusunda Bir İnceleme,                                       
Hatice Kübra Bahşişoğlu, Elif İşel

Giriş: Konferans Programı
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B Temel Bilişim

Başkan:
Bayram Parlak

Erken Bilgisayar Okuryazarlığı Bağlamında Bilgisayar Dersi Öğretim İzlencesi, Ahmet Çebi

MEB Bilgisayar İşletmenliği Müfredatının Meslekler Açısından Değerlendirilmesi (Uşak İli Örneği), 
Mehmet Aksüt, Makbule Teberik, Engin Eğedemir

Temel Bilişim Eğitiminde Enformatik Bölümlerinin Rolü, Ali Haydar Doğu

Bilkent Üniversitesi'nde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri ile Moodle Entegrasyonu: Deneyimler,                               
Eser Sahillioğlu

C Ağ - III

Başkan:
M. Ufuk 
Çağlayan

Kablosuz Sualtı İletişiminde Yeni Araştırma Konuları, Yonca Bayrakdar, Aylin Kantarcı

Mobil Peer-to-peer (P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme, Oğuz Dönmez, Ata Önal, Levent Toker

Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları, B. Karasulu, S. Ballı, S. Korukoğlu

Görevdeş (P2P) Ağlarda Sık Bulunan Öğelerin Belirlenmesine Dağıtık Yaklaşım, E. Çem, Ö. Özkasap

Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS ile Uygulama Geliştirme, Kasım Sinan Yıldırım, Aylin Kantarcı

D Panel: Pardus

Başkan:
Akın Ömeroğlu

Üniversitelerde Özgür Yazılımı Nasıl Yaygınlaştırırız?                                                                                                 
Fatih Ulucam, Selçuk Gündoğdu, Ulaş Can Atılı, R.Emre Başer

E Web 
Teknolojileri

Başkan:
Bilal Kınay

Çevrimiçi Web Analiz Yazılımları, Şehmus Fidan, Hidayet Oğraş

Web Sitelerinde Kullanılabilirlik Araştırmaları, Kökten Ulaş Birant

Kurumsal Portal Tasarımı, Ender Şahinaslan, İmran Özcan, Önder Şahinaslan

Akademik Profil Web Sayfası, Serpil Eroğlu, Selim Emrah Üstebay, Mehmet Akif Nacar

Üniversite ve Öğrencilerimizi Bekleyen Yeni Web Teknolojileri, Mustafa Namoğlu

F Eğitim Semineri Sanallaştırma;  Engür Pişirici

G Eğitim Semineri Drupal Kullanılarak Ders Yönetim Sistemi Oluşturulması;  İzzet Pembeci

H

Mekansal - II

Başkan:
Rahmi Çelik

Bilgi Sistemlerinde Mekansal Veri/Bilgi Görselleştirme Teknikleri, Necla Uluğtekin

Web Tabanlı Konumsal ve Mobil Uygulamalar: Geomatik Uygulamalar, Jeodezik Hesaplar, Sisnav; 
Rahmi Nurhan Çelik, Mete Ercan Pakdil, Umut Utkan, Caner Güney

Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama, Arzu Kütükçü, Osman Abul

Uydu Teknolojileri ve Mekansal Bilişim, Elif Sertel, Cankut Örmeci

11 Şubat 2010 Perşembe
09:30 - 11:00 2. Gün I. Oturum

Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları

Başkan:
Taner Dinçer

Anka Aktif

KION: Communication Builder: A Tool For Universities; Movers And Shakers: International Cooperation 
And Mobility Between Higher Education Institutions; Bologna Süreci ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri

B Açık Ders 
Malzemeleri - I

Başkan:
Ali Ekrem Özkul

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi Deneyimleri,                                                          
Nergis Gürel, Rafet Çevik, Kürşat Çağıltay, Tarkan Gürbüz

Üniversitelerde Açık Ders Malzemeleri Platformunun Kurulması: Başkent Üniversitesi ADEM Örneği, 
Orçun Madran, Yasemin Gülbahar

Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyomu, Ali Ekrem Özkul

14:00 - 15:30 1. Gün III. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları

Başkan:
Mutlu Yalı

HP: HP-NB - Desktop Monitör Ürün Anlatımı

HP: Remote Computing (TC,Multiseat) Çözüm Anlatımı

HP: HP-WS - Performance Monitör Ürün Anlatımı

B E-Öğrenme 
Sistemleri

Başkan:
Habib Artan

Uzaktan Eğitimde Sistem Odası Tasarımı ve İşletilmesi,                                                                                              
Ali Hakan Işık, Osman Özkaraca, Abdulkadir Karacı, İnan Güler

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-hizmet içi Eğitim, Hakan Yılmaz, Muharrem Düğenci

Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında 
İncelenmesi, Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz

Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: E-stüdyo,                                                                                                 
Tuncay Yiğit, Okan Bingöl, Hamit Armağan, Recep Çolak, Emine Aruğaslan 

C Ağ - II

Başkan:
M. Ufuk 
Çağlayan

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu, Özlem Özgöbek, R. Cenk Erdur

Mobil Genişbantın Gelişimi ve 4. Nesil (4G) Mobil Haberleşme Sisteminin Değerlendirilmesi,                           
Barış Yavuz, Hülya Soydaş-Çakır

Erişim Ağlarında Wimaxın Optik Ağlarla Kullanımı, Erkan Yüksel, Selçuk Sevgen

4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler,                                                                                                  
Mehmet Süleyman Ünlütürk, Coşkun Atay, Ali Yamuç, Baran Güntan

D Panel: Pardus

Başkan:
Akın Ömeroğlu

Üniversitelerde Özgür Yazılım: Başarı Öyküleri                                                                                                         
Can Uğur Ayfer, Rıza Ayhan Bülent Şener, Necdet Yücel

E Hukuk - II

Başkan:
Necdet Yücel

Türk ve Dünya Hukukunda Bilişim Suçları,                                                                                                                
Rüya Şamlı

F Eğitim Semineri Postfix E-Posta Sistemi  Devrim Gündüz

G Sohbet 
Toplantısı Telekom Hakkında Herşey; Yusuf Ata Arıak

H Mekansal 
Bilişim - I

Başkan:
Caner Güney

Mekansal Bilişime Ontolojik Bir Yaklaşım, Rıdvan Şentürk

Google Map API Teknolojsi ile Web Harita Uygulamaları, İbrahim Öztuğ Bildirici, Sevgi Böge

Mekansal Bilişimde Semantik Mimari, Caner Güney, Rahmi Nurhan Çelik

Navigasyon Amaçlı Harita Tasarımı ve Konuma Dayalı Servisler (LBS), Ahmet Özgür Doğru

16:00 - 18:00 1. Gün IV. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları 

Başkan:
Mutlu Yalı

Infonet

Vistra: Echo 360 - Eğitim Kayıt ve Yayınlama Sistemi / Lecture Capture

Bilmax

Multinet: Akıllı Kart ve Ödeme Sistemleri

Giriş: Konferans Programı Giriş: Konferans Programı
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E Algoritama - I

Başkan:
Abdullah Baykal

Bilgiye Erişim Sistemlerinde Arama Kalitesini İyileştirme: Normalleştirme Etkeninin Önemi,                               
Ö. Karagedik, A. Önal

Birbirleriyle Etkileşim Halinde Bulunan Maddelerin Bir Düzleme Yerleştirilmesi İçin Bir Algoritma, 
Pınar Dündar, Görkem Tokatlı, Moharram Challenger, Tufan Turacı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım, 
Mehmet Ali Aytekin, Tahir Emre Kalaycı

Web Tabanlı Sayısal Yarı Grup Hesaplamaları, Abdullah Baykal, Sedat İlhan

F Eğitim Semineri Üniversite Bilgisayar Ağı Yönetim Deneyimleri  Can Uğur Ayfer

G Yazılım ve 
Tarımsal 
Bilişim

Başkan:
Rıfat Çölkesen

Implementation of Scheme Numeric System for Javascript, Deniz A. Gürsel, Uğur Çekmez, R. Emre Başar

Tarımsal Bilişim: İleri Tarım Teknolojileri, Arif Behiç Tekin, Adnan Değirmencioğlu

IPv6'nın İnternet Hizmetlerine Getireceği Yenilikçi Uygulamalar, Rifat Çölkesen

H Çalışma Grubu

Başkan:
Aydın Kolat

Enformatik Bölümleri Özel Toplantısı I

14:00 - 15:30 2. Gün III. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları

Başkan:
Taner Dinçer

CSN: ipoque Traffic Management: Traffic Shaping On Layer 7

Vasco: İki Faktörlü Doğrulama Sistemleri ve Üniversitelerde Kullanımı

SERVUS

B Eğitim - I

Başkan:
Hakan Tüzün

Türkiyede Yeni Açılımlar: Uzaktan Eğitim ve Türk Üniversitelerinin Durumu, M. Kurtoğlu, A. Ç. Seçkin

Türkiye'de Yaşamboyu Öğrenme, Cengiz Hakan Aydın

Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi,                                    
Ali Hakan Işık, Abdulkadir Karacı, Osman Özkaraca, Serdar Biroğul

Web 2.0 Uygulamalarının E-öğrenmeye Etkisi, Bünyamin Atıcı, Serkan Yıldırım

C Bilgisayar 
Bilimi

Başkan:
M. Ufuk 
Çağlayan

How We Should Teach Programming? How We Should Not Teach Programming?, Chris Stephenson

Algoview Algoritma Görselleştirme Aracı, R. Emre Başar, İlker S. Öztürk

İstatistiksel Yazılım Geliştirme Ortamı: R, Abdullah Fırat Özdemir, Engin Yıldıztepe, Mustafa Binar

A New Approach to Teaching Data Structures and Algorithms, Chris Stephenson

D Yazılım - III

Başkan:
Necdet Yücel

Arama Motoru Optimizasyonu, C. Atay, M. Alanyalı, S. B. Uyan, C. Baş, B. Güntan

Mobil Cihazlarda Online Görüntü İşleme Yazılımının Geliştirilmesi, V. Atasever, D. Arslan, E. Güvenoğlu

XML ve XML Web Servislerinin Kullanımı: Bir Uygulama, Hasan Uzunkavak, Volkan Altıntaş

Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması,                                                                    
Volkan Atasever, Duygu Arslan, Erdal Güvenoğlu, Şenol Zafer Erdoğan

Genetik Algoritma Desteği İçin Bir Java Kütüphanesi: JGAP, Diyar Saraçoğlu, Elem Güzel

E Semantik - I

Başkan:
Ayşegül 
Alaybeyoğlu

Üst Seviye Ontolojileri Üzerine Bir İnceleme, Yasemin Yüksek

Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması, Özgü Can, Murat Osman Ünalır

Kural ve Sorgu Örüntülerinin Düzenlenmesi ile Rete Tabanlı Bir Çıkarsama Motorunun Eniyilenmesi, 
Tuğba Özacar-Öztürk, Övünç Öztürk, Murat Osman Ünalır

Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML, Şadi Evren Şeker, Banu Diri

C Güvenlik - I

Başkan:
Gökhan Dalkılıç

Kablosuz Ağlara Yapılan Saldırılar ve Türleri: Bir İnceleme, Deniz Mertkan Gezgin, Ercan Buluş

Türkçe Telaffuz Edilebilir Parola Üreteci, R. Engür Pişirici

Öncül Parola Denetimi Yöntemiyle Parola Seçim Sistemi: Türkçe Parolalar  için Bir Araştırma,                                 
İ. Korkmaz, M. E. Dalkılıç

Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: Cryptool, E. Güzel, U. Yüksel, E. Yılmaz, G. Dalkılıç

D Yazılım - I

Başkan:
Ayşegül 
Alaybeyoğlu

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İ. G. Özbilgin, M. Özlü

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına 
Pozitif Etkileri, Cemalettin Öcal Fidanboy, Meral Yücel, Mehmet Reşit Tolun

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru, Çağatay Çatal

E Veri 
Madenciliği

Başkan:
İzzet Pembeci

Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti, Anıl Karadağ, Hidayet Takçı

Veri Ambarı Yazılım Geliştirme Sürecinde Test, Okan Beşli

Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve Negatifsiz Çarpanlarına Ayırma Tekniklerinin 
Karşılaştırmalı Analizi, Kazım Yıldız, Yılmaz Çamurcu, Buket Doğan

İş Zekası Çözümleri için Çok Boyutlu Birliktelik Kuralları Analizi, D. Birant, A. Kut, M. Ventura, H. Altınok, B. Altınok

F Eğitim Semineri Pardusa Nasıl Göçerim?  Necdet Yücel

G Eğitim Semineri Görüntü İşlemede Yeni Bir Soluk: OpenCV;  Ezgi Erişti

H Mekansal 
Bilişim - Afet 
Yönetimi 

Başkan:
Ümit Işıkdağ

K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler için Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve 
Kurtarma Sistemi, Uğur Bekçibaşı, Abdullah Sevin, Hüseyin Ekiz, Cüneyt Bayılmış, İsmail Ertürk

Anlamsal Bina Bilgisinin Afet Kurtarma Operasyonlarında Kullanımı, Ümit Işıkdağ

Bağlantısız Web Uygulamalarının Felaket Yönetiminde Kullanımına Yönelik Bir Model; A. Baloğlu, E.T. Tümer

11:30 - 13:00 2. Gün II. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları

Başkan:
Taner Dinçer

BİLKOM: Eğitimde Podcasting

TARGE: Yeni Nesil Akıllı Kampüs Çözümleri

SUN: Çok Amaçlı Açık Veri Depolama Sistemleri

SENTIO: DigiSign Kapalı Devre Yazılımı

B E-Öğrenme

Başkan:
İsmail 
Ekincioğlu

E-öğrenme Sistemlerinde Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı, Birol Çiloğlugil, M. Murat İnceoğlu

Online Educational Forums, Sümeyye Tunçbilek, Gizem Özpoğda

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği, Zülfü Genç

C Güvenlik - II

Başkan:
Enis Karaarslan

ULAKBİM Olta Güvenlik Olay Takip Süreci ve İstatistiksel Verileri, K. Koç, Ç. Gülçehre, A. Tüfekçi

Kurumsal Kimlik Yönetiminde Güncel Sorunlar, Ayhan Alkan, Melih Kırlıdoğ

Yerleşke Ağlarında İstenmeyen Sistem ve Durum Tespitleri: Yerel Ağ Çalışma Notlarından, Serhat Aslan

D Yazılım - II

Başkan:
Hüseyin Yüce

Bilgi Teknoloji Süreçlerinin Standartlara Dayalı Modellenmesi, E. Şahinaslan, A. Kantürk

Yazılım Yöneticileri için Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış;                                                         
Fatih Yücalar, Ender Şahinaslan, Emin Borandağ, Önder Şahinaslan

Nesneye Dayalı Programlarla Nesne İlişki Haritalanması, Mustafa Cem Kasapbaşı

Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler için Politika Tabanlı Bir Erişim Denetimi 
Yaklaşımı, Fatih Tekbacak, Tuğkan Tuğlular, Oğuz Dikenelli

Giriş: Konferans Programı Giriş: Konferans Programı
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H
Bilişim 
Politikası 
Teknolojileri

Başkan:
Sadi Seferoğlu

Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: 1963den 2013e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış, 
Bahadır Yıldız, Hale Ilgaz, S. Sadi Seferoğlu

Türkiyede Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları, Ü. Avcı, M. Kurtoğlu, S. S. Seferoğlu 

Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim, Ahmet Akıncı, S. Sadi Seferoğlu

Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması, Güleda Düzyol, Yaşar Tonta

12 Şubat 2010 Cuma
09:30 - 11:00 3. Gün I. Oturum

Salon Konu Bildiriler

A Firma Sunumları
Başkan:
İ. Taner Okumuş

Microsoft

B Eğitim - III

Başkan:
Bayram Parlak

Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması, Baha Şen, Ferhat Atasoy, Nesrin Aydın

Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları, Nilgün Özdamar-Keskin

Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak, Arzu Hancı-Karademirci

Braille Alfabesi ile Yazılmış Kabartma Yazının Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Okunabilir Metin 
Haline Getirilmesi, Ulya Bayram, Utku Bayram

C Güvenlik - III

Başkan:
Zerrin       
Ayvaz-Reis

Korumalı Çekirdek Ağlar, Yılmaz Vural, Kayhan Turhan, Onur Tamer 

Bilgi Güvenliğinde El Yazısı, Bora Uğurlu, Kirami Kaçan, İbrahim Türkyılmaz

Kurumsal Web Uygulama Güvenliği Yaklaşımı, Mustafa Ulaş, Aytuğ Boyacı

Güvenli İnternet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GİBES), Z. Ayvaz-Reis, S. Gülseçen, B. Bayrakdar

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İsmail Altınöz

D E-posta 
Sistemleri

Başkan:
Can Uğur Ayfer

Basit ve Etkili Bir Spam Engelleme Yöntemi, Devrim Sipahi

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma, Ö. Şahinaslan, E. Borandağ, E. Can, E. Şahinaslan

Smtp Protokolü ve Spam Mail Problemi, M. Erkan Yüksel, Şafak Durukan-Odabaşı

E DNS

Başkan:
Ethem Derman

".tr" Alan Adları ile İlgili Mevcut Uygulamalar ve Yeni Yasal Düzenlemeler,                                                             
Banu Acartürk, İrem Sert, Kadir Erdoğan, Emre Sezginer

F Eğitim Semineri LDAP ile Kimlik Yönetimi;  Necdet Yücel, Mete Bilgin

G
Hesaplama ve 
Yazılım

Başkan:
Mustafa Yılmaz

Paralel Hesaplama Eğitimi, H. Aşkın Erdem, M. Akçay

Sembolik Hesaplamalar İçin Mathematica, Ali Filiz

Mezun Takibi İçin CRM Uygulaması: Alumni CRM, Bora Uzun, Ünsal Yavuz

Genişband Gezgin Haberleşmede Yeni Nesil Uygulamalar: 3G-4G, Erdem Demircioğlu, S. Taha İmeci

H İnşaat                 
Bilişimi - I

Başkan:
Erdal Ertem

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi İçin Bir Biigisayar Programı Geliştirilmesi,                              
Mahmud Sami Döven, Burak Kaymak, Mehmet Tevfik Bayer

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi,                                          
Mustafa Halûk Saraçoğlu, Yunus Özçelikörs

Kafes Yapıların Rijidlik Matrislerinin Paralel Hesaplama ile Elde Edilmesi, Burak Kaymak, Mahmud 
Sami Döven, Mehmet Tevfik Bayer

Katsayıları Özellikli Bant Matris Olan Denklem Takımlarının Çözümü İçin Bir Algoritma,                                        
Mustafa Halûk Saraçoğlu, Mehmet Tevfik Bayer

F Linux 
Uygulamaları

Başkan: 
Hüseyin Yüce

Pardus PTSP ile Bilgisayar Laboratuvarı Oluşturma, Bülent Şener, Akın Doğru 

LPI (Linux Professional Institute) Tanıtımı, İsmail Yenigül

Açık Kaynak Hosting Kontrol Paneli Çalışması (ehcp), İ. Bahattin Vidinli

G Açık Ders 
Malzemeleri - II

Başkan:

Açık Ders Malzemelerinde Teknik Altyapı, Orçun Madran

eFront Öğrenme Yönetim Sistemi, Yasin Özarslan, Özlem Ozan

Öğretim Elemanlarının Ders Kaynaklarının Paylaşılması Konusundaki Algıları, E. Kurşun, K. Çağıltay

H Çalışma Grubu

Başkan:
Aydın Kolat

Enformatik Bölümleri Özel Toplantısı II

16:00 - 18:00 2. Gün IV. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları 

Başkan:
Taner Dinçer

Netcom

Microbeta

Türk Telekom

B Eğitim - II

Başkan:
İ. Taner Okumuş

Eğitimde Teknolojik Araçların Seçimi ve Tasarımı: Uzaktan Eğitimden Bir Örnek, Ahmet Baytak

Eğitimde Bir Günlük: Weblog, Aslıhan Babur

Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı,                                                           
Ö. Deperlioğlu, U. Köse

Mobil İletişim Cihazlarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılması,                                                                                          
İlhan Tarımer, İbrahim Taner Okumuş

C Çalışma Grubu

Başkan:
Ali Ekrem Özkul

Enformatik Bölümleri Forumu ve YÖK

D Firma 
Sunumları

Başkan:
Mutlu Yalı

HP: Converged Infrastructure Genel Konsept ve Procurve Odaklı;                                                                                   
HP Integrity Sunucular; HP-Tesla DC Components

E Semantik - II

Başkan:
İzzet Pembeci

Olay Yönelimli İletişim Modelinin Anlamsal Web Servislerine Uygulanması İçin Bir Ontoloji,                        
Çağdaş Uysal Turhan, Özgür Gümüş

Türkçe Hayat Bilgisi Veri Tabanının Oluşturulması,                                                                                                               
M. F. Amasyalı, B. İnak, M. Z. Ersen

Semantically Linking/Extracting and Processing The University Network Data in Turkey,                                      
Uğur Çekmez

Türkiyede İşe Alım Sürecinin Değerlendirilmesi ve Bir Ontoloji Geliştirilmesi,                                                            
Ü. Er, M. O. Ünalır

Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Birlikte Çalışabilirliği,                                                               
T. Külahcıoğlu, A. Yardımcı

Anlamsal Ağ ve Eğitim Süreçlerine Yansıması,                                                                                                              
Asım Barut, Mehmet Tekerek

F Eğitim Semineri PostgreSQL;  Devrim Gündüz

G Eğitim Semineri Python ile Bilimsel Hesaplama  Emre Karalarlı

Giriş: Konferans Programı Giriş: Konferans Programı
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B Firma 
Sunumları

Başkan:
Mutlu Yalı

Trend Micro: Smart Protection Network; Enterprise Security Suites; Deep Security

C E-devlet 
E-ticaret

Başkan:
Rıza Ayhan

Belediye Kablosuz (Wi-Fi, Wi-Max, LTE) İnternet Ağları, Mustafa Çoruh 

Anadolu Liselerine Öğretmen Atama İşleminin Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama 
Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, Haydar Tuna, Ayhan Erdem 

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi İçin RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması,                                             
A. Özpınar, E. Kazasker, Ö. Öz

Avrupa Birliği Bilgi Politikası, Aynur Aydın 

D Üniversite 
Uygulamaları-III

Başkan:
Hakan Tüzün

Üniversite Öğrenci İşleri Bilgi Sistemlerinin Tasarımında, Yazılımında ve Hayata Geçirilmesinde 
Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hüseyin Özkan Erdem

Erasmus Online Başvuru ve Yönetim Sistemi: E-rasmus,                                                                                                  
Eser Sahillioğlu 

Üniversite Hayatında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve TBD,                                                                      
Baran Güntan, Ali Yamuç 

3- Boyutlu Sanal Üniversite Oryantasyon Ortamının Geliştirilmesi,                                                                                   
Hakan Tüzün, Fatih Özdinç 

E Dil Bilimi

Başkan:
İzzet Pembeci

Metin İçerikli Türkçe Dokümanların Sınıflandırılması,                                                                                          
Rıfat Aşlıyan, Korhan Günel 

Tümevarımlı Mantık Programlama ile Türkçe İçin Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması,                         
Özlem Aydın, Yılmaz Kılıçaslan 

Uygurcada Biçimbilimsel Belirsizlik, Murat Orhun, A. Cüneyd Tantuğ, Eşref Adalı 

Türkçe İçin Genişletilebilir Sıklık Analiz Programı, Melek Oktay, Atakan Kurt, Mehmet Kara 

Bilgiye Erişim Sistemlerinde Veri Arama ve Eşleştirme,                                                                                                          
Ö. C. Turna, M. E. Yüksel, M. A. Ertürk 

F Soyal Ağlar - II

Başkan: 
Meriç Aykol

Comparison of Facebook with its Competitors, Candan Suda, İlay Taçyıldız 

Probing Cognitive Biases in Virtual Worlds: Second Life Case Study, Zeynep Kaya, Temmuz Gürbüz 

Sosyal Ağlar ve Profil Yönetimine Etkileri, Okan Bursa, Murat Osman Ünalır 

G Oyun

Başkan:
Ahmet Baytak

Tag A Tune'un Oyuncu Üzerindeki Etkileri, Feyza Seda Yılmaz 

Çocukların Oyun Dizayn Ederek Sağlıklı Beslenme İlgili Tercihlerinde Söz Sahibi Yapmak, Ahmet Baytak

H İnşaat       
Bilişimi - III

Başkan:
Osman Aytekin

Mimari Tasarım Eğitiminde Bilgi Teknolojilerin Kullanımı ve Etkileri,                                                                       
M. T. Yıldırım, Nurgül İnan, Arzu Özen Yavuz 

Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler, Olcay Çetiner 

Tarihi Doku, Kent Planlama, Yapım Teknikleri ile Bir Kent Bilgi Sistemi Modeli ve 1995ten Bu Yana 
Tarihi Bölge İstanbul-Kumkapı Örneği, Olcay Çetiner, Berna Dikçınar-Sel 

İnşaat Sektörü'ndeki Firmalarda E-ticaret Yaklaşımı,                                                                                                    
Şura Arslan, İrem Demır, Mehmet Soner Mumoğullarında, Ezgi Gökhan, Ümit Işıkdağ 

16:00 - 18:00 3. Gün IV. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları 

Başkan:
İ. Taner Okumuş

SERVUS

BİLTAM

HP: Slot-HP Entegre Paylaşımlı Hizmet Altyapısı, Cloud Computing ve Blade Matrix

11:30 - 13:00 3. Gün II. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları

Başkan:
İ. Taner Okumuş

YÖNSİS

Beyaz Bilgisayar: Kullanıcı Tarafı Güvenliği, Mehmet Fatih ZEYVELI

Datasec

Yıldız Bilgisayar

B Çalışma Grubu ULAKBİM Bilgilendirme Toplantısı; Serkan Orcan

C Panel

Başkan:
Metin Salt

Regülasyon, İçerik ve Teknoloji Açısından IPTV;                                                                                                         
Metin Salt, Atıf Ünaldı, Özkan Serin, Cebrail Taşkın, Kerem Rizvanoğlu

D Üniversite 
Uygulamaları

Başkan:
Enis Karaarslan

Ege Üniversitesi Sağlık Kurumlarının İnternet Kesintilerine Karşı Korunmasına Dair Bir Çalışma;                    
Ali Murat Ergin, Barış Önk, Nur Aktener, Fikret İkiz

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı; Zeynep Altan

Kampüs Ağlarında Bant Genişliği Yönetimi Önerileri; E. Karaarslan, V. Fetah, S. Ketenci, G. Akın

E Teknik

Başkan:
Rıfat Çölkesen

Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi İçin Gerekli Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının 
Tasarımı İçin Bir Gereksinim Analizi, Rıza Haluk Kul

Pardus'un 64 Bit Mimarisine Port Edilmesi, Necdet Yücel, Meltem Parmaksız, Mete Bilgin, Metin Akdere

İnternet Tabanlı ve Çok Amaçlı Ev-ofis Güvenlik Sistemi Mimarisi, R. Çölkesen, M. Serçe, B. Özçelik

F
Sosyal Ağlar - I

Başkan:
Merih Meriç 
Aykol

Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Ağların Kullanımı: Karşılaştırmalı Bir Kültürel Analiz, Gülüm Şener

Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi, Gökhan Gökgöz

İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve E-İş 2.0 Uygulamaları, Hakan Genç

Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik, Meriç Merih Aykol

G Güvenlik ve 
Ters Kod Müh.

Başkan:
Engür Pişirici

Güvenlik ve Kavramlar, R. Engür Pişirici

Ters Kod Mühendisliğine Giriş, R. Engür Pişirici

H İnşaat                   
Bilişimi - II

Başkan:
Olcay Çetiner

Binaların Deprem Performansına Dolgu Duvarların Etkisi, Erdal İrtem 

Bina Tipi Yapılar İçin CAD Tabanlı Metraj Programı,                                                                                         
Osman Murat Kaya, Osman Aytekin, Hakan Kuşan, İlker Özdemir 

Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Hakediş Hesaplamalarında Sunucu Tabanlı Uygulamalar: E-metraj Yazılımı, 
Osman Murat Kaya, Osman Aytekin, Hakan Kuşan, İlker Özdemır 

4D ve 5D Bina Bilgi Yönetimi: Deneyimler ve Yenilikler, Barış Lostuvalı 

Desert Dune Process and Dynamics, Levent Yılmaz 

Uydu Kentlerin Tasarımı İçin Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi, Rıza Haluk Kul

14:00 - 15:30 3. Gün III. Oturum
Salon Konu Bildiriler

A Firma 
Sunumları

Başkan:
İ. Taner Okumuş

Bekdata

Sonicwall 

HP: HP Veri Depolama Ürünleri ile Sınırları

Giriş: Konferans Programı Giriş: Konferans Programı
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Giriş: Konferans Programı

B Tıp Bilişimi

Başkan:
Bilal Ak

Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması,                                   
İ. Kahraman, V. Bayram, E. Ercan, B. Kırılmaz 

Diş hekimliği Fakültesinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümü,                       
Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem 

Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi,                                                                
E. Ünalır, M. O. Ünalır, H. Şengonca, F. Vardar 

3G Teknolojisi Perspektifinden Taşınabilir Ultrason Görüntüleme,                                                                              
Aybike Şimşek, Gamze Oktay, Hasan Şakir Bilge 

Dermatolojide Tanı Belirlemeye Yardımcı Uzman Sistem Gerçekleştirimi, Evren Sezgın, Şahin Akbunar 

C E-Devlet

Başkan:
Yüksel Samast

Türkiyede B2B E-ticaret Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı, Zafer Kıyan 

Bazı Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar:                                                        
Eminönü Belediyesi Örneği, Kevser Şahinbaş, Özlem Güzelyazıcı 

Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: Hübo Örneği,                                                                                                 
Orçun Madran, Umut AL, Serap Kurbanoğlu 

Kayıtlı Elektronik Posta (kep) Sistemi, Yüksel Samast 

D Üniversite 
Uygulamaları-IV

Başkan:
Abdullah Baykal

Üniversitelerin Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi, Yahya Demircan 

Akademik Bölümler İçin Öğretim Elemanı, Akademik Faaliyet ve Ders İçerikleri Veritabanı Yönetimi, 
Selim Doğan 

Adıyaman Üniversitesi İnternet Kullanım Politikası, Bülent Şener, İlker Keskin, Leman Leventoğlu Özhan 

Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Envanteri ve Arıza Kayıt/Takip Sistemi GLP, M. Fatih Uluçam 

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Talep Takip Sistemi, Abdullah Baykal, Cengiz Coşkun 

E Algoritma - II

Başkan:
Ethem Derman

Bir Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma Işınlarının Yutulma Simülasyonu, Oğuz Akpolat 

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması,                    
Salih Kurnaz, Özge Kart 

Çok Etmenli Sistemlerde Yük Dengeleme ve Yük Paylaşımı, İlksen Özcan, Şebnem Bora 

SPN Şifreleme Algoritmasının Doğrusal Kriptanalizi, Onur Kılınççeker, Cihat Çetinkaya

F Eğitim Semineri DNS/Mailman;  Devrim Gündüz

G

MYO Bilişim 
Eğitimi

Başkan:
Hakan Tüzün

Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımların Kullanılarak Desteklenmesi,                                      
M. Dügenci, A. N. Özalp 

ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı, Özgür Akkoyun, Ahmet Kaya 

Eğitim Amaçlı Debian Web, Ftp ve Veritabanı Sunucusu Yönetimi, Halil İbrahim Çakır,                                   
Sevcan Aytekin, M Akçay 

Mobil Öğrenmede Podcasting, Sevinç Gülseçen, Fatih Gürsul, Betül Bayrakdar, Sevgi Çilengir 

H

İnşaat       
Bilişimi - IV

Başkan:
Ümit Işıkdağ

Geoteknik Rapor Hazırlanmasında MS Excel Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması, 
Burak Yeşil, Devrim Alkaya 

Excel VBA İle Ankrajlı ve Ankrajsız İksa Yapısı Tasarımı, Devrim Alkaya 

Bina Türü Yapıların İnşaat Sürecinde İletişim Desenleri, Nazlı Uğur, Erdal İrtem, Ümit Işıkdağ 

Veritabanı Kullanarak Sonlu Elemanlar Yöntemi için Mesh Oluşturma, E. Yılmaz, K. Kayseroglu, T. Karagüler 

Nüfus Tahmin Metotlarının ve Gelecekteki Su İhtiyacı Hesaplarının Programlanması: Bir Uygulama,                        
Ş. Bilgiç, H.B. Barut, A. Er, G. Yücetürk 

Giriş: Kurullar

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Program Kurulu:

Program Kurulu:

Yürütme Kurulu:

Düzenleme Kurulu:

Prof.Dr. Şener Oktik  (Onursal Başkan, Muğla Üniversitesi Rektörü)
Prof.Dr. Tuğrul Yılmaz
Osman Keleş
Yrd.Doç.Dr. Enis Karaarslan
Yrd.Doç.Dr. H. Kübra Bahşişoğlu
Aslan Üzer

Doç.Dr. Mustafa Akgül
Prof.Dr. Ethem Derman
Prof.Dr. M.Ufuk Çağlayan
Prof.Dr. Zeynel Cebeci
Dr. Attila Özgit
Prof.Dr. Tuğrul Yılmaz
Dr. Necdet Yücel
Osman Keleş
Yrd.Doç.Dr. H. Kübra Bahşişoğlu

Doç.Dr. Mustafa Akgül
Zeynel Cebeci
M. Ufuk Çağlayan
Ethem Derman
Attila Özgit

Prof.Dr. Tuğrul Yılmaz
Osman Keleş
Yrd.Doç.Dr. Enis Karaarslan
Yrd.Doç.Dr. İzzet Pembeci
Figen Özçelik 
Volkan Kapucu
Araş.Gör. Cihat Çetinkaya
Araş.Gör. Onur Kılınççeker
Araş.Gör. Özkan Aslan
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Akademik Bilişim'10: Anadoluda Bilişim Fırtınası

Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Değerli Konuklar, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Bizi 
İnternetden izleyen tüm dünyaya yayılmış Netdaşlarım, Hepinize XII. Akademik Bilişim Konferan-
sına, AB10 yürütme kurulu adına Muğla'ya, ülkemizin önemli bir turizm merkezine, genç Muğla 
Üniversitesine hoş geldiniz diyorum. Dilerim, bu konferansta Muğla ve yöresinde bir Bilişim Fırtı-
nası estirir, Muğla'nın bir bilim, teknoloji ve bilişim merkezi olma çabasına bir ivme verir.

Bu konferansın gerçekleşmesinde pek çok kişinin emeği, sabırla verilmiş uzun saatleri vardır. 
Başta Rektörümüz Şener Oktik olmak üzere tüm yerel komite üyelerine, gönüllülere, tüm Muğla 
ekibine, bildiri veren, seminer veren, oturum yöneten herkese, siz katılımcılara yürütme kurulu 
adına teşekkür ederiz. Sponsorlarımıza, HP, İnfoTürk, Microsoft, Netcom, Trend Micro, Servus, 
Anka Aktif, Bekdata, Beyaz Bilişim, Bilgi Sistem, Bilkom, Bilmax, Biltam, CSN, Datasec, İnfonet, 
İntron, Kion, Komtera, Lexmark, Microbeta, Multinet, Sentio, Sonicwall, Sun, Targe Elektronik, 
Türk Telekom, Vasco, Vistra, Yıldız Bilgisayar, Yönsise, konferansı canlı yayınlayan Zeitin ve 
EMO'ya destekleri için teşekkür ederiz.

Akademik Bilişim Konferansı Neyi Amaçlıyor ?

İnsanlık yeni bir toplum biçimine geçişin sancılarını ve çalkantılarını yaşamakta. Bir yanda 
gelişmiş Globalleşme/Düzleşme ve Bilgi Çağı/Bilgi Toplumu, diğer yandan da açlık, sefalet ve 
hastalıklara terk edilmiş kıtalar. Bu durumu tetikleyen en önemli etken, bilim ve teknolojideki 
gelişmelerdir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ise bilim ve teknolojideki gelişmeler arasında özel bir 
yere sahiptir. İnternet çerçevesinde somutlaşan bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler, bilim ve 
teknoloji ile sarmal bir şekilde birbirini etkilemekte, üniversitelerin konumunu; ar-ge, inovasyon, 
ömür boyu eğitim gibi kavramlar ve genetik mühendisliği, nano teknolojiler, uzay teknolojileri 
gibi bazı yeni gelişen bilim dalları ile yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. İnternetin temsil ettiği 
değişim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartmakta, yaratılan katma değer açısından beyinsel 
emeği kol emeğinin önüne geçirmekte, ulusların zenginliğini yurttaşlarının beynindeki bilgilerle 
ölçmekte; hiyerarşik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal modelleri öne çıkartmakta; katı-
lımı ve saydamlığı, demokrasiyi, gelişmenin önemli bir parçası ve etmeni olarak öne çıkartmak-
tadır. Bu değişim, kanımızca, Sanayi Devrimi, boyutlarında köklü bir değişimdir, ve hayatın her 
boyutunu köklü olarak değiştirmeye başlamıştır.

Bu değişim ülkemizi de bilim ve bilgi ağırlıklı bir rotaya girmeye, bir başka deyişle, Bilgi Top-
lumunu yönelmeye zorluyor. Akademik Bilişim Konferansı, İnternetin getirdiği bu fırtınaya karşı 
üniversitelerin cevabının arandığı bir konferanstır. 

Bu konferans dizisi, üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getire-
rek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartış-
mak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta 1999'dan 
beri yapılmaktadır. Bu Konferanslar bilişime bulaşmış; üreten, kullanan, yöneten tüm üniversite 
topluluklarına ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Bilgisayar, Bilişim, Enformatik bağlantılı bölüm-
lerin yanında, kütüphaneciler, medikal bilişimciler, tarımsal bilişimciler, mekansal bilişimciler, 
bilişim hukukçuları, inşaat bilişimcileri, eğitim bilişimcileri de konferansın doğal katılımcılarıdır. 
İnternet ve Bilişim yaşamanın her boyutunu etkilediği için, kamu yönetimi, siyaset, sosyoloji, psi-

Giriş: Açılış Konuşması
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koloji, ekonomi gibi sosyal bilimcileri de bu konferansın doğal katılımcıları olduğunu düşünüyor, 
ve onları da aramıza katılmaya davet ediyoruz.

Akademik Bilişim Konferansı, ODTÜ'de başladıktan sonra, Isparta, Samsun, Konya, Adana, Trab-
zon, Gaziantep, Denizli, Kütahya, Çanakkale ve Şanlıurfa da yapılmıştır. Önümüzdeki 2 yılda Ma-
latya ve Uşakta yapılacaktır. Konferansın büyük şehirlerin dışında, her yıl Anadoludaki başka bir 
üniversitede konaklaması, hem üniversiteye ve şehre kendini tanıtma fırsatı vermekte, hem de kon-
ferans katılımcılarına her yıl yurdumuzun bir başka köşesini yakından tanıma şansı sunmaktadır. 

Akademik Bilişim Konferansı, yapıldığı şehri bir Bilişim Fırtınası ile sarsmaya çalışmakta-
dır. Lise öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik İnternet ve açık kaynak etrafında bir sohbet 
toplantısı, kamu çalışanlarına yönelik bir e-devlet paneli, yurttaşlara yönelik güvenli internet, 
KOBİ'lere yönelik e-ticaret etkinlikleri yapmaya çalıştıklarımız arasında. Yerel TV ve radyolar 
kanalıyla şehri bir bilişim ve internet fırtınasıyla sarsmak fırsat bulduğumuzda gerçekleştirdiği-
miz bir eylemdir. Gönlümüzde, konferansın yapıldığı şehir ve bölgeyi kapsayan bir Bilişim Fuarı 
yapmak da var. Burada gerçekleşen Fuar, Akademik Bilişim Konferanslarında gerçekleşen en 
büyük Fuar'dır. Sponsorlarımıza ve emeği geçenlere tekrar teşekkür ederim. Bir diğer hayalimiz 
ise, Bilişim, ar-ge, inovasyon ve teknokentlerin bölgesel kalkınmada rolünü, yerel aktörlerle, ve 
ulusal aktörlerle, STK'larla birlikte tartışmak ve bu yönde bir ivme vermektir. 

Bu konferans ilk başladığında biz ağırlığı davetli bildiriler, panel, çalışma grupları ve eğitim 
seminerleri vermiştik. Ama, AB'00 dan itibaren bildiri sunmaya olan gereksinim kendini kabul 
ettirdi ve ağırlıklı olarak bilişimin her alanında bildiriler sunuluyor. Konferansta bir Özet Kitap-
çığı, daha sonra da editoryal süreçten geçmiş Bildiriler kitapçığı çıkartmaya çalışıyoruz.

Bildiri kitapçıklarını üniversite kütüphanelerine ÜNAK kanalıyla gönderme sürecindeyiz. Yazar-
lara Bildiriler Kitabını talep üzerine gönderiyoruz. Bu konuda yazarlara bir duyuru yapacağız. 
Yazarların ardından katılımcılara bu olanağı sunacağız. 

Konferans Bilişim ve Bilgi Toplumu konularında Ulusal Politikaların tartışıldığı, kafa yorulduğu 
oturumları hep barındırdı ve barındırmaya devam edecek. Bizler Üniversitelerin birincil görev-
leri arasında topluma Entelektüel liderlik etmenin en başta geldiğini düşünüyoruz.

Üniversitelerin bilişim etrafında, kendi iç sorunları, sektörün ve toplumun sorunlarına ışık tutma, 
çözüm arama, dünyayı Bilgi Toplumuna götüren Bilişim Fırtınasına üniversitelerimizin cevap 
verme çabasının yansıdığı bir konferans olmasını istemekteyiz. 

Türkiye Bilgi Toplumu Yarışında Nerede ?

Türkiye Osmanlı geleneğini devam ettirerek mehter marşını çağrıştıran bir görüntü sergiliyor: 
iki ileri bir geri. Maalesef, ülkemiz bir bütün olarak, işin boyutlarını kavramış, katılımcı me-
kanizmalarını kurmuş, strateji ve eylem planını yapmış, emin adımlarla ilerleyen bir görüntü 
veremiyor. Kaba cizgilerle dünya ortalamasını yakalamış, ama AB ve OECD'de genel olarak en 
geride, 100 ülke arasında genelde 50-60 arasında, 190 ülke arasında 70-130 gibi konumlarda 
oynuyor. Halkımızın %35'u internet kullanıyor; ama interneti hiç duymamış olanlar önemli mik-
tarda; kadın-erkek, şehir-kırsal farkı önemli. 2006-2010'u kapsayan, ama Entelektüel çevrelerin 
bile bilmediği, bir strateji ve eylem planımız var; ama hala başlamamış eylemler var: Bilgisayar 
Mühendisliği için öğretim elamanı yetiştirme, eylem planını tanıtma, geri besleme alma, kamuda 

açık kaynak kullanan pilot kurum gibi. 130 civarında eylemden 10 civarında olanı bitmiş du-
rumda. 2 yıl gecikmeyle açılan e-devlet kapımız var; ama üzerinde işlem yapmak isteyen yurttaş 
sayımız 25 binin altında. Ülkemizi bilgi toplumuna taşımakla görevli DPT Bilgi Toplumu dairesi 
5 kisi ile başladı, halen 10 kişi civarında, BTK Sansür dairesine 90 kişilik kadro verildi, ve 33 kişi 
ile başlandı. Ülkemizde ana işi Bilgi Toplumu olan en yüksek kamu görevlisi bir daire başkanı. 
Öte yandan, serbestleşme kağıt üzerinde başarılmış, ama fiili tekel devam ediyor ve oligopol dışı 
firmaların pazar payı hala %10 civarında, bu Avrupada ortalama %50'larda. E-dönüşüm İcra 
Kurulu ve kuruldaki STK'lar önemli bir gelişme ama, Yönetişim, siyasal sahiplenme, örgütlenme, 
serbestleşme, insan gücü planlaması, sayısal uçurum konularında ciddi sorunlar var. 

Türkiye'nin İnternetle Savaşı: Donkişot, Devekuşu, Harakiri

Ülkemizinde Bilgi Toplumu çalışmalarında ki dağınıklığın, Mehter hızının somut bir göstergesi 
youtube.com da en çarpıcı örneğini bulan İnternet Yasakları'dır. Kamuoyu pek farkında değil 
ama, ülkemiz kendi başına Uluslar arası hukuku tesis etmeye çalışıyor; internete kurallar ge-
tirmeye çalışıyor. Mahkemelerimiz, dünya üzerinde yaşayan Türkler yoluyla, yetki alanını tüm 
dünya olarak ilan ediyor. Yasaklara herkes karşı ama kimse bir şey yapmıyor. Cumhurbaşkanı, 
Baş müzakereci yanlış bulduğunu söylüyor, Başbakan yasağı deldiğini söylüyor, hatta Ulaştırma 
Bakanı da yasağı eleştiriyor; yasağı uygulayan kurumun başkanı da eleştiriyor ama yasak 2 yıla 
yakın devam ediyor. Yetkili herkes karşı, ama yasak yerinde duruyor. Yasakları 5 yaşındaki çocuk-
ların bile delebileceğini herkes biliyor; ama Devekuşu gibi başımızı kuma gömmeyi sürdürüyo-
ruz. Türkiye Temiz İnternet istiyor; kirli ve zararlı bilgiden arındırılmış bir internetin peşinde. Ve 
bunda dünyaya örnek olma iddiasında. Ülkemiz dünyadaki tüm yer sağlayıcılardan, Türkiye'de 
büro açmasını, BTK'ya kayıt olmasını istiyor. Bunlar, Türkiye'nin kendi başına dünya internetini 
yönetmeye kalkması demek kanımca. Bu maalesef, Donkişot gibi, internete savaş açmak demek. 
İnternet yasakların, Hukuk'un evrensel ilkelerine, Anayasamıza, Uluslar arası sözleşmelere karşı 
olduğunu düşündüğümüz için INETD olarak AİHM'e başvurduk.

Kısaca, Türkiye gemisinin rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedik!

Dünya Bilgi Toplumuna doğru yolalıyor. Bu pek çok konuda sancılı değişimleri de doğal olarak 
birlikte taşıyor. Sayısal ürünlerin marginal üretim maliyetlerin, dağıtım ve iletim maliyetlerinin 
pratik olarak sıfır olması müzik, film ve basın sektörünü ciddi olarak sıkıntıya sokmuştur. Bu sek-
törler, paradigmanın değiştiğini farketmek istemiyorlar; internetin tanıtım, dağıtım olanaklarını 
işlerine geldiği gibi kullanırken, bunun doğal sonucu olarak sayısal ürünlerin paylaşımına isyan 
ediyorlar, ve ortaçağ yöntemlerine başvuruyorlar. Fransanın başını çektiği bir akım 3 vuruş adıy-
la, 3 kere izinsiz sayısal ürün indiren kullanıcının, İnternet erişiminin yargısız olarak kesilmesini 
öneriyorlar. Türkiye'de bu kervana katılmak istiyor. Müyap, bu bakış açısıyla 3 bini aşkın webi 
yasaklattı. İnsanlık, fikri ve sinai haklar konusunda yeni bir uzlaşma arayışında. Bizim yara-
tıcılığı desteklememiz, onu mükafatlandırmamız gerekir. Ama, milyonların hayati çıkarlarıyla, 
bir azınlığın çıkarı arasında tercih söz konusu olunca tabii ki milyonları seçmek zorundayız. Bu 
insan hayatını ilgilendiren ilaçlar gibi konuları da kapsar.

İnternetden Korkmayın!

İnternet kültürünü Anadoluya yayma amacıyla sürdüğümüz, İnternet Haftasının sloganı İnter-
net Yaşamdır! Bununla İnternetin yaşamanın bir yansısı olduğunu, her türlü olumlu ve olumsuz 
unsurların İnternetde olduğunun altını çiziyoruz. Nasıl trafik kazaları oluyor diye yolları kapat-
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Tüm katılımcıların Muğla Üniversitesinin bu güzel kampüsünde eğlenceli, faydalı 3 gün geçir-
mesini, bölgenin tadını çıkartmasnı diler, emeği geçen herkese, tüm katılımcılara, sponsorlara, 
Muğla ekibine çok teşekkür eder; konferansa başarılar dilerim.

Teşekkür ederim

Mustafa Akgül

mıyorsak, insanları yaralıyor diye bıçakları yasaklamıyorsak, İnterneti yasaklamak refleksinden, 
internetden korkmaktan vazgeçmeliyiz. İnternet yaşamın bir parçası olduğunu görüp, bir bütün 
olarak yaklaşmalıyız. Olumsuz unsurlar konusunda tabii ki çaba harcamalıyız; ama bu bireyi 
temel olan, ona hareket alanı veren bir yaklaşım olmalı. İnternet, insanlık tarihinde bireyin önünü 
açan, ona kendini geliştirme, ifade etme, ve örgütlenme olanmağı sunan en büyük gelişmedir. Son 
araştırmalar, bilgisayar ve internetin, soysal ağların olumlu yanlarını ortaya çıkardı. Gençlerin 
hızlı düşünmesine, beyinin gelişmesine, insanların hayatlarında olumlu etkileri olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bireye güvenen, onunla diyalog içinde olan kurumlar daha verimli olduğu gözlen-
mektedir. UYAP üzerinde, .gov.tr, .edu.tr, .org.tr dışına uygulanan kıstlamayı şaşkınkınlıkla karşı-
ladığımızı ve yanlış bulduğumuzu belirmek isteriz. Tüm yurttaşlarımzıa bir kere daha seslenmek 
isterim: İnternet'den Korkmayın! çünkü İnternet Yaşamdır !

Bu konferans dizisinde eğitim seminerleri önemli bir rol oynamıştır. Bilişimci yetiştirmenin, yeni 
gelişmeleri aktarmanın, insanların ellerini kirletmekten geçtiğini bildiğimiz için ortalama 2 sa-
lonu eğitim seminerlerine ayırıyoruz. Eğitim seminerleri arasında Linux, açık kaynak ve Özgür 
Yazılım önemli bir yer tutmaktadır. Bizler, bunların ülkede bilişimin gelişmesi, rekabet gücü, is-
tihdam, tasarruf, güvenlik açılarından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konferans öncesinde 
4 günlük yoğun Linux, Sistem ve Ağ Yönetimi kursu ve 2 günlük Güvenlik eğitimi yaptık. Linux 
eğitimi için LKD üyeleri, Kartaca'dan Erdem Bayer'e, İstanbul'da yaşayıp, Canada'da command.
prompt firmasında çalışan Devrim Gündüz'e; Güvenlik seminerleri için Bilişim Güvenliği Derne-
ği ve TUBİTAK UEAKE'ye , ve Yılmaz Çankaya'ya teşekkür ederiz.

Özgür Yazılıma Eşit Şans Tanıyın !

Açık kaynak ve özgür yazılım konusunda Üniversitelere önemli görevler düşmektedir. En baş-
ta temel bilişim eğitimin markadan bağımsız, kavram temelli eğitim olması gerekir. Bu eğitim 
öğrenciyi tüm seçeneklerle çalışabilir konumuna getirmesi gerekir. Her üniversite öğrencisinin 
Linux ve özellikle ulusal işletim sistemi Pardus'la tanışmış olması gerekir. Üniversitenin ken-
disinin markalara bağımlı olmadan, tüm seçenekleri fayda, maliyet, taşınabilirlik, bakım gibi 
kriterler açısından değerlendirek seçim yapmasını gerekir diye düşünüyoruz. Üniversitelerin açık 
kaynak'in yanında, Açık Erişim ve Açık Ders Malzemesi projelerini daha yakından takip etmesi 
ve desteklemesi gerekir.

Biz, düzenleyiciler olarak, bu konferansı bildiri sunma ve yayınlamanın çok ötesinde bir bilgi ve 
deneyim paylaşımı, fikir kıvılcımlarının aktarıldığı, ortak sorunların tartışıldığı, ve çözüm aran-
dığı bir ortam olmasını hedefliyoruz. Esas olan diğer bildirileri dinleme, tartışmaya katılmada-
dır; bildiri sunma buna vesile olduğu için önemlidir. Katılımcıların, tüm konferans süresinde aktif 
bir şekilde anlama, soru sorma, katkı verme çabasında olmasını arzuluyoruz. Bir konferans aynı 
zamanda soysal bir birlikteliktir; yeni dostlukların, ortaklıkların, projelerin ortaya çıktığı ortam-
lardır. Bazen konferans salonları kadar kahve salonları, geziler, kokteyller daha verimli olabilir. 
Bu nedenle, tüm katılımcıların 3 gün boyunca konferansta kalmasını, tartışmalara katılmasını 
bekliyoruz, istiyoruz.

AB10 3 gün 8 paralel salonda 89 oturum olarak gerçekleşecek. Bu yılki konferansa e-öğrenme, 
yazılım, ağ, güvenlik ve universite konuları damgasını vuruyor. Tıp, Web Teknolojileri, e-devlet, 
teknik, tarımsal bilişim, İnşaat ve Mekansal Bilişim ağırlığını sürdürüyor.. 12 eğitim semineri 
oturumu var. 8 panel, calıştay türü oturum var. Bildiri sayısı ise 220'yi buldu. 

Giriş: Açılış KonuşmasıGiriş: Açılış Konuşması
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1. Giriş

Büyük boyutta ve birleşik ontolojileri işleye-
bilme yeteneği, bütün anlamsal web araçları 
için olduğu gibi çıkarsama araçları için de çok 
gereklidir. Orta ölçekte ontolojileri iyi sayıla-
bilecek performanslarla işleyebilen kural ta-
banlı çıkarsama araçları olmasına rağmen, bü-
yük ölçekte ontolojiler için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir [1]. Bunun nedeni çıkarsama 
işleminin zaman ve performans gereksiniminin 
yüksek olmasıdır. Bir başka sorun, çıkarsama 
motorlarının, veri değişikliklerinde çıkarsama 
sürecini en baştan başlatmalarıdır. Verilerin 
sıklıkla değiştiği durumlarda Rete [2][3] gibi 
algoritmaları kullanmak mantıklıdır. Rete, ön-
ceden bulunmuş sonuçları hatırlayarak,   bunla-
rın tekrar hesaplanmasını önleyen  eniyilenmiş 
bir algoritmadır. Rete yalnızca silinen ve yeni 
eklenen olguları kurallarla test ederek perfor-
mansı önemli ölçüde arttırır.

Rete, eniyilenmiş bir algoritma olmasına kar-
şın, bu algoritma üzerinde yapılabilecek daha 
ileri eniyilemeler vardır. Bu çalışmada, bili-
nen bazı eniyileme buluşsalları [4] anlamsal 
web’in ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiş 
ve biraraya getirilerek, melez bir buluşsal orta-
ya konulmuştur. 

Bir sonraki bölümde Rete tabanlı çıkarsama sü-
reci ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Üçüncü bö-
lümde, kural örüntülerinin düzenlenmesi ile ilgili 
eniyilemeler ve bunların melezlenmesi sunulur. 
Dördüncü bölümde sunulan eniyilemelerin, bü-
yük ölçekli ontolojilerle değerlendirilmesi anlatıl-
maktadır. Son olarak beşinci bölüm bildiriyi son-
landırır ve geleceğe yönelik çalışmaları sunar. 

2. Rete Tabanlı bir Çıkarsama Motoru

Rete, eniyilenmiş bir ileriye doğru çıkarsama 
algoritmasıdır. Verimli olmayan bir ileriye doğ-

Kural ve Sorgu Örüntülerinin Düzenlenmesi ile Rete Tabanlı 

Bir Çıkarsama Motorunun Eniyilenmesi

Tuğba Özacar-Öztürk, Övünç Öztürk, Murat Osman Ünalır
Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
tugba.ozacar@ege.edu.tr , ovunc.ozturk@ege.edu.tr, murat.osman.unalir@ege.edu.tr 

Özet: Bu çalışmada Rete tabanlı bir OWL çıkarsama motorunun gerçekleştirimi ve bir eniyileme 
buluşsalı ile çıkarsama motorunun performansının arttırılması anlatılmaktadır. Eniyileme buluş-
salı, bilinen bazı eniyileme buluşsallarının değiştirilip, birleştirilmesi sonucu oluşmuş melez bir 
buluşsaldır. Kullanılan eniyileme buluşsalları kural ve sorgulara ait koşulların sıralarını değiştire-
rek, kural ve sorgu örüntülerinin yeniden düzenlenmesi prensibine dayanır.

Anahtar Sözcükler: Çıkarsama, Rete, kural-tabanlı çıkarsama, eniyileme, kural, sorgu

Optimizing a Rete-based Inference Engine by Reordering Query and Rule Patterns

Abstract: This work implements a Rete-based OWL inference engine and improves the perfor-
mance of this inference engine using an optimization. The optimization heuristic is a hybrid one 
that modifies and mixes some well known optimization heuristics. The heuristics, that are used in 
this work, are based on reordering query and rule conditions. 

Keywords: Reasoning, Rete, rule-based reasoning, optimization, rule, query
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3. Eniyileme Buluşsalları ve                                                       
Bunların Melez Kullanımı

Yüksek performanslı çıkarsama, anlamsal web 
vizyonu açısından büyük önem taşımaktadır. 
Rete bir performans eniyileme algoritması 
olmasına karşın, Rete üzerinde yapılabilecek 
daha ileri eniyilemeler sözkonusudur. Bu eni-
yileme buluşsallarının bir kısmının çok ön-
ceden biliniyor olmasına karşın, bu çalışma 
kapsamında en iyiye yakın performansa ula-
şabilmek için bilinen eniyilemeler yeniden ele 
alınmış, bunların güncellenmesi ve birleştiril-
mesi sonucu melez bir eniyileme ortaya konul-
muştur.  Aşağıda her bir eniyileme tekniği ve 
bu tekniğin performansa etkisi anlatılmaktadır. 
Daha sonra bu buluşsalların birleştirilmesi so-
nucu oluşan melez eniyileme buluşsalı ayrıntılı 
olarak anlatılmaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, bu melez eniyile-
meye ek performans artışı sağlamak için, Rete 
ağının “Alpha” ve “Beta” kısımlarında bazı in-
deksleme mekanizmaları da kullanılmıştır.

3.1. Buluşsal 1: Kısıtlayıcı Koşulları 
Öncelikli Olarak Yerleştirmek
Bu optimizasyon, kısıtlayıcı koşulları öncelikli 
olarak yerleştirerek, Rete ağının orta kısmında 
oluşan yükü azaltır. Rete algoritması, kuralları, 
ontoloji üçlüleri ile karşılaştırarak, bir kuralın 
bütün gerçeklenmelerini bulur. {c1, ...,cn} bir 
kuralın sol el tarafı olmak üzere, L=((c1), (c1 ∧ 
c2 ), ..., (c1 ∧ ... ∧ cn−1 ), (c1 ∧...cn )) bir sıralı 
liste, K = {k1 , ..., kn } kümesi r’nin tüm ger-
çeklenmelerinin kümesi ve kx L’nin x. elemen-
tine ait tüm eşleşmelerin olduğu kümedir. kn, 
K’nın n. elementi olmak üzere, E (kn) kn’nın 
boyutunu gösterir;

     E (k0)=1
     E (kn) ⊆ E (kn−1) x δ(cn)

Bu nedenle kısıtlayıcı, diğer bir deyişle mi-
nimum “alpha” belleğe sahip, koşulları önce 
dizmek izleyen gerçeklenmelerin boyutlarını 
azaltır. Hangi koşulun daha kısıtlayıcı oldu-

ğuna karar vermek için aşağıdaki üç yöntem 
kullanılır:

Yöntem 1: Bu yöntem daha az sayıda ontoloji 
üçlüsüyle eşleşen koşulları, daha öncelikli ola-
rak sıralar. t anında minimum “alpha” belleğe 
sahip koşulu (m), bulur, fakat m koşulunun bir 
dizi ekleme ve silme işleminden sonra da mi-
nimum belleğe sahip koşul olacağını garanti 
etmez.

Yöntem 2: Bu buluşsal daha fazla değişken içe-
ren koşulların, daha büyük “alpha” belleğe sa-
hip olacağı varsayımını kabullenir. Bu nedenle 
daha az değişkene sahip koşulları öncelikli ola-
rak sıralar.

Yöntem 3: Anlamsal web ontolojilerinde 
kompleks yüklemlerin kullanımı minimum dü-
zeydedir [7]. Ontolojiler genel olarak kapsama 
ve örneği olma ilişkilerinden oluşur.

 Bununla birlikte, kapsama ilişkileri, çıkarsa-
ma sırasında döngüsel olarak tekrarlayan bir 
hesaplamaya neden olurlar ve  bu hesaplama 
sonucunda kapsama  yüklemi içeren koşulla-
rın sayısı daha da fazlalaşır[9]. Bu nedenlerden 
dolayı, bu buluşsal, kompleks yüklemlere sa-
hip koşullara ait “alpha” belleklerin, kapsama 
veya örneği olma yüklemine sahip koşulların 
“alpha” belleklerine göre daha küçük boyutlar-
da olacağı varsayımını kabullenir. 

Sonuç olarak, sıklıkla kullanılan yüklemlere 
sahip koşulları, kural koşulları dizisinin en 
sonuna yerleştirir. Aynı zamanda, bu buluşsal, 
ontolojiye yapılan ekleme ve silme işlemleri-
nin performansını da arttırır. Çünkü sıklıkla 
kullanılan bir yükleme sahip koşulun değişme 
olasılığı, diğer koşullara göre daha fazladır ve 
eğer bu koşul, n tane koşulun en sonunda yer 
alırsa, koşul yeni yaratılan (veya silinen) bir 
olguyla eşleştiğinde yalnızca bir “join” işlemi 
gerçekleşir. Fakat bu koşul , n tane koşulun 
en başında yer alırsa, n-1 tane “join” işlemi 
gerçekleşir [4].

ru çıkarsama algoritması, kuralları uygulayarak 
yeni olgular elde eder ve ontolojiye bir olgu 
eklendiği veya ontolojiden bir olgu çıkartıldığı 
anda, algoritma neredeyse bir önceki döngüde-
kiler ile aynı sonuçları üretmek üzere en baştan 
başlar. Rete, önceden bulunmuş sonuçları hatır-
layarak,   bunların tekrar hesaplanmasını önle-
yen  eniyilenmiş bir algoritmadır. Rete yalnızca 
silinen ve yeni eklenen olguları kurallarla test 
ederek performansı önemli ölçüde arttırır.

Rete algoritması, Rete ağının çıkarsama süre-
cine dayalıdır. İzleyen tanımlar, Rete ağındaki 
kavramların biçimsel gösterimlerini sunmakta-
dır.  U sabitler kümesi, W={w| w = (s, p, o) ∧ s, 
p, o ∈ U} ontolojideki tüm olguların kümesi, R 
ontolojiye ait tüm kurallar kümesi ve O = (W, 
R) ontoloji ve w ∈ W olmak üzere her bir w, 
diğer bir deyişle her bir olgu, bir özne (s), bir 
yüklem (p) ve bir nesneden (o) oluşur. r ∈ R ve 
lhs ve rhs atom listeleri olmak üzere, r = (lhs, 
rhs) ‘dir.   Bir atom, at = (a, i, v), bir öznitelik a, 
bir tanıtıcı i ve bir değişkenden v oluşur ve  a,i,v 
∈T ve V değişkenler kümesi olmak üzere T = U 
∪V’dir. Bir lhs atomu koşul olarak adlandırılır. 
C, tüm kurallara ait tüm koşulların bulunduğu 
kümedir. Bir ontolojiye ait Rete ağında Ω(O) = 
(α, β), α  “alpha” ağını, β ise “beta” ağını be-
lirtir. α = {δ(c) | c ∈ C} ve D = {x | x ⊆ W} 
olmak üzere, δ : C → D bir fonksiyondur. δ(c), 
c koşulu ile eşleşen tüm olguları içeren kümeyi, 
diğer bir deyişle {w | w = (s, p, o) ∧ c = (a, i, 
v) ∧ ((s = a) ∨ (a ∈ V)) ∧ ((p =i) ∨ (i ∈ V)) ∧ 
((o = v) ∨ (v ∈ V))} kümesini döndürür. β ağı 
“beta” belleklerden ve “join” düğümlerden olu-
şur. “Beta” bellekler “token” adı verilen, kural-
ların kısmi gerçeklenmelerini saklarken, “join” 
düğümler kural koşulları arasındaki değişken 
bağlamalarının tutarlılığını test ederler. Şekil-1 
[3], ağdaki kavramlar arası ilişkileri göstermek-
tedir. Şekilde, dikdörtgenler “beta” bellek dü-
ğümlerini, ovaller “alpha” bellekleri ve daireler 
“join” düğümleri göstermektedir.

S = {x | x=(c1∧ ... ∧ cn) ∧ r = (lhs, rhs) ∧ lhs 
= (c1 ,..., ct) ∧ (1 ≤ n ≤ t) ∧ r ∈ R}, I = {x | 
x, w ∈ W elemanlarından oluşmuş bir tümel-

evetlemeli küme} ve φ : S → I bir fonksiyon 
olmak üzere, PI = {φ(s) | s ∈ S} bütün “beta” 
bellekleri içeren kümedir. φ(s), s ile eşleşen ol-
guların bağlamalı setlerini döndürür. Rete ağı-
nın sonundaki gerçeklenmeler, “production” 
düğümleri, diğer bir deyişle, “p-node”, olarak 
ele alınırlar. P = {φ(s) | s = (c1 ∧...∧ct )∧r = 
(lhs, rhs)∧lhs = (c1, ..., ct)∧r ∈ R} kümesi, tüm 
“p-node”ları içeren kümedir. Bir yayılımın 
Rete ağının sonuna varması, diğer bir deyişle 
bir “p-node”un aktive edilmesi, bir kuralın tüm 
koşullarının tamamıyla eşleştiğini ve kuralın 
sağ el tarafındaki (rhs) atomların ontolojiye 
eklenecek yeni bir olgu ürettiğini gösterir. On-
tolojiye yeni bir olgunun eklenmesi, Rete ağını 
tetikler ve önceden bulunmuş olguların tekrar 
hesaplanmasını gerektirmeden, bu yeni ekle-
nen olgulara bağlı yeni olgular çıkarsanır.

Şekil-1. Örnek bir RETE Ağı.

Bu çalışmada kullanılan çıkarsama motoru, OWL 
ontolojilerindeki örtük bilginin, kurallar aracılığı 
ile belirlik hale getirilmesi için Rete algoritması-
nı kullanmaktadır. Rete tabanlı çıkarsama moto-
ru, kural belirtimi için OWL Rules Language [5], 
sorgu belirtimi için OWL-QL [6] kullanır. Sorgu-
lar, kuralların özel bir altkümesidirler. Çıkarsama 
aracına bir sorgu gönderildiğinde, bu sorgu Rete 
ağına, sağ el tarafı (lhs) boş olan bir “p-node” 
olarak eklenir. Bu “production” düğümünün ele-
mentleri, kullanıcıya sorgu sonucu olarak döndü-
rülürler. Sonuç döndürüldükten sonra, bu “pro-
duction” düğümü ve “production” düğümünün 
ebeveyn düğümleri Rete ağından silinir.
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sonuçlar elde edebilmek için, sorgular on kez 
çalıştırılıp bütün sonuçların ortalaması alınmış-
tır. Sistemde, tüm sorgular yüzde yüz tam ve ge-
çerli  olarak yanıtlanmıştır. Sistemin çıkarsama 
düzeyi, OWL Lite ve OWL DL arasındadır. Bu 
çıkarsama düzeyi, OWL Entailment [9] testleri-
ne göre belirlenmiş 30 kural ile sağlanmaktadır.

Test kapsamında, eniyileme işleminden son-
ra tüm sorgular çalıştırılmıştır. Fakat eniyileme 
olmaksızın tüm sorguların çalıştırılmamasının 
nedeni, sorguların eniyileme yapılmadığında 
aşırı derecede yavaş çalışmasıdır. Sistemdeki 
performans artışının, kural örüntülerinin yeniden 
düzenlenmesi dışında bir nedeni daha olduğu 
unutulmamalıdır. Çıkarsamayı hızlandırmak için, 
Rete ağının “alpha” ve “beta” kısımlarında ek in-
deksleme mekanizmaları kullanılmıştır. Tablo 1, 
tüm sorguların çalışma sürelerini göstermektedir.

Sorgu Metrik Sorgu Metrik

1

Süre(ms) 13

8

Süre(ms) 521

Yanıt sayısı 4 Yanıt sayısı 7790

Tamlık 100 Tamlık 100

2

Süre(ms) 60

9

Süre(ms) 390

Yanıt sayısı 0 Yanıt sayısı 208

Tamlık 100 Tamlık 100

3

Süre(ms) 23

10

Süre(ms) 10

Yanıt sayısı 6 Yanıt sayısı 4

Tamlık 100 Tamlık 100

4

Süre(ms) 70

11

Süre(ms) 140

Yanıt sayısı 34 Yanıt sayısı 224

Tamlık 100 Tamlık 100

5

Süre(ms) 532

12

Süre(ms) 13

Yanıt sayısı 719 Yanıt sayısı 15

Tamlık 100 Tamlık 100

6

Süre(ms) 477

13

Süre(ms) 11

Yanıt sayısı 7790 Yanıt sayısı 1

Tamlık 100 Tamlık 100

7

Süre(ms) 76

14

Süre(ms) 546

Yanıt sayısı 67 Yanıt sayısı 5916

Tamlık 100 Tamlık 100

Tablo 1. Sorguların çalışma zamanları.

Çalışmada sunulan eniyileme buluşsallarının 
ana amacı kısmi gerçeklenmelerin boyutlarını 
azaltmak, diğer bir deyişle sorgu çalıştırılması 
sırasında oluşan “token” sayısını azaltmaktır. 
Sorgu içerisinde tek bir koşul olduğunda, ya-
nıtlama süreci oldukça basittir. Oluşturulan 
tüm “token”lar, yanıt kümesinin bir elemanıdır. 
Koşul sayısı ikiye çıktığında, ikinci koşuldaki 
“token”lar, birinci koşuldaki “token”larla denet-
lenir ve bu “token”ların yanıt kümesine eklenip  
eklenmeyeceğine karar verilir. İki koşula kadar, 
koşul diziliminin performans üzerinde bir etkisi 
yoktur. Fakat üç veya daha fazla koşul olduğun-
da, koşul dizilimi önem kazanmaktadır.

Bu nedenle, üç ya da daha fazla koşula sahip, 
2, 4, 7, 8, 9 ve 12 numaralı sorguları test etmek 
anlamlı olmaktadır. Test sonucunda tüm sorgu-
ların çalışma zamanlarında düşüş gözlemlen-
miştir. Fakat, Şekil-2’de de görüldüğü gibi, 2, 
7, 9 ve 4 numaralı sorguların çalışma zamanla-
rındaki düşüş daha da belirgindir.

Şekil-2. Sorgu performanslarındaki artış.

Etiket Koşul Boyut
a ?x   rdf:type   ub:GraduateStudent 1874
b ?y   rdf:type   ub:University 979
c ?z   rdf:type   ub:Department  15
d ?x   ub:memberOf   ?z 8330
e ?z   ub:subOrganizationOf   ?y   463
f ?x   ub:undergraduateDegreeFrom   ?y  2414

Tablo 2. İkinci sorguya ait koşulların ve bu koşullara 
karşılık gelen “alpha” belleklerin boyutları.

Bunun nedeni, bu sorgulardaki koşulların tip-
leridir. Bu sorguların ortak değişkenli koşulları 
yoktur ve koşullara ait "alpha" bellekler büyük 

3.2. Buluşsal 2: Ortak Değişkene Sahip 
Koşulları Ardışık Olarak Dizmek
Bu optimizasyon, Rete ağının orta kısımların-
da oluşan yükü hafifletmek için, ortak değiş-
kene sahip koşulları ardışık olarak dizer. Eğer 
bir kuralın n. koşulu, n-1. koşul ile ortak bir 
değişkene (x), sahip ise n-1. gerçeklemede, x 
üzerinde oluşmuş kısıtlar sonucu E(kn)’in bo-
yutları  azalır.

3.3. Melez Buluşsal
Bu iki buluşsal, birbiri ile çelişmeden ve bira-
rada kullanıldıklarında ayrı ayrı kullanılmala-
rına göre daha iyi performans sağlayacakları 
garantisini sağlayarak melezlenebilirler. r eni-
yilenecek kural, C(r), r’ye ait tüm koşulların 
sıralı listesi, r1 eniyilemenin sonucu ve l, C(r1) 
listesinin en son elemanı olmak üzere,  eniyile-
me aşağıdaki sırada çalışır:

     Adım 1:
C (r1) ← null• 
C(r)’ye ait en kısıtlayıcı koşulu  (x), bul ve • 
x’i    C(r)’den silerek, C (r1)’ye ekle

     Adım 2:
eğer C (r) ≠• ∅ ise

*  x  C ∈ (r) olmak üzere, l ile en fazla 
sayıda ortak değişkene sahip koşullar 
içinde en kısıtlayıcı olanını (x), belirle 
ve x’i C(r)’den silerek, C (r1)’ye ekle
*  Adım 2

değilse• 
*  r’yi döndür

En kısıtlayıcı koşulun belirlenmesi, kurallar ve 
sorgular için değişir. Yöntem 1, sorguları eniyi-
lerken minimum “alpha” belleğe sahip olguları 
bulmayı garanti eder fakat kuralların eniyilen-
mesi sırasında işe yaramaz hale gelir. Rete ağı-
nın oluşumu henüz tam olarak bitmediği için, 
kuralların eniyilenmesi sırasında bir koşul ile eş-
leşen üçlülerin sayısı hesaplanamaz. Bu neden-
le, kuralların eniyilenmesi sırasında yalnızca iki 
yöntem, şu öncelik sırasında kullanılır: Yöntem 
2, Yöntem 3. Bu, minimum değişkene sahip ko-
şullar içerisinde kompleks bir yükleme sahip ilk 

koşul en kısıtlayıcı olandır, anlamına gelir. Yön-
tem 2’nin, Yöntem 3’ten daha yüksek önceliğe 
sahip olmasının nedeni, kurallar içerisinde üç 
değişkenli ve ontolojideki tüm üçlülerle eşleşen 
çok fazla sayıda koşulun olmasıdır. Bu koşullar 
en büyük “alpha” belleğe sahiptirler ve Yöntem 
2 bunların en sona dizileceğini garanti eder.

4. Performans Analizi

Bu çalışmada, çıkarsama motorunun perfor-
mansını değerlendirmek ve gerçekleştirilen 
eniyilemelerin performans üzerindeki etkisini 
görmek için Lehigh Üniversitesi Karşılaştırma-
lı Değerlendirmesi [8] kullanılmıştır. Lehigh 
Üniversitesi Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, 
anlamsal web havuzlarının büyük veri setleri 
ile sergiledikleri performansı değerlendirmek 
için geliştirilmiştir. Veri seti, “univ-bench” 
adındaki ontolojiye uygun olarak ve karşı-
laştırmalı değerlendirme ile birlikte sağlanan 
sentetik veri üretme aracını kullanarak üretilir. 
Havuzların performansları, veri yükleme za-
manını, havuz boyutunu, sorguya tepki süresi-
ni ve sorgu yanıtlarının tamlığını ve geçerlili-
ğini içeren bir dizi metriğe göre değerlendirilir. 
Karşılaştırmalı değerlendirme takımı, belirli 
sorgu tiplerine karşılık gelen 14 örnek sorgu-
yu kapsar. Testler, aşağıda özellikleri verilmiş 
olan kişisel bilgisayarda gerçekleştirilmiştir:

AMD Athlon 64 3500 2200 Ghz CPU; 2 • 
GB  RAM;320 GB sabit disk
Windows XP Professional İşletim Sistemi, • 
.NET Framework 1.1    

Karşılaştırmalı değerlendirme içerisindeki ilk 
metrik, veri setinin yüklenme süresidir. 103,074 
örnek içeren LUBM(1,0) veri setinin yüklenme-
si 6 dakika 41 saniye sürmektedir. Bu sürenin, 
diğer havuzlar ile karşılaştırıldığında, özellikle 
yükleme sürecinin Rete algoritmasının en çok 
zaman alan kısmı olduğu dikkate alınırsa başa-
rılı bir sonuç olduğu görülmektedir.

Karşılaştırmalı değerlendirme içerisindeki di-
ğer metrikler, sorgularla ilgilidir. Daha kesin 
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Kural ve Sorgu Örüntülerinin Düzenlenmesi ile Rete Tabanlı Bir Çıkarsama Motorunun Eniyilenmesi
Tuğba Özacar-Öztürk, Övünç Öztürk, Murat Osman Ünalır

[5] Horrocks, I., Patel-Schneider, P. F.: A Pro-
posal for an OWL Rules Language  Semantics 
and Abstract Syntax, Draft Version of 16 Oc-
tober 2003 

[6] Fikes, R., Hayes, P., Horrocks, I.: OWL-
QL: A Language for Deductive Query Answe-
ring on the Semantic Web, Technical Report 
KSL 03-14, Stanford University, Stanford, CA 
(2003)

[7] Staab, S.: Ontologies’ Kisses in Standar-
dization, IEEE Intelligent Systems 17(2002) 
70–79

[8] Guo, Y., Pan, Z., Heflin, J.: An Evaluati-
on of Knowledge Base Systems for Large Owl 
Datasets, International Semantic Web Confe-
rence. (2004) 274–288

[9] Carroll, J.J., Roo, J.D.: Owl Web Ontology 
Language Test Cases (2004)

boyutlardadır. Koşulların sırası değiştirilmedi-
ğinde, artçı koşullarda yapılacak denetleme sa-
yısı artmaktadır. Örnek olarak, koşulları Tablo-
2'de verilen 2 numaralı sorguyu inceleyelim.w

Eniyileme işleminden sonra, sorgu koşulları-
nın sırası c, e, b, f, a, d olacak şekilde değişir. 
Sorguyu yeniden düzenlemek için en kısıtla-
yıcı koşuldan başlanır. En kısıtlayıcı koşul, en 
küçük “alpha” belleğe sahip c koşuludur. Daha 
sonra c ile en fazla sayıda ortak değişkene sa-
hip d ve e koşulları seçilir. e koşulu, d’den daha 
kısıtlayıcı olduğu için ikinci koşul olarak e se-
çilir. Üçüncü adımda, e ile en fazla sayıda ortak 
değişkene sahip b, d ve f belirlenir. Bunların 
içinde, en kısıtlayıcı koşul olan b, üçüncü ko-
şuldur. f koşulu, kalan koşullar içerisinde b ile 
en fazla sayıda ortak değişkene sahip tek ko-
şul olduğu için, dördüncü koşul olarak seçilir. 
Geri kalan a ve d koşullarının, her ikisi de b 
koşulu ile eşit sayıda ortak değişkene sahiptir. 
Fakat a koşuluna ait “alpha” bellek daha küçük 
olduğu için, a beşinci koşuldur. Geriye kalan 
d koşulu sıranın en sonuna yerleştirilir. Tablo 
3, eniyilenmiş sıra ve eniyilenmemiş sıranın 
çalıştırılması sonucu oluşan “token” sayısını 
göstermektedir.

Koşullar Token 
Sayısı

Koşullar Token 
Sayısı

a 1874 c 15
a∧b 1834646 c∧e 15
a∧b∧c 27519690 c∧e∧b 15
a∧b∧c∧d 0 c∧e∧b∧f 0
a∧b∧c∧d∧e 0 c∧e∧b∧f∧a 0
a∧b∧c∧d∧e∧f 0 c∧e∧b∧f∧a∧d 0

Tablo 3. Beta bellekler ve oluşturulan 
“token”ların sayıları.

Sorgu 2’nin eniyilenmiş ve eniyilenmemiş ola-
rak çalıştırılması sonucu oluşan kısmi gerçek-
lenmelerin boyutlarındaki fark, sorgunun çalış-
ma zamanındaki düşüşü açıklamaktadır. Rete 
ağına bir sorgu eklenmesi sırasında, asıl zaman 
alan kısım ilgili düğümlerde yeni “token”ların 
oluşturulmasıdır. Koşul dizisi güncellenmeden 
önce, Sorgu 2 ağa eklendiğindinde 27519690 
“token” oluşturulmuştur. Fakat dizi eniyilendi-

ğinde yalnızca 15 “token” oluşturulmaktadır. 
Kısacası eniyilenmeden sonra çalışma zama-
nında düşüş olmasının nedeni oluşturulan “to-
ken” sayısındaki düşüştür.

Sistemde, sorgular çıkarsama motoruna ek-
lenmeden önce eniyilenmektedir. Eniyilemeyi 
gerçekleştirmek için ek bir süreye gerek duyul-
sa da, bu ek süre sağlanan performans artışı ile 
karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar 
kısadır.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, Rete tabanlı bir çıkarsama mo-
torunun zaman ve bellek gereksinimlerini 
azaltmak amacıyla, bu çıkarsama motoru üze-
rinde, sorgu örüntülerini yeniden düzenleyen 
melez bir eniyileme uygulanmıştır. Eniyileme 
buluşsalı beklendiği gibi sorgu performansını 
arttırmıştır. Fakat sistem hala gelişime açıktır. 
Daha fazla ve daha çeşitli eniyilemelerle per-
formans daha da arttırılabilir. Son olarak, bazı 
çıkarsama araçları daha iyi performans göster-
se de, anlatılan çıkarsama motorunun veri de-
ğişikliklerine daha dayanıklı olduğu, diğer bir 
deyişle çıkarsama sürecini yeniden başlatma-
dığı unutulmamalıdır.
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1. Giriş

Geçmişten günümüze öğrenme ihtiyacı artarak 
büyümektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğrenme 
süreçleri de değişim geçirmektedir.  1990’larda 
internetin yaygınlaşması ile hayatımıza giren 
e-öğrenme artık hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda öğrenme 
yönetim sistemlerinin kullanımı ve önemi de 
ivmelenerek artmaktadır. Kurumlar açısından 
e-öğrenme süreçlerini etkili bir şekilde yönete-
bilmek için doğru öğrenme yönetim sistemini 
seçmek kritik konulardan biri olmuştur.

2. Öğrenme Yönetim Sistemleri

Öğrenme yönetim sistemi adından da anlaşıla-
cağı üzere bir yönetim aracıdır ve eğitim içerik-

lerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin 
izlenmesine, öğrenme öğretme süreçlerinin bi-
reyselleştirilebilmesine olanak sağlayan bütün-
leşik bir sistemdir [1].  Öğrenme yönetim sis-
temlerinin amacı,         e-Öğrenme faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir 
şekilde gerçekleştirmektir. Öğrenme materyali 
sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaş-
ma ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, 
sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin 
geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini 
düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıt-
larını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağla-
maktadırlar [2].  Öğretim yönetim sistemlerini 
başta eğitim-öğretim kurumları olmak üzere 
özel amaçlı olarak insan kaynaklarının gelişimi 
için işletmeler ve genel amaçları için değişik 
birçok kurum kullanmaktadır.  

eFront Öğrenme Yönetim Sistemi 

Özlem Ozan, Yasin Özarslan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir
ozlemozan@gmail.com, ozarslan@gmail.com

Özet: E-öğrenme etkinlikleri gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimin bir parçası olarak günlük 
hayatımıza yer almakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Buna paralel olarak öğrenme yönetim sis-
temlerinin kullanımı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.  Bu çalışmada açık kaynak kodlu öğrenme 
yönetim sistemlerinden eFront değerlendirecek ve ulusal alan yazına katkı sağlanmaya çalışıla-
caktır. Çalışmada literatür taraması yönteminden ve yazarların eFront deneyimlerinden faydalanıl-
mıştır. Yazarlar 2008-2009 öğretim yılı içerisinde vermekte oldukları dersleri web destekli olarak 
eFront aracılığıyla yürütmüşler ve elde ettikleri kişisel deneyimleri doğrultusunda eFront öğrenme 
yönetim sistemini değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda eFront öğrenme yönetim sistemi, bünyesinde 
standart olarak barındırdığı araçlar ve sistemin geleceğine dair öngörülere yer verilecektir. 

Anahtar Sözcükler: eFront, Öğrenme Yönetim Sistemi, Değerlendirme 

eFront Learning Management System

Abstract: E-learning activities have become more common as a part of both face-to-face and dis-
tance education. As a result of this, usage and importance of learning management systems increase 
day by day. In this study, open source learning management system eFront is evaluated based on 
literature review and authors experiences during 2008-2009 academic years. At first information 
about eFront is given. After that, tools of system are evaluated.  Finally future works are discussed.  

Keywords: eFront, Learning Management System, Evaluation
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eFront Öğrenme Yönetim Sistemi 
Özlem Ozan, Yasin Özarslan

Çevrimdışı çalışma / Eşleme: Öğrenciler, ders 
içeriklerini çevrimdışı çalışabilecekleri şekilde 
kişisel bilgisayarlarına indirebilirler. Ders içe-
rikleri yazdırılabilir. Öğretmenler, ödevleri tek 
bir tıkla kişisel bilgisayarlarına indirebilirler.

Yönlendirme / Yardım: Sistem, sistemin nasıl 
kullanılacağına dair çevrimiçi dersler içermek-
tedir. Yardım bütün sistem kullanıcıları (öğren-
ciler, öğretmenler, yöneticiler, teknik destek 
birimi vs.) tarafından görülebilmektedir. Yar-
dım menüsüne her an ulaşılabilir. Öğrenciler 
yardım materyali oluşturabilirler. Öğretmenler 
yardım materyali oluşturabilirler. Yardım kay-
nakları içinde arama yapılabilir. Öğrenciler her 
hangi bir araca ait ilgili bağlama uygun yardım 
materyaline ulaşabilir.

Kişiselleştirme: Sistemde yöneticinin belirli 
şablonlar bağlamında tasarıma müdahale ve 
özelleştirme imkânı vardır. Eğitici kendi der-
sine ait sayfadaki modülleri ve öğrenciler her 
dersin kendi sayfasındakileri sürükle-bırakla 
kişiselleştirebilmektedir. Onun dışında sisteme 
bileşen geliştirerek özel uygulamalar yapmaya 
izin vemektedir.

Ders / Kurs içinde arama: Arama özelliği çok 
sınırlıdır. Öğrenciler, sistemde bulunan dersleri 
arayabilirler. Öğrenciler, bütün ders içeriğinde 
arama yapamazlar. Öğrenciler, kayıt olmadık-
ları ders içeriğinde arama yapamazlar. Öğren-
ciler, forumdaki tartışmalarda arama yapamaz-
lar. Öğrenciler, yazılı, sesli, görüntülü sohbet 
kayıtlarında arama yapamazlar. Arama sonuç-
larında aranan kelimeler vurgulu gösterilmez.

İşbirliği araçları

Grup çalışması: Sistem, kendisi otomatik ola-
rak gruplar oluşturabilir. Öğretmen, öğrenci 
grupları oluşturabilir. Her bir gruba özgü, sı-
nav, test, grup ödevi veya etkiliği verilebilir. 
Gruplar, çalışmalarını paylaşabilir.

Viki (Wiki): İsteğe bağlı bileşen olarak yükle-
nerek sağlanabilmektedir.

Günlük (Blog): İsteğe bağlı bileşen olarak 
yüklenerek sağlanabilmektedir. Her öğrenci, 
kendine ait günlük oluşturabilir, bu günlüğü 
düzenleyebilir.

Sözlük: Sistemde sözlük uygulaması olmakla 
birlikte içerikle etkileşimi de bulunmakta ve 
üzerine gelindiğinde balon içinde açıklama 
gelmektedir.

Sosyal Ağ kurma: Farklı derslerdeki öğrenci-
ler sohbet odaları ve forumlarla etkileşimde bu-
lunamamaktadır. Etkileşimde bulunabilmeleri 
için öğrencilerin aynı derste olması gerekmek-
tedir. Öğrenciler, farklı derslerdeki öğrencileri 
de kapsayacak şekilde sistem içerisinde çevri-
miçi çalışma grupları ve kulüpler kuramazlar. 
Yönetici bütün sistem kullanıcılarına açık bir 
forum oluşturabilir. Sistem,  o anda çevrimiçi 
olanları gösterebilir ve bireylerin etkileşimine 
mesajlaşma bazında olanak sağlar.

Yönetim araçları

Kimlik Doğrulama: Yönetici, bütün dersler 
için ziyaretti hesabı oluşturabilir. Merkezi doğ-
rulama (Central Authentication Servis (CAS), 
LDAP Desteği bulunmaktadır.

Yetkilendirme: Sistem yetki düzeylerine göre 
roller tanımlanmasına ve rollerin düzenlenme-
sine izin vermektedir. Yönetici, istediği sayıda 
kullanıcı tipi belirleyebilir. Öğrenci ve öğret-
menler farklı derslerde farklı rollere atanabilir. 
Öğretmen,  ders yönetim yetkilerinden bir kıs-
mını vererek ve görev atayarak bazı öğrencileri 
derse asistanlık yapması için yetkilendirebilir. 
Dersler, sadece kayıtlı öğrencilere açılabilece-
ği gibi herkese açılabilir fakat kullanıcılardan 
eposta hesapları ile oturum açmaları istenebilir.

Kayıt: Öğretmenler, öğrencilerin derse kayıt 
olmasına izin verir ya da kendi kayıt yapar. Yö-
netici, öğrencileri topluca bir derse kaydetmek 
için aktarabilir.

Yedekleme: Sadece veri tabanları yedeklene-

3. Efront Öğrenme Yönetim Sistemi

eFront açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sis-
temlerinden bir tanesidir. Kullanımının kolay 
olması, SCORM uyumluluğu, görselliği, açık 
kaynak kodlu olması, modüler ve geliştirilebilir 
yapısı nedeniyle hem eğitim kurumlarını hem 
de insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için 
şirketler tarafından tercih edilmektedir [3]. 

Platform bağımsız olarak web temelli çalışan 
uygulama; yazılım mimarisi itibariyle PHP ve 
veritabanı olarak MySQL üzerinde çalışmakta-
dır. Farklı dil destekleri, LDAP yetkilendirme 
seçeneği ve pedagojik içerik sunumları ile açık 
kaynak kodlu olarak sunulan eğitsel paketinin 
yanında ticari olarak sunulan insan kaynakları 
yönetimi açısından zenginleştirilmiş bir sürü-
mü de yer almaktadır. Bunun yanı sıra Dim-
Dim açık kaynak kodlu uygulaması modül ola-
rak yapılandırılarak sanal toplantı ve eşzamanlı 
eğitim sunulabilinecek sanal sınıf ve dersler 
için çevrimiçi sertifika oluşturabilme imkanı 
sağlamaktadır.

4. eFront Öğrenme Yönetim Sisteminin 
Sahip Olduğu Araçlar ve Özellikleri 

İletişim ve Etkileşim Araçları

Forum: Basit düzeyde bir tartışma platformu 
ve paylaşım imkanı veren standart bir forum 
uygulaması mevcuttur. Öğrenciler sadece me-
saj gönderebilirler. İzin verilmesi durumuna 
bağlı olarak konu başlıkları açabilir ve anket 
oluşturabilirler.
Dosya Aktarım İşlemleri: Öğrenciler, ekli 
dosya olarak ödev gönderebilir. Öğretmenler,  
ödevler hakkında yorumda bulunabilir, ödevle-
re not verebilirler. Yöneticiler her bir ders için 
ayrı ayrı dizin belirleyebilirler. Öğrenciler,  çev-
rimiçi olarak metin tabanlı ödev gönderebilir ve 
daha sonra ödevini düzeltme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar arası site içi mesajlaşma: Sis-
tem içi e-posta benzeri bir mesajlaşma bulun-
maktadır. Eğitmen, öğrenciye, dersi alanlara ve 

gruba mesaj gönderebilir. Öğrenci, eğitmene, 
öğrenciye ve gruba mesaj gönderebilir.

Eşzamanlı Sohbet:  Derse ait metin tabanlı bir 
sohbet odası mevcuttur. Sistem sohbet odasın-
da bulunanları ve sohbet odasında bulunmayan 
fakat o anda çevrimiçi olanları gösterebilmek-
tedir. İsteğe bağlı olarak özel oda oluşturmaya 
izin verir.

Çevrimiçi Not tutma / alma: Öğrenciler, kurs\
ders içeriklerinin olduğu herhangi bir sayfaya 
kendi kişisel notlarını ekleyebilirler. Ekledikle-
ri notları ders içeriği gibi kullanabilir, çıktısını 
alabilirler.

Duyurular: Sistem ve ders duyuruları olmak 
üzere iki başlıkta toplanmaktadır. Sistem duyu-
ruları sistemin ana sayfasından yayınlanırken 
öğrenci duyuruları öğrenciye ait dersin sayfa-
sında gönderilebilmektedir. 

Beyaz Tahta Uygulaması: 3. Parti açık kay-
nak kodlu DimDim yazılımı ile oluşturula-
bilmektedir.

Video Konferans Desteği: 3. Parti açık kaynak 
kodlu DimDim yazılımı ile sağlanabilmektedir.

Verimlilik Araçları

Yer imleri: Öğrenciler dersin içindeki herhan-
gi bir öğrenme materyalini yer imi ile işaretle-
yebilirler.

Takvim ve Süreç izleme: Öğretmenler ve 
öğrenciler ders takvimine tekinlik girebilir ve 
yayınlayabilirler. Öğrencilerin kayıtlı oldukları 
dersleri ve yeni mesajlarını listeleyen,  sistem-
deki genel etkinliklerle derslere özgü etkilik-
leri gösteren takvimin bulunduğu kişisel bir 
ana sayfası vardır. Öğrenciler tamamladıkları 
ödevlerine ait notlarını görebilirler. Öğrencile-
ri, eğitim içeriklerinde yapılan ekleme, çıkart-
ma ve düzeltmelerden haberdar edebilmek için 
sistem RSS desteği sunmaktadır.
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eFront Öğrenme Yönetim Sistemi 
Özlem Ozan, Yasin Özarslan

al bir araç olmakla birlikte eğitim kurumları 
için organizasyonel düzeyde kurumsal çözüm-
ler sunamamaktadır. Sistemin geliştirilmesin-
de bazı modüllerde dil kodlaması için UTF-8 
gibi geniş bir standart tercih edilmediğinden 
Türkçe karakter sıkıntısı oluşabilmektedir. Bu 
bağlamda kaynak kodlarda bazı durumlarda 
düzeltmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 
sözlük ve öğrencilere dönüt verdiğimiz yorum 
bölümlerinde bu sıkıntı göze çarpmaktadır. Fo-
rumun yapısı itibariyle mesajlar tek basamaklı 
olarak listelenmekte ve kategori oluşturmaya 
ve dallanmaya izin vermemektedir. Aynı sıkın-
tı sıkça sorulan sorular modülünde de mevcut-
tur. Burada bahsi geçen sıkıntılar eFront 3.5.5 
sürümüyle ilişkili olmakla birlikte bunlara 
yönelik çalışmalar yapılmakta ve özellikle 3.6 
sürümünde köklü değişikliğe gidilerek ulusla-
rarası açık standartlara uyumlu olarak yeni bir 
modelleme ile geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir. Bu çalışmalarda ayrı paket olarak 
kurulan birçok modül ve yeni uygulamalar sis-
temin kurulumuna dahil edileceği geliştiriciler 
tarafından duyurulmuştur [4].

6. Kaynaklar

[1] Ozan, Ö. (2008). Öğrenme Yönetim Sistem-
lerinin (Learnıng Management Systems-LMS) 
Değerlendirilmesi. XIII. Türkiye’de İnternet 
Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Ankara

[2] Paulsen Flate Morten, Online Education 
Systems: Discussion and Definition of Terms,  
http://www.nettskolen.com/forskning/Definiti-
on%20of%20Terms.pdf, 10 Haziran 2002 tari-
hinde ziyaret edilmişitr.

[3] eFront - Refreshing eLearning – Home, 
http://www.efrontlearning.net/ 4 Aralık 2009 
tarihinde ziyaret edilmişitr.

[4] Second eFront v3.6 technology preview, 
http://forum.efrontlearning.net/viewtopic.
php?f=15&t=1612 , 4 Aralık 2009 tarihinde 
ziyaret edilmişitr.

bileceği gibi bütün verilerin yedeklenebilmesi 
mümkündür.

Çoklu dil desteği: Sistemin, Türkçe, İngilizce, 
Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Rus-
ça, İspanyolca başta olmak üzere 37 dil desteği 
mevcuttur. 

Ders dağıtım araçları

Sınav Soruları: Sistem, çoktan seçmeli – tek 
cevaplı, çoktan seçmeli – çok cevaplı, eşleş-
tirme, boşluk doldurma, hesaplama, açık uçlu, 
makale/kompozisyon, sıralama, karışık cümle, 
doğru-yanlış, tiplerini desteklemektedir.

Sınav Yönetimi: Sistem, soruların ve sorulara 
ait seçeneklerin kendi içinde rast gele atayabilir. 
Öğretmenler, öğrenciler için öz-değerlendirme 
oluşturabilirler Sınavlara süre ve tekrar sınır-
laması konabilir. Öğrencilere geçmiş sınavları 
tekrarlama olanağı sunabilir. Öğretmenler, so-
nuçların gösterilip gösterilmemesine, sonucun 
her bir sorudan sonra veya sınavın sonunda 
gösterilip gösterilmemesine karar verebilir. 
Her bir soru için ayrı ayrı geri dönüt hazırlana-
bilir. Matematik soruları için matematik editö-
rü kullanılabilmektedir.

Sınav Hazırlama Kolaylığı: Öğretmenler,  
soru bankası oluşturabilir. Sorular soru banka-
sından alınabilir. Tek tek girilmesine gerek kal-
maksızın sorular başka bir dosyadan veya soru 
bankasından havuza transfer edilebilir. Sistem, 
test analiz verilerini sağlar.

Ders Yönetimi: Öğretmen, ödevleri, etkin-
likleri ve duyuruları belirli tarih aralığında 
geçerli / yayında olmak üzere yayınlayabilir. 
Öğretmen, ödevleri veya kaynakları grupla-
ra göre özelleştirebilir. Ders materyalleri bir 
veya birkaç şarta (sınav notu, tarih…) bağ-
lı olarak yayımlanabilir. Dersler için ön şart 
tanımlanabilir. Bir konuya devam edebilmek 
için ön şart tanımlanabilir. Örn: bir önceki tes-
ti geçmiş olmak gibi...

Öğrenci İzleme: Her bir öğrencinin her bir 
ders içeriğinde ne kadar süre kaldığı ne sıklıkla 
ziyaret ettiği izlenebilir. Her bir grubun her bir 
ders içeriğinde ne kadar süre kaldığı ne sıklıkla 
ziyaret ettiği izlenebilir. Her bir öğrencinin ders 
içeriğine, forumlara ve ödevlere erişim sıklığı, 
tarihleri, süresi ve eriştiği IP numarasına ait ra-
porlar alınabilir. İstatistikler kişi bazında alına-
bileceği gibi ders bazında alınabilir. 

Ders Açıklaması: Her bir ders için ayrı ders 
planı/izlencesi oluşturulabilir. Bu açıklamalara 
sistemin ana sayfasından yayınlanabilmekte-
dir. Ayrıca bu bilgiler meta etiketi olarak sistem 
tarafında kullanılmaktadır.

Sertifika: Her bir ders için öğrencilere elektro-
nik olarak sertifika oluşturulabilmektedir.

İçerik Geliştirme Araçları

İçerik Paylaşımı / Yeniden Kullanım: Siste-
me SCORM standartlarındaki içerikler aktarı-
labilmektedir. Aynı şekilde içerikler SCORM 
paketi olarak alınabilmektedir. Ders malzeme-
leri bir dersten diğerine aktarılabilmektedir.

Öğretim Tasarımı Araçları: Öğretmen, ders 
akışını konu, ünite ve ders şeklinde hiyerarşik 
olarak yapılandırabilir. 

Donanım / Yazılım

Web Tarayıcısı Uyumluluğu: Sistem tamamen 
web üzerinden çalışmakta ve Internet Explorer, 
Safari, Mozilla Firefox gibi web tarayıcılarıyla 
uyumlu bir şekilde sorunsuz çalışmaktadır.

Sistem Uyumluluğu: PHP ve MySQL desteği 
olan herhangi bir sunucu sistemi üzerinde ra-
hatlıkla kurulabilmekte ve çalışmaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler

eFront kolay kurulup, rahat yapılandırılabilen 
bir uygulamadır. Orta ölçekli işletmelerde ve 
öğretim elemanlarının ders sunumları için ide-

Şekil 1: eFront Ekran görüntüleri
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Eğitimde bir Günlük Uygulaması: Weblog!

Aslıhan Babur
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara

Özet: Günümüzde teknolojinin, bilginin ve dolayısıyla bireylerin hızlı gelişimine bağlı olarak 
eğitim sisteminin de değişmesi, gelişmesi gerektiği açıktır. Çünkü bireyler, bilgiye olan ihtiyaç-
larını her geçen gün daha çok hissetmekte, daha üretken, daha verimli ve daha mutlu olmanın 
yollarını aramaktadırlar [11].

Günümüzde ülkelerin eğitim politikaları; “öğrenmeyi öğrenen” bireylerin yetiştirilmesi, eğitimle-
rini kendilerine uygun olan zaman dilimlerinde ve istedikleri mekânlarda almaları ve hatta kişilerin 
bilgi düzeyi ve öğrenme becerilerine göre öğrenebilmelerine olanak sağlanması üzerine kurulmak-
tadır [14]. Bireyler yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını uzaktan eğitim yöntemi ile elde edebilirler.

Blog (Weblog) uygulamaları, öğretim etkinliklerinde kullanılabilecek etkili bir öğrenme-öğretme aracı 
olabilir. Blog, kullanıcılarından web sayfası oluşturmaya yönelik teknik bilgi gerektirmeksizin, kendi 
sayfalarını düzenleyebilecekleri olanaklar sunar. Aynı zamanda yazılanlara okuyucular tarafından ya-
pılacak yorumlarla hem yazar hem de okuyucu için; sosyal etkileşimin sağlanmasına da olanak tanır.

Bu makalede, eğitim sisteminin neden değişmesi gerektiği, uzaktan eğitim, weblog ve eğitimde 
weblogların neden kullanılması gerektiği ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Weblog, Ağ Günlükleri

A Dairly in Education: Weblog!

Abstract: Nowadays according to the rapid change of information, and so change of individuals, 
it is obvious that educational system is also required to change and develop, because each day 
individuals feel the necessity of information more and more, therefore they try to find the ways to 
be more productive, more efficient and happier.

Educational polices of countries are set up on growing up individuals that “learn learning”, pro-
viding individuals to take education when and where they want, and even according to their own 
knowledge level and learning skills. Individuals can acquire the needs of lifelong learning by 
means of distance education.

Weblog applications can be effective instructional tools for instructional activities. Blogs give us-
ers the opportunity of editing their own pages without a requirement of any technical information 
of building up web sites. Also, by means of the comments that readers do on the writings, blogs 
enable to provide social networking for both readers and writers.

In this article, it is discussed why the education system should change, and the reasons of the use 
of distance education, weblogs in education.

Keywords: Distance Learning, e-learning, weblog
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Eğitimde bir Günlük Uygulaması: Weblog!
Aslıhan Babur

daha çok üniversite ve eğitim kurumu, eğitim 
ve öğretim etkinlikleri için interneti kullanma-
ya başlamıştır. Her düzeyde kurum, öğrenci ve 
çalışan, çevrimiçi öğrenme etkinliklerine katıl-
maya özendirilmektedir [9].

Özkul ve arkadaşlarına göre (2005), çevrimi-
çi öğrenme ya da e-öğrenme; internet tekno-
lojileri, TV, mobil iletişim araçları, elektro-
nik ortamlarda, eğitimin materyalinin metin, 
ses, hareketli video, grafikler, animasyon gibi 
elektronik araçlarla dağıtılması ile gerçekleşen 
öğrenme ve öğretim faaliyetine verilen addır. 

Ergün (1998) ‘e göre, çevrim içi öğrenme orta-
mı ile, bilgiye ulaşmada zaman ve yer kavram-
larının öneminin kalmadığı, hatta okul, ülke, 
millet sınırlarının da ortadan kalktığı dünyanın 
bütün sınıfları birbirine bağlanabildiğini söyle-
mek mümkündür. Çevrimiçi sınıflarda her sınıf 
ve öğretmen, kendi ders plân ve çalışmalarını 
bütün dünyaya açabilir, Web sayfalarına koy-
dukları projelerle sınıf panolarını yaratabilir, 
öğrencilerin problem çözme ve yazma, ileti-
şim, eleştirel düşünme yeteneklerini arttırmaya 
yönelik çalışmalar yapabilirler. Bu sayede yaş, 
sınıf, cinsiyet, milliyet, din gibi bireysel farklı-
lıklar önemli ölçüde azalabilir [5].

Çevrimiçi eğitim ortaöğretim ve yüksek öğre-
timde gittikçe yaygınlaşmaktadır. İlk başlarda 
yeni eğitim teknolojileri ile geleneksel eğitimi 
destekleyici bir eğitim ortamı olarak düşünül-
müş sonradan çevrimiçi olarak önerilen ders-
ler öğretim amaçlı etkileşim kurmanın ve bilgi 
edinmenin temel kaynağı durumuna gelmeye 
başlamıştır  [8]. Çevrim içi ortamlarda eğitim, 
öğrenci ile öğretim elemanının birbirlerinden 
fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, eş za-
manlı (senkron) veya ayrı zamanlı (asenkron) 
çoklu ortam teknolojisi yardımıyla sağlana-
bilir. Sohbet ortamları, video konferansları 
senkron eğitimde kullanılabilirken, asenkron 
eğitimde de e-posta, ilan panoları kullanılabil-
mektedir. Web siteleri, wikiler, sanal sınıflar 
ve weblog(ağ günlükleri) eğitimcinin planına 
göre senkron veya asenkron olarak kullanılabi-

lir. Webloglar, geniş yelpazede konuyu öğret-
mek için bir araç olarak kullanılabilir.

3. Weblog (Ağ Günlüğü)

3.1. Weblog Nedir?
Blog, “web-log” kelimesinin kısaltmasıdır. 
Kısaca “web’de oluşturulan günlük” şeklinde 
tanımlanabilir [7]. Blog, haberlerin toplandığı, 
çeşitli internet bağlantılarının bulunduğu, ki-
şisel bir günlük olarak sürekli güncellenen bir 
web sitesidir. Bloglara, metinler, bağlantılar, re-
simler, ses kayıtları, videolar yüklenebilir [7].

Ağ günlükleri, karmaşık işeri düzey web bil-
gisine sahip olmadan oluşturulabilen, metin ve 
grafiklerle desteklenebilen, yazarların yazıları 
hakkında yorumlar alabildiği, yapılan yorumla-
rın kronolojik olarak arşivlenmesini sağlayan, 
kullanıcıları belirlemenize, sınırlandırmanıza 
imkan sağlayan, diğer web sayfalarına, vide-
olara vb. uygulamalara bağlantı sağlayabilen 
“çevrimiçi günlükler” dir.

Akar (2006)’ a göre bir weblog, text, hyper-
text, resimler ve linkler (diğer web sitele-
rine bağlantılar) içerir. Webloglar karşılık-
lı konuşma (conversational) formunda, bir 
dokümantasyon,(metin, video, ses ve bunların 
kombinasyonu olan her türlü iletişim kurma-
ya yarayan materyalleri) kullanmaktadır. Ve 
genellikle özel bir “ilgi alanına” odaklanmak-
tadır. Webloglar kitle iletişim araçlarını etki-
leyerek, iletişimin önemli ve popüler bir aracı 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Ceyda Aydede Blog Çağı isimli kitabında blog-
lara “Sanal Ortam Günlüğü” adını vermektedir 
[3].

Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu V.sınıf öğ-
rencileriyle weblog ortamı kullanılarak yürü-
tülmekte olan çalışmada öğrencilerden bazıları 
weblog ortamını [16];

Bence weblog herkesin geçmişini ve günü-
müzü görebildiği bilgiler alıp aynı zamanda 

1. Giriş: 

Günümüzde teknolojinin, bilginin ve dolayı-
sıyla bireylerin hızlı gelişimine bağlı olarak 
eğitim sisteminin de değişmesi, gelişmesi ge-
rektiği açıktır. Çünkü bireyler, bilgiye olan ih-
tiyaçlarını her geçen gün daha çok hissetmekte, 
daha üretken, daha verimli ve daha mutlu ol-
manın yollarını aramaktadırlar [11].

Çağdaş toplumlar, hazır bilginin aktarıldığı, 
ezberlemesi beklenen geleneksel öğrenci ye-
rine bilgiye ulaşma yollarını bilen, öğrenme-
yi öğrenmiş ve grup çalışmasını benimsemiş 
bireylere gereksinim duymaktadır. Bu neden-
le, eğitim sistemlerinde köklü değişikliklerin 
olması kaçınılmazdır. Buradan yola çıkarak, 
uzun yıllar boyunca içeriği “kesin doğru” ka-
bul edilerek yoruma kapatılmış öğretim prog-
ramlarının günümüz toplumlarına katacağı 
fazla bir şey kalmamıştır 

Saban’ a göre,  günümüz okullarından ve öğret-
menlerinden beklenen en önemli görev, toplu-
ma yaratıcı, eleştirel ve çok yönlü düşünebilen, 
öğrenmeyi öğrenen, problem çözebilen, kendi 
öğrenmesinden sorumlu olan ve sağlıklı karar-
lar verebilen bireyler yetiştirmektir [13]. 

O halde bu görevi sadece okul içinde gerçek-
leştirmek bizi hedefe ulaştırır mı? Okullar öğ-
rencileri gelecek için gerekli bilgiyle mi yük-
lemeli, yoksa sadece okulda verilen bilgilerin 
yaşam boyu yetmeyeceğini kabul ederek hayat 
boyu öğrenmeyi sağlamak için ortam mı hazır-
lanmalı?

2. Uzaktan Eğitim

Bilginin hızla artması, insanların kendini geliş-
tirme isteği, değişen çalışma şartlarında eğiti-
min önem kazanması, işletmelerin çalışanları-
nın eğitimine önem vermeleri, geniş kitlelere 
meslek kazandırmak için eğitim ihtiyaçlarını 
karşılama gerekliliği yaşam boyu öğrenmenin 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bireylerin 
yaşam boyu eğitime ihtiyaç duyması, eğitim 

ihtiyacını karşılayacak kaliteli eğitmen bulma 
zorluğu, ortaya çıkan yüksek maliyetler, eği-
timde kalite ve eşitlik arayışı uzaktan eğitimin 
yaygınlaşmasını ve önemini arttırmıştır.

Moore ve Kearsley (1996) ‘e göre uzaktan 
eğitim, özel organizasyonların ve uygulama-
ların yapılanması yanında ayrıca özel bir ders 
planı yapma tekniği, özel öğretme teknikleri, 
elektronik olan veya olmayan sistemlerin kul-
lanıldığı, özel iletişim yöntemleri olan normal 
olarak öğretme faaliyetlerini farklı ortamlarda 
oluşturan planlı bir öğrenmedir. [8]

Uzaktan eğitim teknolojisindeki en büyük ge-
lişmeyi bilgisayar ağlarının yaygınlaşması ol-
muştur. Öğrenciler için açık uçlu bilgi arama 
ortamı olan internet, öğretmenler için önemli 
bir araçtır. Her geçen gün gelişen internet tek-
nolojisi günümüz eğitim / öğretim süreçlerinde 
hem küresel çapta güncel bir bilgi kaynağı, hem 
bireysel gelişim fırsatları sunan esnek bir okul, 
hem de grup etkileşimini sağlayan etkili bir öğ-
renme ortamı olarak kullanılabilmektedir.

İnternetteki bilgi kaynakları öğrenme ortamla-
rındaki etkinliği arttırmada çok önemli bir role 
sahip olabilir. Öğrencilerin kendilerince yeni 
hedefler ve sorunlar üretmesi, bu ortamlarda 
ulaştıkları bilgiyi yetersiz bulduklarında onları 
yeni bilgileri araştırmaya yöneltecektir [10].

Jung (2000)’a göre internete dayalı eğitim, da-
ğıtılan ders içeriklerinin ve etkileşimlerin in-
ternet yöntembilim ve teknolojileri tarafından 
sağlandığı bir uzaktan eğitim biçimidir. İnsan-
ların, uzak çoklu ortam veritabanlarına, kaynak 
tabanlı öğrenmeye erişmesi için esnek yollarla 
kendi hızında, bireysel öğrenmeyi yönetebil-
mek için birbiriyle işbirlikli ortamlarda eşza-
mansız ya da eşzamanlı etkileşim kurmalarına 
olanak sağlayan bir medya varlıklı çevrimiçi 
ortam olarak bilinmektedir [6]. 

İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması ile 
uzaktan eğitimde çevrimiçi öğrenme ortamla-
rı geliştirilmeye başlanmıştır. Dünya çapında 
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3.2.3. Kullanım Amaçlarına Göre 
Kişilerin günlük yaşamda yaşadıkları olayları, 
karşılaştıkları durumları okurlarıyla paylaşma-
sını sağlayan kişisel webloglar; deneyimi olma-
yan kişilerin bile kullanabileceği ve sayfalarını 
düzenleyebileceği yapıdadır ve webloglarda en 
fazla rastlanan türdür.

Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin 
yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin 
yazdığı ve düzenlediği webloglar da temasal 
webloglardır. 

Topluluk weblogları, üyelik sistemine sahip 
olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden 
meydana gelen webloglardır. 

Şirketlerin kendileri ile ilgili haber ve duyuru-
larını daha samimi bir şekilde halka açtıkları 
webloglar şirket webloglarıdır ve iş hayatında 
giderek önem kazanmaktadır. 

Eğitim weblogları da eğitim – öğretim faaliyet-
lerinin internet üzerinden yapılmasına olanak 
sağlar.

4. Eğitimde Weblog

İnternet, bilgiye ve bilginin kaynağına kolay 
ulaşma imkanı sağlayan bir araç haline gelmiş-
tir. Geniş imkanlar sunan bu teknolojinin eği-
timde kullanılması kaçınılmazdır.

Altun(2005)’ a göre, bilgi oluşturma, yapısı ge-
reği, ilişkilendirici, iletişimsel ve etkileşimsel 
yapıdadır. Araştırmalar incelendiğinde öğren-
me ve öğretme sürecinde sosyal etkileşimin 
önemli olduğu vurgulanmıştır.  Bu durum göz 
önüne alındığında, weblog ortamının öğren-
cilere öğrendikleri bilgileri yayımlayacakları, 
paylaşacakları ve tartışacakları bir ortam hazır-
layacağını belirtmektedir [2].

Weblog uygulamaları okur yazarlık düzeyi-
ni ve kritik düşünme becerilerini geliştirmek 
için sınıflarda kullanılabilir.   Webloglar git 
gide bireylerin dikkatini çekmek, uyarılması-

nı sağlamak için kullanılan materyaller haline 
gelmektedir.

Yürütme olduğum “Bolu Gazipaşa İlköğretim 
Okulu V. Basamak Bilişim Teknolojileri Der-
sinde Blog Ortamında ‘İnternet’ Ünitesinin İş-
lenmesinin Eleştirel Düşünceye, Kalıcılığa ve 
Akademik Başarıya Etkisi” isimli çalışmamda 
weblog ortamın da ders işlenmesinin öğren-
cinin eleştirel düşünme becerisine, akademik 
başarısına ve bilginin kalıcılığına olan etkisini 
araştırmaktayım.

Öğrenciler ilk defa internet üzerinden ve hiç 
kullanmadıkları bir ortamdan(weblog), yer ve 
zaman sıkıntısı olmadan ders işleyebilmekte-
dirler. Bu ortamda konular aktarılmadan önce, 
durum hikaye şeklinde anlatılmakta ve öğren-
cilerden empati yapmaları istenerek soruna çö-
züm bulmaları bu sayede gereken kazanımların 
gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 

Uygulama aşamasında olan çalışmamda yap-
tığım gözlemlere göre,  öğrenciler weblog 
ortamına olumlu tutum sergilemekte, eleştirel 
düşünme becerileri gelişmekte ve yapılan et-
kinliklerde de bilginin kalıcılığının arttığı göz-
lemlenmektedir.

Tekinarslan(2008)’ ın 42 öğrenciyle “weblog 
kullanılarak yapılan sınıf içi etkinliklerde öğ-
retmen ve öğrenci deneyimleri” isimli nitel 
araştırmada, yaptığı gözlemler ve öğrencilerle 
yapılan görüşmelerde weblog ortamıyla ilgili 
şu sonuçları elde etmiştir.

Blog ortamının kullanımı kolaydır.• 
Öğrenenler, yazı becerilerinin geliştiğini • 
belirtmektedir.
Ortamda bilgiye ulaşmak zevkli bir iştir.• 
Geleneksel yöntemlerle ders işlemek ye-• 
rine, farklı ortam kullanmak olumlu etki 
yaratmıştır.

Eğitimciler, internette bilgi paylaşımını sağla-
mak ve öğrencilerini cesaretlendirmek için ağ 
günlükleri ortamını kullanabilirler.  Ağ gün-

verdiği bir iletişim ve araştırma sitesi olmalı. 
(öğrenci19) 

Weblog kelimesi Türkçe’ de ağ günlüğü de-
mektir. İstediğimiz şeyleri paylaşmak içindir..
(öğrenci10)

Weblog genellikle güncelden eskiye doğru 
sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı 
web tabanlı bir yayını belirtir çoğunlukla her 
gönderenin sonunda yazanın adı ve göndereni 
belirtilir .Yayıncının seçimine göre okuyucular 
yazıya yorum yapabilir .Yorumlar weblog için 
çok önemlidir.Bu sayede yazar ve okuyucular 
arasında iletişim sağlanır .Bunun dışında izle-
me mekanizmasıyla,belirli bir yazı hakkında 
yazılan diğer yazıların belirlenebilmesi müm-
kündür. (öğrenci2)

Bence weblog bir bilgi paylaşım sitesidir. Ben 
ve arkadaşlarım bu site de bilgilerimizi taze-
leyip bilgilerimizin üstüne bilgiler katabiliriz. 
Kısacası weblog bizim için iyi ve aynı zaman 
da yararlı bir site dir. (öğrenci26)

şeklinde tanımlamışlardır.

Webloglar, yazarın konu hakkında fikirlerini ya-
yınlamasına ve yorumlanmasına, bugünden düne 
kronolojik bir sistemle verileri düzenlemesine, 
arşivlemesine imkan sağlayan web siteleridir. 

Okuma ve yazma, matematik ve fen gibi disip-
linler olmak üzere bütün akademik disiplinler 
için gerekli olan temel nitelikleri sağlamakta-
dır. Ağ günlükleri, dijital ortamlarda okuma ve 
yazma ile desteklenen uygulamalardır. Nasıl ki 
kağıtlardan okuyarak, kağıtlara kalemlerle ya-
zarak okuma yazma nitelikleri geliştiriliyorsa, 
ağ günlükleriyle de bu nitelik geliştirilebilir. 
Öğrenenlerin, ilkokul çağından bu yana kul-
landıkları defterler yerine kendilerine birçok 
konuda esneklik sağlayan “sanal defteri” tercih 
edecekleri açıktır.

Bilindiği gibi internet ortamı 7 den 70 e birçok 
insanın ilgisini çekmektedir. Bu tür bir orta-

mın parçası olan ağ günlüğü uygulamalarıyla 
öğrencilerin internet ortamına olan ilgileri de 
pekiştirilmektedir.

Ağ günlüklerinin bu kadar geniş kullanım 
alanları olduğu düşünülmekle birlikte eğitim 
sistemimiz içerisinde günlüklerin nadiren kul-
lanıldığı görülmektedir. Bunun sebeplerinden 
bazıları;

Öğrenenlerin bilgisayarı sadece sohbet, • 
oyun, eğlence vb. etkinlikler için 
kullanmaları,
Öğrenenlerin ya da ailelerin tutumu,• 
Maddi imkansızlıklar,• 
Bilgi eksikliği,• 
Öğrenenlerin teşvik edilmemesi,• 
Öğretmenlerin ortam hakkında bilgi, be-• 
ceri sahibi olmamaları,
Öğretmenlerin bilgisayara karşı olumsuz • 
tutumları,
Donanım eksikliği,• 
olarak sıralanabilir.• 

3.2. Weblogların Sınıflandırılması 
Altun (2005) ‘a göre weblogları içeriği oluştur-
ma şekli(Teknik Açıdan), medya türü ve kulla-
nım amacına göre sınıflandırabiliriz [2].

3.2.1. Teknik Açıdan
İnternetteki bilgi kalabalığı içerisinden işe ya-
rar sayfalara linkler içeren web sayfaları şek-
linde tasarlanan, daha çok yazarın yorum ve 
düşüncelerinden oluşan, kendi içeriğine sahip 
sayfalar filtreleme özellikli webloglardır. Filt-
releme türlerine göre içerik ve tasarım olarak 
daha sınırsız olan sayfalar da dergi tipi web-
loglardır [12].

3.2.2. İçerdiği Medya Türüne Göre 
Çoğunlukla yazılardan ve yazılara ait resimler-
den oluşan metin weblogları, fotoğrafların ko-
nularına göre saklandığı ve paylaşıldığı fotoğ-
raf weblogları, yazılı ve sesli kayıtların bulun-
duğu ses weblogları son olarak içinde videola-
rın yer aldığı “vlog” olarak adlandırılan video 
weblogları olarak sınıflandırılmaktadır.17
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Max Jacob Genç Bir Şaire Öğütler isimli ese-
rinde günlük hakkında şu yorumu yapmıştır. 

“Her gün not tutun; açık, okunaklı. Tarih atmayı 
da unutmayın. Hayatımın günlüğünü günü gü-
nüne tutmuş olsaydım, şimdilerde bir Larousse 
sözlüğü olurdu elimde. Duyulmuş, derlenmiş 
bir kelime, yeniden karşılaşılan bir dünyadır. 
Ah, neler yitiriyoruz! Bütün o yitirdiğimiz inci-
leri düşünün! Hayatınızın günlüğünü yazın!”

Oluşturulması Max’ ın bahsettiği günlüğe göre 
daha kolay olan weblogların kullanımı diğer 
ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’ de daha az-
dır. Weblogun özellikle eğitim alanında etkili 
ve verimli biçimde kullanılması için;

Hizmet içi eğitimlerle öğretmenleri bilinç-• 
lendirme çalışmaları,
Okullarda örnek ağ günlüğü uygulamala-• 
rının gerçekleştirilmesi,
Ders kitaplarında ağ günlüklerinin • 
kulla  nımına uygun olan etkinliklerin 
tasarlanması,
Öğretmenlerin uygulamaları weblog orta-• 
mına göre uyarlamaları,

gibi uygulamalarla eğitim amaçlı ağ günlüğü 
kullanımında artış göstereceği söylenebilir.
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lükleri öğrencilerin bilgilerini düzenlemelerine 
yardımcı olur. Bunun yanında;

Öğrencilerin Aktif Olması,• 
Daha fazla öğrenen özelliğine hitap etmesi,• 
Yeterli zaman, • 
Tartışma – geribildirim sağlayabilme,• 
Etkili grup çalışmaları,• 
Değerlendirme kolaylığı,• 
Kullanıcı grubunu sınırlandırılabilme,• 
Sınıfı duvarlar arasından çıkarma, • 
Daha Fazla Katılım,• 
Kitlelere Ulaşım,• 
Öğrenmeyi Destekleyici Özellikler,• 
Çalışma Kolaylığı,• 
Öğrenmenin İçselleştirilmesi,• 

gibi katkıları vardır.

5. Weblogların Avantajı ve Dezavantajı

Blogların öğrenme ortamlarına bazı katkıları 
vardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Hızlı Yayım,• 
Kullanımı kolaylığı,• 
Düşük maliyet,• 
Dianmik içerik,• 
İşbirliği ortamı,• 
Yorum yapma, geribildirimde bulunma, • 
işbirlikli çalışmalar yapma ve bunları ko-
laylıkla saklayabilme,
Bir topluluk oluşturarak bilgi ve birikim-• 
leri paylaşma, 
Sınıf içi veya arası işbirliğini sağlama,• 
Farklı bakış açılarını gözlemleyebilme,• 
Akran değerlendirmesi yapılması,• 
Bilgi yönetiminin yapılması,• 
Öğrencilerin bir proje ya da ödev hazırlar-• 
ken başvurabileceği webloglara ulaşılabil-
mesi (kişisel blogları, başka okul, öğret-
men veya öğrencilerin blogları, kurumsal 
bloglar, vb)
Derslerle ilgili duyuruları postalamak • 
(ödevleri, sınav sonuçlarını, vb)
Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri• 
Sınıf içi uygulamaları ve Okul ile ilgili • 

etkinliklerden haberdar edilmesi (veli top-
lantıları, öğrencilerin devam çizelgeleri, sı-
nav sonuçları vb konularda bilgilendirme)
Öğrencilerin düşünce ve başarılarını pay-• 
laşacakları bir okur gurubu oluşturma 
(mezunlar blogu, öğretmenler blogu, vb )
Ailelerle iletişim kurulması (bilgilendir-• 
me, rehberlik,vb)
Başka okullarla işbirlikli olarak projeler • 
geliştirme

amaçlı kullanılabilmektedir.

Weblogların çok olmasa da bazı dezavantajları 
vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

İnternete bağımlı olması, (Kırsal bölgeler-• 
den internete girebilmenin hala bir sorun 
olması)
Sosyal açıdan izolasyon yaratabilmesi ve • 
sözel olmayan ipuçlarını eksikliği ile ileti-
şim sorunlarına yol açması.

6. Sonuç ve Öneriler

Webloglar ilk bakışta ve çoğunlukla bireysel 
olarak kullanılan web siteleri olarak görülmek-
tedir. Birçok ülkede webloglar;

günlük hayatlarını anlatmak,• 
çeşitli konularda yorum yapmak,• 
topluluk oluşturmak,• 
şirket yönetimi,• 

gibi çok çeşitli amaçlarda kullanılmakta ve bu 
amaca göre içerikle donatılmaktadır. Ağ gün-
lüklerinin yapıları ve yapılan araştırmalar in-
celendiğinde “eğitim amaçlı kullanım” için de 
uygun olabildikleri anlaşılmaktadır.

Hem okur-yazarlık alanında hem de internet 
okur yazarlığı alanında büyük fayda sağlaya-
bilecek olan ağ günlükleri; okuma- yazma, 
yaratma, yorum yapma ve değerlendirme gibi 
niteliklerin kazandırılması amaçlanan bütün 
öğretim programlarında kullanılabilir.
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1. Giriş

Web kavramı, Internet’in doğuşundan sonra, 
söz konusu platform üzerinde yer alan özel do-
kümanlara erişilmesini sağlayan sistemi tanım-
lamak amacıyla kullanılagelmiştir. İlk aşamada 
Web ortamı, klasik HTML kod bloklarından 
meydana gelen, kullanıcı ile etkileşime girme-
yen, sadece görsel öğelerden ve metinlerden 
oluşan sayfalardan ibaret olmuştur. Zamanla 
ortaya çıkan, sadece bilgi sunmayı değil, aynı 
zamanda bilginin paylaştırılması ve değişen 
şartlara göre anlamlandırılması doğrultusun-
daki ihtiyaçlar, Web teknolojisi ve standartla-

rının değişmesine neden olmuştur. Değişimler 
sonucunda, Internet ile gelen klasik Web yapı-
sından, Web 2.0 adı verilen yeni teknoloji ve 
standartlar bütününe geçilmiştir.

Web 2.0 kavramı, ilk olarak Darcy DiNucci 
tarafından, “Parçalanmış Gelecek” isimli ma-
kalede kullanılmış bir terimdir [1]. Daha sonra 
Tim O’Reilly tarafından da bir konferans es-
nasında dile getirilmiştir [5]. Web 2.0, statik, 
standart HTML yapısına sahip, klasik Web or-
tamından sonra ortaya çıkan, etkileşim düzeyi 
yüksek, işbirliği ve paylaşımı ön plana çıkaran, 
kullanıcı merkezli, yeni Web ortamını tanım-
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Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve                         

Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı

Ömer Deperlioğlu, Utku Köse
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Afyonkarahisar
odeper@aku.edu.tr, utkukose@aku.edu.tr 

Özet: Web 2.0 teknolojileri ve bu teknolojilere bağlı olarak ortaya çıkmış olan yeni web stan-
dartları, etkileşim düzeyi yüksek, işbirliği ve paylaşımı ön plana çıkaran, kullanıcı merkezli, yeni 
bir web dünyasının kurulmasına yol açmışlardır. Günümüz dünyasında, Web 2.0 teknolojilerinin 
etkileri, yaşamın birçok alanında görülebilmektedir. Eğitim de bu alanlardan birisidir. Bu bildiri, 
eğitim faaliyetleri kapsamında kendilerine kullanım alanı bulan başlıca Web 2.0 teknolojilerini ve 
bu teknolojilerin, bir öğrencinin öğrenme yaşantısını nasıl etkileyebileceğini, Web 2.0 teknoloji-
lerinin etkisi altındaki, muhtemel bir öğrenme yaşantısını örnek vererek açıklamayı amaçlamak-
tadır. Örnek yaşantıdan yola çıkarak, Web 2.0 teknolojilerinden yararlanan bir eğitimcinin, izledi-
ği eğitim stratejisinde meydana gelen değişikliklerin de farkına varmak mümkün olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Web 2.0, blog, wiki, podcast, RSS, öğrenme yaşantısı.

Effects of Web 2.0 Technologies on the Education and An Example Learning Experience

Abstract: Web 2.0 technologies and new web standards caused to form a user centered, new web 
world that has a high interaction level and brings collaboration and sharing to the foreground. 
Nowadays, effects of Web 2.0 technologies can be seen on many areas in the life. Education is one 
of these areas. This paper aims to explain essential Web 2.0 technologies that are used in educa-
tional activities and effects of these technologies on a student’s learning experience. The subject 
is discussed by giving an example about a student’s possible learning experience under the sway 
of Web 2.0. With this example, changes occurred on an educator’s strategies can also be noticed.

Keywords: Web 2.0, blog, wiki, podcast, RSS, learning experience.
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masında da öğrencilerin aradıkları bilgiye daha 
hızlı ulaşmasını sağlamaktadır.

2.2 Wikiler
Wikiler, bloglarla birlikte, yaygın kullanım 
alanlarına sahip olan web araçlarından biri-
sidir. Temel olarak Wikiler, işbirlikçi çalışma 
neticesinde kullanıcıların belirli konular üze-
rinde bilgileri düzenleyip yayınlayabildikleri 
ortamlardır. Wikilere kayıtlı olan her kullanıcı, 
sayfalarda sunulan bilgilere müdahale edebil-
mekte, neticede kullanıcıların katkılarıyla, iş-
birlikçi çalışmanın bir ürünü olan web sayfaları 
yaratılmaktadır. Wikilerin yaygın bir kullanım 
alanına sahip olmalarında en büyük pay, hiç 
kuşkusuz Wikipedia adındaki “Özgür Ansiklo-
pedi” uygulamasındadır [3].

Wikiler eğitim faaliyetlerinde, oldukça yarar-
lı Web 2.0 teknolojileri haline dönüşmekte-
dir. Wikiler, gerçekleştirilen çalışmaların belli 
konu başlıkları altında arşivlenmesini sağla-
maktadır. Bu durumda, öğrencilerin belli konu-
lar üzerine bilgi paylaşımında bulunabileceği 
bir platform ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan 
bilgilerin konu başlıkları altında arşivlenmesi, 
bilgiye erişimi de kolaylaştırmaktadır [8]. Ay-
rıca Wikilerin en önemli getirisi, öğrenciler ve 
öğretmenlerin işbirlikçi çalışmalarının sonucu 
olan, nitelikli bilgiler sunmasıdır. Ayrıca, su-
nulan işbirlikçi çalışma ortamı da öğrencilerin 
birbirleriyle etkileşim sağlamaları açısından 
önemlidir. 

2.3 Dosya Paylaşım Servisleri
Dosya paylaşım servisleri, çeşitli formatlarda 
dosyaların, önceden tanımlanmış kategoriler 
altında paylaşılmasına imkân tanıyan web ser-
visleridir. Günümüzde daha çok video paylaşım 
servisleri kullanıcıların ilgisini çekmektedir. 
Ancak, metin dosyalarından, ses dosyalarına, 
sunum dosyalarından, müzik nota arşivlerine 
kadar birçok farklı türde dosyanın paylaşıldığı 
servisler de kullanıcıların ilgisini çekmektedir. 
Bu durum, bilgiye olan ihtiyacı daha iyi açıkla-
maktadır. Eğitim sürecinde incelendiği taktirde 
söz konusu bu servisler, bilgiye erişim ve bil-

giyi paylaşım açısından öğrenciler için yararlı 
birer kaynak olarak görülmektedir.

2.4 Podcast Servisleri
Podcast servisleri, video veya sesin, uyumlu 
herhangi bir aygıt için Internet üzerinden pay-
laşılması ilkesine dayanan, bir yayın türüdür. 
Podcast, diğer bir Web 2.0 teknolojisi olan 
RSS ile gerçekleştirilmektedir. Podcast için ge-
rekli olan yazılım ve donanıma sahip herhangi 
bir kişi, video veya ses yayınını kolaylıkla ya-
pabilmektedir. Podcast teknolojisi, e-öğrenme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun 
bir platformdur. Podcast yardımıyla, öğrenci-
lerin ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim 
materyalleri kısa bir süre içerisinde, görsel ve/
veya işitsel olarak hazırlanabilmektedir [6]. 
Ayrıca podcast servisleri, uzak mesafedeki öğ-
rencilere ulaşılabilmesi ve sınıf üyeleri arasın-
da iyi bir etkileşimin sağlanabilmesi açısından 
da önemlidir.

2.5 Sosyal Etkileşim Siteleri
Sosyal etkileşim siteleri, kullanıcıların, çevri-
miçi sosyal topluluklar içerisinde birbirleriyle 
iletişim kurmalarını sağlayan teknolojilerdir. 
Sosyal etkileşim siteleri sayesinde kullanıcılar, 
kendileriyle yakın ilgi alanlarına veya ortak 
özelliklere sahip diğer kullanıcıları tespit edebil-
mekte ve sunulan araçlar yardımıyla da onlarla 
iletişim kurabilmektedir. Temelde, kullanıcılar 
arası sosyal etkileşimi sağlamayı amaçlayan bu 
siteler, kullanıcıların fotoğraflarını, dosyalarını 
veya kişisel girdilerini Internet’te yayınlaması-
na ve hatta çevrimiçi organizasyonlar düzen-
lemesine de yardımcı olmaktadır. Bütün bu 
özelliklerinden dolayı sosyal etkileşim siteleri, 
bilgisayar kullanıcılarından yoğun bir ilgi gör-
mektedir. Eğitim alanına uyarlandığında, öğret-
men ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu çevrimiçi 
iletişim ve bilgi paylaşımı, sahip oldukları güç-
lü özellikler nedeniyle, sosyal etkileşim siteleri 
ile kolaylıkla sağlanabilmektedir.

2.6 İşbirlikçi Düzenleme Servisleri
Wikilerde olduğu gibi, kullanıcıları ortak bir 
ürün yaratmaya teşvik eden işbirlikçi düzenle-

lamak amacıyla kullanılmaktadır. Internet or-
tamını şekillendiren ikinci nesil teknoloji ve 
standartlar bütünü olması nedeniyle de “Web 
2.0” kelime bütünü ile özdeşleşmiştir.

Web 2.0 teknolojilerinin kullanım alanı her 
geçen gün hızla genişlemektedir. Bu durumun 
başlıca nedeni, Web 2.0 teknolojilerinin, kulla-
nıcı ve web uygulamaları arası etkileşimi, kul-
lanıcılar arası etkileşimi, işbirlikçi çalışmaları 
ve bilgiye erişimi, Internet ortamında “oldukça 
kolay” bir hale getirmesidir. Söz konusu bu 
özellikler, Web 2.0 teknolojileri ve standartla-
rının eğitim alanında kullanılmasına ön ayak 
olmuştur.

Bu bildirinin amacı, eğitim faaliyetlerinde 
söz sahibi olabilecek Web 2.0 teknolojilerini 
ve bu teknolojilerin, bir öğrenme sürecinde 
nasıl kullanılabileceğini, örnek bir öğrenme 
yaşantısı yardımıyla açıklamaktır. Burada ön-
görülen öğrenme yaşantısı, ikinci nesil Web 
ortamının ve dolayısıyla Internet’in, gerek 
bireysel, gerekse sınıf ortamındaki öğrenme 
süreçlerinde ne kadar kullanışlı ve etkili oldu-
ğunu göstermektedir.    

2. Başlıca Web 2.0 Teknolojileri 

Günümüzün popüler Web 2.0 teknolojileri, 
bireylerin elektronik ortamda sosyal etkileşim 
içerisine girmesine, hazır web sistemlerinin 
içeriğine müdahale edebilmesine ve bilgi pay-
laşımında bulunabilmesine imkan tanıyan ser-
visler ve web siteleri olarak ön plana çıkmak-
tadır. İşbirlikçi çalışmayı güdüleyen, sosyal et-
kileşimin elektronik ortamda devam etmesini 
sağlayan ve farklı türlerde bilgi paylaşımını 
destekleyen Web 2.0 teknolojileri de eğitimin 
ilgi alanına girmektedir. Söz konusu Web 2.0 
teknolojilerinin yanında, bu teknolojileri des-
tekleyen, çeşitli Web 2.0 standartları da vardır. 
Bu standartlar daha çok, web ortamında yer 
alan görsel ve işlevsel yenilikler olarak ince-
lenmektedir. Eğitim faaliyetlerinde kendilerine 
kullanım alanı bulan başlıca Web 2.0 teknolo-
jileri şu şekildedir:

2.1 Blog (Weblog)
Bloglar, bilgisayar kullanıcıları tarafından, ki-
şisel girdilerini diğer Internet kullanıcılarına 
sunmak amacıyla kullanılan bir tür web sitele-
ridir. Bloglarda yer alan girdiler kronolojik bir 
sırada görüntülenmektedir [2]. Blog kelimesi, 
“Web kaydı” anlamına gelen, İngilizce karşılığı 
“Web log” olan kelime bütününün kısaltılmışı 
olarak, Peter Merholz tarafından bilişim dün-
yasına kazandırılmıştır [4]. Bloglar, sahip ol-
dukları çeşitli işlevler sayesinde, kullanıcıların 
karşılıklı olarak birbirlerinin girdilerini görün-
tüleyebilmesine ve yorumlayabilmesine, hatta 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine 
olanak sağlamaktadır. Kuşkusuz bu özellikler, 
eğitim süreci içerisinde öğrencilerin fikirlerini 
özgür bir şekilde yayınlayabilmelerini ve di-
ğer arkadaşları ile karşılıklı bilgi paylaşımın-
da bulunabilmelerini sağlamaktadır. Blogları 
kullanarak, web üzerinde, öğretmen ve öğren-
cilerden oluşan bir blog topluluğunu oluştur-
mak mümkündür. Blog ortamında öğrencilerin 
ilgilendikleri konuları arayabilmeleri, sunulan 
bilgileri yorumlayabilmeleri ve bunlara ekle-
meler yapabilmeleri, kendi öğrenme süreçle-
rini kendilerinin yönlendirmesine ve öğrenme 
sürecinde, kendilerine olan güvenin artmasına 
da yol açmaktadır.

Bloglar sayesinde popular hale gelmiş bir Web 
2.0 standardı da “tag”lardır. Web 2.0 teknoloji-
leri açısından tag kavramı, Internet ortamında 
sunulan geniş çapta bilgilerin, kolay erişilebilir 
ve arşivlenebilir olması amacıyla kullanılan, 
konuya özgü kelimeleri tarif etmektedir [7]. 
Günümüzde tag kullanımı, web ortamındaki 
birçok web sitesi ve servis sayfalarında görü-
lebilmektedir. Örneğin; blog ve haber sitele-
rinde, tag kelimeleri aracılığıyla aranan bilgiye 
daha hızlı ulaşılabilmektedir. Benzer şekilde, 
sosyal etkileşim sitelerinde kullanıcılar, ken-
di ilgi alanlarına yakın veya ortak özelliklere 
sahip diğer kullanıcıları ya da dosya paylaşım 
servislerinde aradıkları dosyaları, tag kelime-
leri yardımıyla bulabilmektedir. Tag kelimele-
rinin sağladığı bu kolaylıklar, blog sayfalarının 
eğitim faaliyetleri kapsamında kullanımı aşa-
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ile işaretler. Ders öğretmeninin blog sayfasın-
da gerçekleşen güncellemeleri inceler. Eğer 
varsa, dersle ilgili duyuruları veya not ilanla-
rını bu şekilde öğrenmiş olur. RSS yardımı ile 
son olarak arkadaşlarının blog sayfalarındaki 
güncellemeleri inceler. Arkadaşları blog say-
falarında, gerçekleştirdikleri ders faaliyetleri 
ile ilgili raporlar sunabileceği gibi, dersle ilgi-
li kişisel metinler veya materyaller sunabilir. 
Öğrenci bunları inceleyerek gerekli gördüğü 
yerlerde blog sayfalarına yorumlar ekler. Öğ-
retmenin yayınladığı ders faaliyet planına bağlı 
olarak öğrenci çalışmalarına kısa bir süreliğine 
ara verebilir.

Aradan sonraki öğrenme süreci, bütün sınıf 
üyelerinin üye olduğu sosyal etkileşim sitesi-
ne girişle başlar. Öğrenci sitede arkadaşlarıyla 
ders ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur. Açılan 
tartışma başlıklarını yorumlar. Gerektiğinde, 
video konferans görüşmeleri yapılır. Söz konu-
su bu görüşmelere ders öğretmeni de uygun za-
manlarda katılabilir. Sosyal etkileşim sitesinde 
gerçekleştirilen faaliyetler sonrası, öğretmen 
tarafından verilen proje çalışmasını gerçekleş-
tirmek üzere, ders için kurulmuş olan Wiki veya 
işbirlikçi düzenleme servisine giriş yapılır. Pro-
jelerin konusu ve proje çalışmalarında buluna-
cak öğrenci grupları daha önce, ders öğretmeni 
tarafından belirlenmiş olabilir. İlgili servise 
bağlandıktan sonra, projenin son hali öğrenci 
tarafından gözlemlenir. Öğrenci, proje ile ilgili 
gerekli gördüğü yerleri düzenler, yorumlarda 
bulunur ve eğer varsa, kendi sorumluluğunda 
olan kısımları hazırlar. Bu çalışmadan son-
ra, gün içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, 
edindiği tecrübeleri ve varsa diğer kazanımları, 
öğretmen ve diğer arkadaşları ile paylaşmak 
üzere, kişisel blog sitesine giriş yapar. Gerekli 
girdileri yayınladıktan sonra, önceden yayınla-
mış olduğu girdilerle ilgili yapılan yorumları 
inceler ve değerlendirir. Normalde, bu faaliyet 
ile birlikte, öğretmenin belirlediği günlük faali-
yet planı bitirilmiş olur. Ancak öğrenci, arta ka-
lan vaktini dinlenmek için kullanabileceği gibi, 
yine dersle ilgili çalışmalarına devam etmek 
amacıyla da kullanabilir. Bu süreç esnasında 

yine Web 2.0 teknolojilerinden, bu sefer kendi 
istekleri doğrultusunda faydalanabilir.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu bildiri, etkili eğitim ve öğrenme faaliyetleri 
için kullanılabilecek başlıca Web 2.0 tekno-
lojilerini ve bu teknolojiler ışığında gerçek-
leştirilecek bir öğrenme sürecinin, öğrencinin 
öğrenme faaliyetleri ve alışkanlıkları üzerin-
deki etkilerini açıklamıştır. Anlatılan öğrenme 
yaşantısı, söz konusu teknolojilerle, kolaylıkla 
gerçekleştirilebilen bir süreci işaret etmektedir.  
Web 2.0 teknolojilerinin sahip olduğu farklı 
özellik ve işlevler göre, daha farklı öğrenme 
yaşantıları da pekala gerçekleştirilebilmekte-
dir. Oluşturulan öğrenim sürecinin nitelikleri 
ne olursa olsun, bu çalışmalar ışığında elde 
edilecek sonuçlar, genel olarak aşağıdaki gibi 
olacaktır:

Web 2.0 teknolojileri, yüksek etkileşimli, • 
çok yönlü eğitim süreçlerinin oluşmasında 
etkili olmaktadırlar.
Web 2.0 teknolojileri ile oluşturulacak uy-• 
gun bir çevrimiçi faaliyet süreci, yüz yüze 
eğitim ile birleştirildiğinde, güçlü ve etki-
li bir harmanlanmış öğrenme modelinin 
oluşturulmasını sağlayacaktır.
Web 2.0 teknolojileri ile gerçekleştirilecek • 
eğitim çalışmaları, derslerin amaçlarını bir 
kenara bırakacak olursak, bilişim çağı ge-
reklerine uygun, bilgiyi etkili kullanabilen 
ve işleyen, nitelikli bireylerin yetiştirilme-
sine de imkan tanıyacaktır.
Sonuçlara ek olarak, Web 2.0 ile gerçek-• 
leştirilecek eğitim faaliyetleri sırasında, 
dikkat edilmesi gerektiği düşünülen bazı 
unsurlar, aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
Web 2.0 teknolojileri ile gerçekleştirilecek • 
faaliyetler, bilgisayar kullanımı 
konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip 
bilgisayar okur-yazarı kişilerle daha etkili 
yürütülecektir.
Web 2.0 teknolojilerinin, ders faaliyetleri • 
esnasında, farklı amaçlara yönelik kullanı-
mı önlenmelidir. 

me servisleri, Web 2.0 ile birlikte ortaya çıkan 
teknolojilerden birisidir. Bu servisler, farklı iş 
kollarıyla ilgileri bulunan kullanıcıların, çev-
rimiçi araçlar yardımıyla, benzer nitelikteki 
kullanıcılarla işbirliğine girerek, çeşitli ürünler 
çıkarmasını sağlamaktadır. Aynı servisler, eği-
tim faaliyetleri içerisinde, öğrenciler arasında 
benzer çalışmalara imza atmak için kullanıla-
bilmektedir.

2.7 RSS Yayınları
RSS yayınları, Web 2.0 ile birlikte gelen bir 
yenilik olmakla birlikte, web sitelerindeki gün-
cellemeleri daha kolay takip etmek amacıyla 
kullanılan bir teknolojidir. RSS yayınlarının 
alınabilmesi için kullanıcılar, “RSS Okuyucu-
su” adı verilen program ya da servisleri kulla-
nırlar. Bir sitenin güncellemeleri takip etmek 
istendiğinde, ilgili sitenin RSS yayınına üye 
olmak gerekmektedir. Kullanıcılar, RSS sa-
yesinde tek seferde yüzlerce sitenin içeriğini 
takip edebilmektedir. RSS yayınları, eğitim fa-
aliyetleri esnasında, yeni ders içeriklerinin ve 
duyuruların öğrencilere ulaştırılabilmesi ama-
cıyla kullanılabilen, basit ancak yeterince etkili 
teknolojiler olarak kabul edilmektedir.

2.8 Programlama Ortamları
Web 2.0 teknolojilerinin geliştirilmesi aşa-
malarında yaygın bir şekilde kullanılan bazı 
programlama dili ve teknikleri bulunmaktadır. 
AJAX, etkileşimli Web 2.0 uygulamalarının 
kodlanmasında kullanılan, birden fazla prog-
ramlama dilini (JavaScript, XML, HTML… 
vb.) harmanlayarak, etkileşim sağlama konu-
sunda etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan 
programlama tekniklerine verilen genel isim-
dir. XML, verilerin etiketlenerek kullanılma-
sını sağlayan, insan ve makine tarafından an-
laşılacak düzeyde hazırlanmış bir dildir. RSS 
yayınlarında XML kullanılmaktadır. Web 2.0 
söz konusu olduğunda akla gelen diğer yapı 
JQuery ise bir çeşit JavaScript kütüphanesidir. 
Ancak içerisindeki hazır işlevlerle, arayüz etki-
leşimine farklı bir boyut getirmiştir. Bu yüzden 
Web 2.0 teknoloji ve standartlarına uygun web 
sitesi ve servislerde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bahsi geçen programlama ortamları, popüler 
Web 2.0 teknolojilerinin yapı taşını oluştur-
maktadır. Bunun dışında, “web widget” adı ve-
rilen; haber şeridi, oylama paneli veya takvim 
görevi gören ufak programların yazılmasında 
da bu ortamlardan yararlanılmaktadır. Öğren-
ci veya öğretmen faaliyetlerine dayalı, eğitim 
faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı yönden 
etkisi olan, ufak ancak işlevsel programlar da 
söz konusu programlama ortamları yardımıyla 
hazırlanabilmektedir.

3. Web 2.0 Teknolojileri Etkisinde                             
Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı

Ele alınan örnek öğrenme yaşantısı, bir öğren-
cinin, sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitim 
sürecinin dışında, Web 2.0 etkisindeki öğren-
me sürecini gerçekleştirebileceği, 1 günlük 
süre dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu öğrenci öğrenme yaşantısına, bil-
gisayarında kurulu olan, günlük ders faaliyet 
planlarını gösteren, “etkinlik” widget aracını 
kontrol ederek başlar. Bu widget, dersin öğ-
retmeni tarafından belirli aralıklarla güncel-
lenmekte ve böylece öğretmen, widget aracını 
kullanan öğrencilerine, ders faaliyet planlarını 
istediği zaman ulaştırabilmektedir. Günlük ders 
faaliyetini inceledikten sonra öğrenci, planda 
yer alan ilk etkinlik olan, dersiyle ilgili podcast 
servislerinden güncellemeleri alma işlemine 
geçer. Öğrencinin üye olduğu podcast servis-
lerinden birisi ders öğretmenine aittir. Öğrenci 
bu servisten, öğretmenin hazırladığı ses kayıt-
larını alır. Ardından, öğretmenin ders notları-
nı sınıfı ile paylaştığı dosya paylaşım sitesine 
girer ve en güncel ders notlarını bilgisayarına 
indirir. Ses kayıtlarını dinleyerek ders notları-
nı inceler, gerekli notları alır. Bu faaliyet sona 
erdiğinde, öğretmeninin ve sınıf arkadaşlarının 
blog sayfalarından ve ayrıca ders ile ilgili se-
çilmiş kaynak web sitelerinden, son güncelle-
meleri almak amacıyla RSS Okuyucu progra-
mını çalıştırır. Kaynak sitelerde ilgisini çeken 
güncellemeleri, daha sonra incelemek üzere, 
RSS programının sunduğu “bookmark” işlevi 
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1. Giriş

Bilgisayarlar / makineler günümüzde yüzleri-
mizi, parmak izlerimizi tanıyabilmekte, hava 
tahminleri yapabilmekteler. Ancak yaşadığı-
mız dünya hakkında, kullanıcılarının gündelik 
yaşamları hakkında fazla şey bildikleri söyle-
nemez. Örneğin insanların geceleri uyudukla-
rını, sinemalarda ve tiyatrolarda cep telefonla-
rının sessize alındığını bilgisayarlar bilselerdi 
günlük hayatımızı kolaylaştırmada çok daha 
faydalı olabilirlerdi. 

Sağlayacağı faydaların büyük olmasıyla bir-
likte gündelik hayat bilgilerinin bilgisayarlara 
aktarılmasında çeşitli problemler bulunmakta-
dır. İlki gereken bilgi miktarının büyüklüğüdür. 
Çeşitli çalışmalarda insanların sahip olduğu bu 

tarz bilgi adedi olarak milyonlarca bilgi parça-
sından söz edilmektedir [1]. Bu kadar büyük 
miktarda verinin nasıl toplanacağı, kim tarafın-
dan toplanacağı, nasıl bir veri yapısında tutula-
cağı soruları hala tartışılan sorulardır. Bilginin 
nasıl toplanacağı ile ilgili 2 temel yaklaşım bu-
lunmaktadır. İlki kısıtlı sayıda bilgi mühendisi 
tarafından bilgilerin sisteme teker teker özenli 
bir şekilde girilmesi, ikincisi ise çok sayıda uz-
man olmayan kişi tarafından rastgele girilme-
sidir. Her iki yaklaşımında artı ve eksi yönleri 
bulunmaktadır. İlk yaklaşımda bilgilerin güve-
nilirliği artmakta ancak bilgi çeşitliliği ikinci 
yaklaşıma göre azalmaktadır. Şüphesiz ki bir 
düzine insanın aklına gelecek şeylerle, söz ge-
limi 10 bin kişinin aklına gelecek şeylerin var-
yasyonu çok farklı olacaktır. İkinci yaklaşımda 
ise girilen bilgilerin çok kontrollü olamayaca-

Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı
Ömer Deperlioğlu, Utku Köse
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Özet: Kullanıcılarının gündelik hayatları hakkında bilgilere sahip bilgisayarlar geliştirmek fikri 
üzerinde uzun süredir çalışmalar yapılmaktadır. Böyle bilgilere sahip bir sistem, örneğin kullanı-
cısı kedisinin hasta olduğunu söylediğinde, kullanıcıya en yakındaki veterinerin erişim bilgilerini 
verebilecektir. Ya da kullanıcısının yarınki evlilik yıldönümü için çiçek siparişi vermesi gerekti-
ğini hatırlatabilecektir. İngilizce başta olmak üzere birçok dilde bu tarz veri tabanları oluşturma 
çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmada ise bir ilk olarak Türkçe gündelik hayat bilgisi veri tabanı 
tasarlanmış ve içine çeşitli kaynaklarda yer alan bilgiler konarak, büyük miktarda veriyi içermesi 
sağlanmıştır. Ayrıca içerdiği bilgilere erişim için bir web arayüzü tasarlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Hayat Bilgisi Veri Tabanları, Anlamsal Web, Doğal Dil İşleme.

Construction of Turkish Commonsense Database

Abstract: There are several studies about computer systems have commonsense knowledge. Such 
a system, when the user says that his/her cat is ill, responses the contact information of the nearest 
veterinarian. Or it can remind ordering flower for the user’s tomorrow wedding anniversary.For 
English and several languages there are several attemps to construct such systems. In this study, it 
is the first time that Turkish commonsense database was designed and filled with knowledge from 
several resources. However, a web user interface was design to access to this database.

Keywords: Commonsense Databases, Semantic Web, Natural Language Processing
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Şekil 1’de görüldüğü gibi sistemin 4 temel veri 
kaynağı bulunmaktadır. Kaynakların 2’si Con-
ceptNet ve orijinal Wordnet ingilizce kaynaklar 
oldukları için otomatik bir çeviri sisteminden 
geçirildikten sonra kullanılmışlardır.

3.1.1 ConceptNet
OpenMind projesinde toplanan cümlelerden 
otomatik olarak oluşturulmuş yaklaşık 200 bin 
kavram içeren bir anlamsal ağdır [7]. Kavram-
lar arası ilişkiler ve bu ilişkilerin işlenmemiş 
OpenMind veri tabanındaki frekanslarından 
elde edilmiş güvenilirlik ölçümleri ConceptNet 
veri tabanında yer almaktadır. Veri tabanına 
http://web.media.mit.edu/~hugo/conceptnet/ 
adresinden erişilmektedir.

3.1.2 Wordnet
George A. Miller  tarafından oluşturulmaya 
başlanmış bir veri tabanıdır [8]. Aynı anlama 
sahip kelime gruplarından oluşan eşkümeler 
(synset) ve bu eşkümeler arasındaki çeşitli iliş-
kiler ağından oluşur. Veri tabanına http://word-
netweb.princeton.edu/perl/webwn adresinden 
erişilebilir. 

3.1.3 Türkçe Wordnet
Orijinal Wordnet’in Türkçe’sinin oluşturulma-
sı için BalkaNet projesi kapsamında hazırlanan 
bir veri tabanıdır [9].  Veri tabanına www.hlst.
sabanciuniv.edu/TL/ adresinden erişilebilir.

3.1.4 HTML sayfaları
Bir web örümceği kullanılarak kaydedilmiş 
400 bin adet web sitesinin html kodlarından 
oluşan bir veri tabanıdır. 

3.2 Tasarlanan Veri Tabanı Yapısı
Tasarlanan sistemimizde gündelik hayata ait 
bilgiler temelde 3 tabloda tutulmuştur. İlk tab-
loda bir ya da birkaç kelimeden oluşan kav-
ramlar, ikinci tabloda kavramlar arası ilişkile-
rin türleri, üçüncü tabloda ise ilişkilerin kendi-
leri bulunmaktadır. Ayrıca her tabloda verilerin 
güvenilirliklerinin hesaplanmasında kullanılan 
çeşitli parametrelerde yer almaktadır.  

Kavramları içeren tabloda ve ilişki türlerini 
içeren tablolarda herbir kavrama ve ilişki tü-
rüne tekil bir id verilmiş ve ilişkiler tablosunda 
ilşikiler bu id’ler üzerinden tanımlanmıştır.

3.3 Önişlemler
Tasarlanan veri tabanının doldurulmasında 
kullanılan kaynaklarda veriler bizim tasarladı-
ğımız ortak veri tabanından farklı formatlarda 
tutulmaktadır. Bu nedenle içerdikleri bilgilerin 
veri tabanına aktarılmadan önce bir önişlem-
den geçirilmiştir.

ConceptNet’te bilgiler, kavramları ve ilişkili ol-
dukları kavramları içeren tek bir metin forma-
tındadır. Metin dosyası incelenmiş ve formatı 
anlaşıldıktan sonra kavramları ve aralarındaki 
ilişkileri  veri tabanımıza kaydeden programlar 
yazılmıştır.

Wordnet’te bilgiler her bir ilişki türüne ait 
farklı metin dosyalarında tutulmaktadır. Eğer 
iki eşküme arasında bir ilişki varsa ilk eşküme 
içindeki her bir kelimeyle diğer eşküme içinde-
ki her bir kelime arasında o ilişki vardır şeklin-
de yorumlanmış ve veri tabanımıza bu şekilde 
kaydedilmiştir. Her bir metin dosyası için aynı 
metot uygulanmış sadece veri tabanına eklenir-
ken ilişki isimleri değiştirilmiştir.

Türkçe Wordnet’te ise bilgiler xml formatında 
tutulmaktadır. Ancak xml’ni temel yapısı oriji-
nal Wordnet’le aynıdır (eşkümeler ve eşkümeler 
arası ilişkiler). Bu nedenle verilere erişmek ve 
kendi veri tabanımıza kaydetmek için orijinal 
Wordnet’te kullanılan yaklaşım izlenmiştir.

Web sayfalarının önişlemlerinde, sayfalar 
öncelikle HTML kodlarından arındırılmıştır. 
Daha sonra Zemberek [10] kelime çözümle-
yicisi kullanılarak tüm kelimeler çözümlenmiş 
ve frekansı belli bir eşik değerinin üzerinde yer 
alan kelime ve kelime grupları kavramlar tab-
losuna kaydedilmiştir. Bununla birlikte 2 ke-
lime içerem kelime grupları ayrıca isim-isim, 
sıfat-isim, isim-fiil gibi ilişki türleriyle ilişkiler 
tablosuna da kaydedilmiştir.

ğı, gereksiz bilgi tekrarlarının, uyuşmazlıkların 
ortaya çıkacağı şüphesizdir. Literatürde her iki 
yaklaşım içinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
2. bölümde bu çalışmalara yer verilmiştir. 

Gündelik hayat bilgilerinin bilgisayarlara akta-
rılmasında karşılaşılan ikinci problem ise, bu 
kadar çok ve aralarında uyuşmazlıklar bulunan 
bilgiyle nasıl yeni bilgilerin üretilebileceği, bu 
bilgilerle ne zaman ve nasıl çıkarım yapılaca-
ğıdır. Bu problem içinde literatürde çeşitli çö-
züm önerileri geliştirilmiştir [2,3]. 

Günümüzde İngilizce ve birkaç dil için, bu 
tarz veri tabanları oluşturulmuş ve uygulamaya 
yönelik çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Ancak Türkçe için bu çalışma ilktir.

Çalışmanın sonraki bölümlerinde sırasıyla 
mevcut gündelik hayat bilgisi veri tabanlarının 
tanıtımı, tasarlanan sistemin yapısı, alt parça-
ları, kullanıcı arayüzü ve gelecekte yapılamsı 
planlanan çalışmalar anlatılmıştır. 

2. Benzeri Çalışmalar

Eksikliklerinin, bilgisayarların aptal olarak ni-
telendirilmesindeki en büyük etkenlerden biri 
olması ve  olası faydalarının büyük olması 
gündelik hayat bilgisi veri tabanları oluştur-
ma yönündeki çalışmalara sebep olmuştur. Bu 
amaçla çeşitli kişi ve gruplarca birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu bölümde bu çalışmalardan en 
popüler olanları anlatılmıştır.

2.1 Cyc
İçerdiği bilgilerin sınırlı sayıdaki uzman kişi 
tarafından elle girilmesi görüşünü benimseyen 
bir çalışmadır [4]. Lenat tarafından 1990 yı-
lında oluşturulmaya başlanmıştır. Günümüzde 
içerisinde yüzbinlerce kavramin milyonlarca 
ilişkisinin olduğu söylenmektedir. Geliştirme 
sürecinde veri tabanının bir kısmı halka açıl-
mış, web kullanıcılarının da veri tabanına kat-
kıda bulunmaları amaçlanmıştır. Sistemin veri 
tabanına http://www.cycfoundation.org/con-
cepts adresinden erişilebilir.

2.2 ThoughtTreasure 
Erik T. Mueller  tarafından 1994 yılında geliş-
tirilmeye başlanmış olan veri tabanı içerisinde 
25 bin kavrama ait 50 bin bilgi parçası içer-
mektedir [5]. Bu projenin veri tabanı da  Cyc 
gibi kısıtlı sayıdaki insan tarafından elle oluş-
turulmuştur. Bununla birlikte veri tabanında 
senaryolar olarak adlandırılan insanların gün-
delik hayatlarında sıklıkla yaptıkları restorana 
gitmek, sinemaya gitmek gibi olağan durumla-
rın içerdiği alt olaylar da yer almaktadır.

2.3 OpenMind
2000 yılındaki başlangıcından itibaren, gereken 
büyük miktarda bilginin ancak çok sayıda ka-
tılımcı ile toplanabileceği fikrinden yola çıkan 
tasarımcıları ve onlara destek veren binlerce gö-
nüllü web kullanıcısı sayesinde 1 milyon cümle 
sayısına kısa sürede ulaşmış bir veri tabanıdır 
[6]. Katılımcıların uzman olmadıkları gerçe-
ğinden yola çıkan tasarımcılar bilgileri her biri 
farklı türde bilgileri toplayan birçok web ara-
yüzünden cümle formatında almışlardır. Topla-
nan bilgiler herkesin kullanımına açıktır. Ancak 
bilgilerin cümle formatında olması işlenmesini, 
uyumsuzluk ve rastgeleliklerin olması bilgilerin 
güvenilirliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte 
tasarımcılar bilgilerin güvenilirliğinin tekrar 
sayılarıyla belirlenebileceğini düşünmüşlerdir. 

3. Sistemin Tasarımı

Bu bölümde gündelik hayat bilgilerini tutmak 
için tasarlanan veri tabanının yapısı, veri taba-
nını doldurmak için kullanılan kaynakların ta-
nıtımı yer almaktadır. 

3.1 Veri Kaynakları
Sisteme bilgi sağlayan kaynaklar Şekil 1’de 
görülmektedir.

Şekil 1. Sistemin Kaynakları
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Şekil 2. Sistemin Arayüzü

Şekil 2’deki arayüzde kullanıcının kavramlarla 
doldurabileceği iki alan, iki kavram arasındaki 
ilişki türünü seçebileceği bir çoktan seçmeli lis-
te ve ilişkilerin getirileceği kaynakları seçeceği 
seçme kutuları yer almaktadır. Bu alanlar kul-
lanarak;  şu kavramın hangi kavramlarla hangi 
ya da şu tür ilişkide olduğu, hangi kavram iki-
lilerinin şu tür ilişkiye sahip olduğu gibi çeşit-
li sorgular yapılabilmektedir. Bununla birlikte 
kullanıcının sistemin verdiği cevaplar hakkında 
puan vermesi de sisteme entegre edilmiştir. Bu-
nun amacı kullanıcılardan gelen geri bildirim-
lerle bilgilerin güvenilirliklerini arttırmaktır.

4.1 Cevapların Sıralanma Ölçütleri
Kullanıcı sistemde bir sorgulama yaptığın-
da bulunan cevaplar güvenilirlik derecelerine 
göre sıralanarak kullanıcıya gösterilmektedir. 
Güvenilirlik değerlerinin hesaplanması sorgu 
türlerine göre farklılık göstermektedir. Eğer 
kullanıcı cevabı sadece kavramlardan oluşan 
bir sorgu (Ör: ağaç ile bütünün üyesi ilişkisine 
sahip kavramlar nelerdir?) gönderirse cevaplar 
kavramların frekanslarına göre, cevabı kavram 
ve ilişki türlerini içeren bir sorgu (Ör: ağaç ile 
hangi kavramların hangi tür ilişkileri vardır?) 
gönderirse kavram ve ilişkinin frekansına göre, 
cevap sadece ilişki türlerini içeren bir sorgu 
(Ör: ağaç ile kağıt arasında hangi tür bir ilişki 
vardır?) içinse cevaplar ilişki türünün frekan-
sına göre hesaplanan güvenilirlik katsayılarına 
göre sıralanarak kullanıcıya gösterilir.  

4.2 Sistemin İçerdiği Bilgilere Örnekler
Sistemin içerdiği çeşitli ilişki türlerinden 6’sına 
ait çeşitli bilgi ikilileri sistemin içeriği hakkında 
bilgi vermesi amacıyla Tablo 2’de verilmiştir. 

Bunun için ne 
gerekir?

Neye sebep 
olur?

Bundan neler 
yapılır?

yazmak-
araştırmak öldürmek-ceza taş-köprü

denemek-para doğurmak-
hayat çelik-makine

uyumak-yatmak sevmek-umut su-bulut
seyahat etmek-
enerji sevmek-acı kağıt-gazete

öğrenmek-
okumak ateş-acı yün-kumaş

yaşam-yiyecek öldürmek-
üzüntü kumaş-gömlek

Ne için 
kullanılır?

Bu ne 
yapabilir?

Nerede 
bulunur?

asker-savaş kuş-uçmak oda-bina
çatal-yemek kişi-yürümek kişi-oda

top-oynamak bilgisayar-
düşünmek elbise-mağaza

ördek-yemek çocuk-düşmek kemik-kişi
hastalık-
öldürmek bıçak-kesmek asker-savaş

baş-düşünmek gemi-batmak öğrenci-okul

Tablo 1. Veri tabanının içerdiği bilgilere 
6 ilişki türünden örnekler

Tablo 2’de yer alan bilgiler 4.1. bölümde anla-
tılan sıralama ölçütlerine göre sıralandıkların-
da her bir ilişki türü için en yüksek puanlı / en 
güvenilir bilgilerdir

5. Sonuç

Gündelik hayat bilgisi veri tabanlarının gelece-
ğin bilgisayar sistemlerinin vazgeçilmez par-
çaları olacağı yönünde birçok görüş bulunmak-
tadır. Bu nedenle literatürde birçok çalışma yer 
almaktadır. Bu çalışma da ise Türkçe için ilk 
gündelik hayat bilgisi veritabanı oluşturulmuş 
ve erişim için bir web arayüzü tasarlanmıştır. 

Sistemin içerdiği yenilikler olarak, Türkçe için 
bir ilk olması, birçok kaynaktan beslenmesi ve 
arama seçeneklerinin benzeri sistemlere göre 
daha gelişmiş olmasıdır.

3.4 Veri Tabanına Ait İstatistikler 
Sistem 4 farklı kaynaktan alınan 475407 adet 
kavram ve bunlar arasında 40 farklı ilişki tü-
rüne ait 1089230 adet ilişki içermektedir. İlişki 
türleri ve bu ilişkiye sahip kavram sayıları Tab-
lo 1’de verilmiştir.

İlişki Türü

C
on

ce
pt

 
N

et

O
rij

in
al

 
W

or
dn

et

Tü
rk

çe
 

W
or

dn
et

W
eb

Ne için 
kullanılır? 36864 0 0 0

Bu ne 
yapabilir? 51549 0 0 0

Nerede 
bulunur? 30778 0 0 0

Ne arzu eder? 5989 0 0 0
Bunun için ne 
gerekir? 17822 0 0 0

Bunun ne 
özellikleri 
var?

11214 0 0 0

Neyden 
yapılmış? 1000 0 0 0

Neyin bir 
parçası? 8105 0 0 0

İçerdiği 
olaylar 
nelerdir?

20330 0 294 0

Bunun tanımı 
nedir? 2721 0 0 0

Neye sebep 
olur? 13010 907 237 0

Neyi istetir? 7777 0 0 0
Hangi hedef 
için bu 
yapılır?

5297 0 0 0

Bunun için 
ilk önce ne 
yaparsın?

3147 0 0 0

Bu ne 
tarafından 
oluşturulur?

107 0 0 0

Buna neler 
yapılır/
uygulanır?

145 0 0 0

Bu hangi 
olayla biter? 2839 0 0 0

Eşanlamlı 0 124320 6999 0
Üst 
Kavramıdır 34566 282137 24141 0

Benzer Fiiller 0 2807 758 0

Alan adı 
nedir? 0 0 776 0

Yaklaşık 
Zıtanlamlı 0 0 1678 0

Durumundadır 0 0 1546 0
Bölümün 
Bütünü 0 27842 2385 0

Üyenin 
Bütünü 0 57717 2907 0

Benzer Anlam 0 21999 504 0
Parçanın 
Bütünü 0 0 230 0

Zıtanlamlı 0 3463 0 0
Sıfatın Eylemi 0 115 0 0
Birlikte 
geçmek 0 433 0 0

Bu neyi 
gerektirir? 0 1990 0 0

Bunun içeriği 
nedir? 0 2349 0 0

Sıfatın İsmi 0 1885 0 0
İsim Hali 0 6087 0 0
Fiil - Fiil 0 0 0 10255
İsim - Fiil 0 0 0 200542
İsim 
Tamlaması 0 0 0 3370

Sıfat - Fiil 0 0 0 16312
Sıfat - Sıfat 0 0 0 3735
Sıfat - 
Tamlaması 0 0 0 25250

Toplam ilişki 
sayısı 253260 534051 42455 259464

Genel Toplam 
= 1089230     

Tablo 1. Veri tabanının içerdiği 
ilişki türleri ve frekansları

Tablo 1 incelendiğinde, farklı kaynaklarda yer 
alan aynı ilişki türlerinin olmasına rağmen 
temelde ilişki türlerinin birbirlerinden ayrık 
olduğu ve tasarladığımız veri tabanının bu 
açıdan bütünleştirici bir içeriğe sahip olduğu 
söylenebilir.

4. Sistemin Kullanımı

Sistemin içerdiği bilgilere erişim için kulla-
nılan bir arayüzü bulunmaktadır. Kullanıcılar 
sisteme giriş yaptıktan sonra Şekil 2’de göste-
rilmiş olan arayüze erişmektedirler.
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1. Giriş

Anlamsal Web, günümüzde kullanılan İnternet 
ortamındaki veri organizasyonunun, yeniden 
düzenlenerek makinaların (bilgisayarlar, cep 
telefonları, televizyonlar vb.) kullandıkları bil-
giyi anlayabilmesi ve daha etkin yönetebilme-
sini amaçlayan bir teknolojidir [3]. Anlamsal 
Web çalışmalarının amacı, bilginin anlamının 
bilgisayar ortamında ifade edilebildiği ve bu 
sayede işlenebildiği bir ortam oluşturmaktır.

Bu çalışmada, insan kaynakları uygulama-
larından olan başvuruların değerlendirilmesi 

süreci ele alınmaktadır. Bu konuya Anlamsal 
Web açısından yaklaşılmakta ve kişilere en uy-
gun işlerin bulunması ve benzer şekilde işlere 
de en uygun başvuranların bulunması amaç 
olarak belirlenmektedir. Ayrıca bu çalışma 
kapsamında “İnsan Kaynakları Başvuran On-
tolojisi” oluşturulmuştur. Bu çalışmanın yapıl-
masının en önemli nedeni işe alım sürecinde 
çok önemli bir yere sahip olan kariyer siteleri 
ile ilgili süreçte yaşanan problemlerin çözüm-
lenmesi ve ülkemizin bu konudaki teknolojisi-
ni gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmaktır.

Bir işletmenin en vazgeçilmez girdisi insan yani 

Türkçe Hayat Bilgisi Veri Tabanının Oluşturulması 
M.Fatih Amasyalı, Bahar İnak, M.Zeki Ersen

6. Gelecek Çalışmalar

Gelecekte yapılması planlanan çalışmalar 3 
başlıkta toplanmaktadır. İlki sistemin içerdiği 
bilgi miktarının arttırılması, ikincisi içerdiği 
bilgilerin kalitesinin arttırılması, üçüncüsü ise 
bu bilgileri kullanan uygulamaların hayata ge-
çirilmesidir. İlk başlık için cümlelerin öğeleri-
nin kullanımıyla nesne-yer, eylem-yer, özne-
eylem gibi ilişki türlerine ait bilgi ikililerinin 
toplanması düşünülmektedir. İkinci başlık için, 
Verbosity [11] tarzı oyunlarla kullanıcıların 
bilgilerin güvenilirliğini arttırmaları sağlana-
caktır. Son başlık içinse, akıllı ajanda, akıllı 
web tarayıcısı, otomatik soru cevaplama uygu-
lamaları düşünülmektedir.
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Özet: İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli bölümlerinden biri işe alım sürecidir. Bu süreçte 
şirketlerin en uygun çalışanı bulmaları ve/veya iş arayan bir kişinin kendisi için en uygun işi 
bulması oldukça zordur. Bu çalışmada kişilere en uygun işlerin bulunması için ontolojiler ve 
anlamsal web teknolojileri kullanılmıştır. Sonuçların klasik veritabanı uygulamalarına göre daha 
sağlıklı olduğu görülmüştür. İşe alım sürecinde kamu kurumları ve özel istihdam bürolarının 
kullanmaları için bir ontoloji oluşturulmuştur. Bu sayede bu kurumların kendi aralarında konuşa-
bilmelerini sağlayan ortak bir dil meydana getirilmiştir. Oluşturulan ontoloji sayesinde sistemler 
arası bütünleştirmenin çok daha kolay kurulması beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Anlamsal Web, Ontoloji, İşe Alım Süreci.

Assessment of Recruitment Process in Turkey and Development of an Ontology

Abstract: Recruitment process is one of the most important part of Human Resource Manage-
ment. In this process, it is very hard for companies to find the most appropriate employee and/or 
for persons to find the most suitable job for herself. In this study, ontologies and semantic web 
technologies are used to find the most suitable job for people. The results are much more satisfac-
tory than conventional database applications. We developed an ontology for public institutions 
and private employment agencies which is to be used in the recruitment process. In this way, these 
institutions could communicate among themselves in a common language. The integration among 
these systems could be done much easier with this ontology.

Keywords: Semantic Web, Ontology, Recruitment Process.
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geliştirilen ontoloji kısaca anlatılmıştır. Son 
bölümde ise sonuç ve öneriler verilmiştir. 

2. İnsan Kaynakları İşe Alım Sürecinde    
Anlamsal Web Uygulamaları

Yukarıda belirtilen problemler tüm dünyada 
yaşanmaktadır. Bu problemleri çözümleye-
bilmek için bir çok proje geliştirilmektedir. 
Hem Avrupa’da hem de dünyada kurumlar 
arasında insan kaynakları işe alım süreçlerinde 
standartlaşma ile ilgili çok önemli bir işbirliği 
bulunmaktadır (Ontology Outreach Advisory, 
2007). Aşağıda yapılan projelerin bazıları kı-
saca özetlenmiştir.

GATE Uygulaması:•  Gate, Sheffield Üni-
versitesinde geliştirilmiş olan dil mühen-
disliğinde kullanılan bir mimaridir [4]. 
Araştırma amaçlı olarak, dünya üzerinde 
birçok projede kullanılmıştır.
eCCO Sistem Uygulaması:•  eCCO 
(eCompetences and Certifications Ob-
servatory) projesi 2004 yılında başlayan 
İtalya’nın iki büyük kurumu (AICA and 
Federcomin) tarafından gelişimi sağla-
nan, Milan Teknik Üniversitesi tarafından 
da desteklenen bir projedir. Bu projenin 
amacı, yetenek ve iş profilleri konusun-
da şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, bilgi ve 
yönlen-dirme sağlayabilmektir.
Expert Finder• : Benzer alanlardaki onto-
lojilerin bütünleşmesini sağlamak için ya-
pılan bir projedir. Bu alanda dünyada en 
çok kullanılan araçlar bütünleştirilmiştir. 
Bu araçlar: SIOC (Semantically Interlin-
ked Online Communities), FOAF (Fri-
end Of A Friend) ve SKOS (The Simple 
Knowledge Organisation System)’tur [1].
PoCeHRMOM:•  Küçük ve orta büyük-
lükteki şirketlerin kendilerine has bir in-
san kaynakları yönetim sistemleri bulun-
mamaktadır. Çünkü bu şirketlerin bütçesi 
kısıtlı olduğundan bu tür projelere kaynak 
ayıramazlar. Bu gibi şirketlerin, insan 
kaynakları yönetim sistemlerinden fayda-
lanmalarını sağlamak için ortak bir veri-

tabanından faydalanmaları sağlanmaya 
çalışılmıştır. [15]
Kowien Ontology:•  Sadece insan kaynak-
ları ile sınırlı olmayan üst seviye bir onto-
lojidir. Yetenek profillerinin ve ustalıkların 
tanımlanabildiği tüm uygulama alanların-
da kullanılabilir. Çalışanların, yetenekle-
rin çıkarsanma-sına imkan sağlamaktadır. 
Genel kullanı-ma kapalı bir ontolojidir.
SEEMP:•  Avrupa Birliği’nin destekle-
miş olduğu bir projedir. Amacı, Avrupa 
Birliği’ne üye ülkeler arasında iş bulma 
işlemlerinin İnternet üzerinden sınırların 
kaldırılarak yürütülmesini sağlamaktır. 
Bütçesi 4 milyon Euro’dur. Süresi 36 ay 
olup, 2006 yılı Ocak ayında çalışmalara 
başlanmıştır [14]. Avrupa Birliği’ne üye 
ülkeler, iş dünyasındaki esneklik ve şef-
faflığın daha fazla olmasını yakın zaman 
önce yapılması gereken büyük reformlar 
olarak açıklamışlardır [13].
Knowledge Nets:•  Almanya Federal İş 
Bulma Ofisi Ekim 2003 yılında Sanal İş 
Bulma Pazarı projesini başlatmıştır. Bu 
çalışmanın amacı iş bulma işlem-lerindeki 
saydamlığı ve iş bulma işleminin hızını ar-
tırmaktır [9]. Bu proje kapsamında, bir İn-
san Kaynakları Ontolojisi geliştirilmiştir. 
HR-XML gibi dünyada bir çok ülkede ka-
bul görmüş standartlar esas alınarak onto-
loji geliştirilmiştir. Daha ileriki aşamalarda 
çalışmaların gerçek hayattaki uygulama-
lara daha iyi hizmet edebilmesi için sorgu 
esnetme teknikleri denenmiştir [8], [10].

3. Türkiye’de İnsan Kaynakları İşe 
Alım Sürecinin Anlamsal Web Tabanlı                              
Bütünleştirilmesi

Bir önceki bölümde İnsan Kaynakları ile ilgili 
yapılan projeler incelendiğinde hemen hemen 
hepsinin Avrupa Birliği projesi olduğu görülür. 
Dünyanın en gelişmiş ülkelerini bünyesinde bu-
lunduran Avrupa Birliği’nin çalışmalarına verdi-
ği yön buradan anlaşılabilmektedir. 2006 yılın-
da başlatılan ve 2010 yılında bitirilmesi hedef-
lenen e-Dönüşüm Türkiye Projesi de ülkemizde 

iş gücü veya çalışan unsurudur. Dolayısıyla iş-
letmeyi başarı ya da başarısızlığa götüren bu 
en önemli öğenin doğru şekilde, doğru zaman-
da ve doğru niteliklere sahip olarak bulunması 
ve bunlar arasında en yararlı olanın seçilmesi 
başlı başına önemli bir konudur. Dolayısıyla, 
insan kaynakları yönetiminin dinamik bir işle-
vi olan çalışan bulma, seçme ve yerleştirmenin 
yani işe alım işlevinin en zor ve en önemli ko-
nusu olduğu ortaya çıkmaktadır [12].

İşveren kurumların yaşamış oldukları zorlukla-
rı daha iyi tespit edebilmek amacıyla Havelsan 
(Hava Elektronik Sanayi) A.Ş. İnsan Kaynakla-
rı Müdürlüğü’ndeki görevli uzman personel ile 
birlikte yapılan çalışmada tespit edilen prob-
lemler maddeler halinde aşağıda verilmiştir.

İşveren Problemleri

1. Başvuranların, kişisel özelliklerini serbest 
metin alanlara tek bir standart biçimde girme-
meleri en büyük problemi oluşturmak-tadır. 
“Sistem Mühendisi” araması yapılırken aşa-
ğıdaki şekillerde aramalar yapılmak zorunda 
kalınmaktadır.

sistem mühendisi• 
sistem muhendisi• 
system engineer• 

2. Bir hemşire bir sistem mühendisine referans 
verdiyse sistem mühendisi araması sırasında 
hemşire olan kişinin de CV’si sonuçlar arasın-
da gelmektedir.

3. İş bulmuş olan kişilerin listeye gelmesi sorun 
olmaktadır. Kişiler iş bulduktan sonra CV’lerinin 
iş arama durumlarını pasif hale getirmedikleri 
için hala iş arıyorlarmış gibi bir durum ortaya 
çıkmaktadır. İnsan Kaynakları bölümleri bu 
problemi engelleyebilmek için CV’nin güncel-
leme tarihine göre son 1 ayda güncelleme ya-
panların listesini çekmektedir. Fakat bu durum 
daha büyük bir probleme neden olmakta ve iş 
arayıpta son 1 ay güncelleme yapmayan başvu-
ranların CV’leri dikkate alınmamaktadır.

4. İşveren açısından, her sitede iş ilanının ya-
yınlanması beraberinde maliyet olarak işvere-
ne yansımaktadır.

5. Birçok kariyer sitesi olduğundan işveren-
lerin bu sitelere verilerini ayrı ayrı girmeleri 
gerekir. 

6. www.monster.com.tr Web sitesinin Türkiye 
pazarına girmesinden sonra uluslararası arama 
yapma imkanının olması hem şirket, hem de 
başvuran için faydalı olacağı belirtilmiştir.

Başvuran Kişi Problemleri

Yukarıda belirtilen problemlere benzer sorun-
ları başvuranlarda yaşamaktadır. Örne-ğin; 

1. Başvuran bir kişi tüm özelliklerini bu sitele-
re girmesine rağmen, kendisine uygun tüm iş 
ilanlarına ulaşamamakta, bunun için ek sorgu-
lamalar yapmak durumunda kalmakta-dır.

2. Başvuran bir kişi İnternet üzerinde çok sa-
yıda iş ilanına ulaşabilmesi ve başvuru yapa-
bilmesi için bir çok Web sitesine aynı bilgiyi 
farklı kodlarla girmek durumunda kalmaktadır. 
Tek bir yere başvuran bilgileri girilse ve oradan 
tüm ilanlara ulaşılsa, bakım yapılması gereken 
veri miktarı azalacak ve böylelikle kişinin bil-
gilerinin güncelliği artacaktır. Bu durum işve-
ren açısından da çok faydalı olacaktır. Çünkü 
yukarıda da belirtildiği gibi işverenler çalışan 
kişilerin bilgilerinin güncel olmamasından şi-
kayet etmektedirler.

3. Başvuran kişi verilerini kariyer sitelerine gi-
rerken, aynı bilgiyi farklı kodlarla girmektedir. 
Bunun nedeni bir standardın olmamasından 
kaynaklanmaktadır [11].

Yapılan çalışmada  yukarıda bahsedilen prob-
lemlerin çözümlenmesi hedeflen- mektedir. 2. 
bölümde bu konuda diğer ülkelerde yapılan 
çalışmalardan örnekler verilmiştir. 3. bölümde 
ülkemizde bu konuda devletin yürütmüş oldu-
ğu faaliyetlerden bahsedilmiştir. 4. bölümde 
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Profil detay5. 
Tercih edilen kadro6. 

Tüm bu bileşenler sınıf tipinde olup, bu sınıf-
lardan üretilecek nesneler birleşerek adayın 
profilini oluşturacaktır.

Özgeçmiş
Özgeçmiş sınıfı 2 alt sınıfı olan bir süper sınıf-
tır. Bu alt sınıflar şunlardır.

Yapısal Özgeçmiş1. 
Yapısal Olmayan Özgeçmiş2. 

Yapısal olmayan özgeçmiş metin tabanlı olarak 
tüm bilgileri içermektedir. Yapısal özgeçmiş 
ise bilgilerin yapısal bir şekilde gruplandırıldı-
ğı bir yapıdadır.

Şekil 7. Özgeçmiş sınıfı sıra düzenli yapısı

Kadro Açılması 
Kadro Açma bilgileri işveren tarafından oluş-
turulan bilgiler olup, ihtiyaç olan kadro ile ilgi-
li bilgileri içermektedir. Bu bilgiler ana başlık 
halinde şunlardır:

alınacak kişi miktarı• 
iş kayıt bilgisi• 
iş profili• 

Aşağıda çok küçük bir kısmı verilen İşe Alım 
Süreci ontolojisi halihazırda oluşturulmuştur.

Şekil 7. Kadro Açma sınıfı sıra düzenli yapısı

5. Sonuç ve Öneriler

Çalışma kapsamında insan kaynakları sürecin-
deki aday başvuru süreci ele alınmıştır. Anlam-
sal Web teknolojisinin kullanılması mevcut işe 
alım süreçlerinde bilgi akışının değişmesine 
neden olmaktadır[2]. Bu durumda ekonomik 
olarak bu konudaki piyasa oyuncularının et-
kilenmesi söz konusu olabilecektir. Herkesin 
kazan-masına yönelik bir tasarım mümkün 
müdür? Bu konuda çevrimiçi kariyer siteleri-
nin içinde olduğu bir çalışma yapılmalıdır.

Ülkemizde işe alım sürecinde en önemli rolü 
oynayan kariyer siteleri arasında bilgi gösteri-
mi ve uygulama açısından çok büyük farklılık-
lar mevcuttur. Aday bir kişi kendine uygun işi 
bulması için, mevcut kariyer sitelerine aynı bil-
gileri farklı biçim ve yapıda girmek durumunda 
kalmaktadır. Aynı şekilde, pozisyona en uygun 
personelin bulunması durumunda, kariyer site-
leri arasında standart ve ortak çalışabilirliğin 
bulunmaması nedeniyle, işverenin üye olduğu 
kariyer sitesi haricinde farklı bir sitedeki, daha 
nitelikli adayın bilgilerine erişilememektedir. 

Bu çalışmada, HR-XML tabanlı bir işe alım 
ontolojisi geliştirilmiş, bu ontoloji üzerine iş 
kuralları ve değişik iş/pozisyon bulma senar-
yoları denenmiştir. Örneğin, eğitimle ilgili is-
tenilen nitelikler, ontolojinin sağlamış olduğu 
çıkarsama ve sınıf alt sınıf ilişkileriyle, daha 
anlamsal sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 
Bir pozisyon için en az Yüksek Lisans eğitimi 

bu kapsamda değerlendirilebilecek bir projedir. 
[5],[6],[7]. Bu projede tüm kamu kurumlarını 
da içine alan bir portal üzerinden uygun işlere 
uygun kişilerin bulunması için bir proje planlan-
mış fakat proje sonlandırılamamıştır. Bu konu-
daki ihtiyaç halen devam etmektedir.

4. İnsan Kaynakları İşe Alım Sürecinin HR-
XML Tabanlı Ontolojisinin Geliştirilmesi

Ontoloji şemsiyesi altında tüm kariyer siteleri-
ni bütünleştirebilmek için bu sitelerin içerikle-
rinin alan bazında karşılaştırıldığı bir çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda tüm ka-
riyer sitelerinde içerikleri aynı bilgiyi tutmak 
için farklı yöntemler kullandığı görülmüştür. 
Örneğin; bir site cinsiyetleri ERKEK, KADIN 
şeklinde gruplarken, diğeri BAY, BAYAN şek-
linde gruplamaktadır. Bu türden farklılıkların 
bir çok veri alanında olduğu görülmüştür. Veri-
lerden de görüldüğü üzere, farklı sistemler aynı 
çalışma alanında olmasına rağmen, çok farklı 
tasarımlar ortaya koyabilmektedirler. Bu fark-
lılıklara rağmen, tüm bilgilerin bütünleştirilip 
tek bir merkezden sorgulanabiliyor olması çok 
büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Bu bölümde çalışma kapsamında oluşturulan 
ontoloji uygulaması anlatılmıştır. Ontoloji oluş-
turma işlemi için Protege_3.2.1 versiyonu kul-
lanılmıştır. Aşağıda resmi verilen sıra düzenli 
yapı şekilleri Protege ortamından alınmıştır.

Oluşturulan ontoloji HR-XML baz alınarak 
oluşturulmuştur. HR-XML, kar amacı gütme-
yen, uluslararası ve bağımsız bir konsorsiyum 
olup insan kaynakları verilerinin, uluslararası 
şirketler arasında değişimi ve e-ticaret alanın-
da kullanımını sağlamak için çalışmalar yapar 
[16]. HR-XML standartları bir çok işe alım se-
naryosuna cevap verebilecek esnekliğe sahip-
tir. Örneğin:

Kariyer Siteleri Senaryosu• 
Başvuran Takip Sistemi• 
Personel İhtiyaç Süreci• 
Personel Sağlama Süreci • 

Bu çalışma kapsamında Kariyer Siteleri Senar-
yosu için ontoloji oluşturulmuştur. Bu senaryo 
aşağıdaki kavramlardan oluşmak-tadır. Bunlar:

Aday (Candidate)• 
Özgeçmiş (Resume)• 
Kadro Açılması (Position Opening)• 

Aday
Aday sınıfının 3 özelliği bulunmaktadır. Bunlar:

Aday Kayıt Bilgisi1. 
Aday Profili2. 
Özgeçmiş3. 

Şekil 6. Aday sınıfı sıra düzenli yapısı

Aday Kayıt Bilgisi: Aday kayıt bilgisi KAYIT_
BİLGİSİ sınıfı tipinde olup bu sınıftan üretile-
cek nesnelerden oluşacaktır. KAYIT_BİLGİSİ 
sınıfının veri yapısı aşağıdaki şekilde gösteril-
miştir. Şu alanlardan oluşmaktadır:

Begda: Başlangıç Tarihi• 
Endda: Bitiş Tarihi• 
Durum:Başvuru durumunu belirtmekte-dir.• 
No: Belirleyici sayı.• 

Aday Profili: Aday profili 6 veri tipini içer-
mektedir. Bu veri tipleri şunlardır:

Askerlik durumu1. 
Eğitim durumu2. 
İş tecrübesi3. 
Personel verisi4. 
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gerektiren bir senaryoda, mevcut kariyer site-
lerindeki yapı ile arama yapıldığında yüksek 
lisans haricinde bu eğitim durumuna benzer 
ya da daha üst (örn. Doktora) niteliklere sahip 
personel bulunamazken, bu sistemde bu tür so-
nuçlar elde edilebilecektir.

Bunun dışında, bu yapıyı esas alan sistemler 
arasında, istenildiğinde birlikte işleyebilirlik 
ve karşılıklı çalışabilirliğin daha kolay sağla-
nabileceği görülmektedir.

Bu çalışma kapsamında uygulanacak çözüm ile 
birlikte insan kaynakları başvuru sürecindeki 
birçok problemin çözümü sağlanmış olacaktır. 
Elde edilmesi beklenen faydalar şunlardır:

Geliştirilecek ontoloji Türkiye genelinde ka-• 
bul edilen bir ontoloji olacağından tüm kari-
yer sitelerinin ve hatta iş başvuru sürecinin 
tek dilde konuşması sağlanmış olacaktır.
Tüm sürecin genelinde kabul edilen bu şekil-• 
de bir ortak dil, tüm sistemler arasında ken-
diliğinden bir bütünleşmeyi sağlayacaktır.
Türkiye’nin iş başvuru sürecinde • 
ülke çapında bir standarda kavuşması 
sağlanacaktır.
Avrupa Birliği’nin istihdam alanında izle-• 
diği yol izlenmiş olacak, böylece gelişmiş 
ülkelerin teknolojilerine bir adım daha 
yaklaşılmış olacaktır.
Geliştirilecek ontoloji, dünyada çok geniş • 
bir kullanım alanı olan HR-XML tabanlı 
olacaktır. Bu sayede Türkiye’deki iş baş-
vuru süreci diğer ülkelerdeki HR-XML 
kullanan birçok sistem ile aynı anda ken-
diliğinden bütünleşmiş olacaktır.
Avrupa Birliği kapsamındaki SEEMP proje-• 
si ile kurulacak bir bütünleştirme sayesinde, 
Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’deki baş-
vuranları sorgulayabi-lecek, Türkiye’deki 
başvuranlar da Avrupa Birliği ülkelerinde 
iş araması yapabileceklerdir.
İşkur (İş Kurumu) bünyesinde yapılması • 
uygun  olacak olan bir proje kapsamında 
sistemler arasında oluşan bütünleştirme 
sayesinde başvuran bir kişinin, bilgile-rini 

tüm kariyer sitelerine girmesine gerek kal-
mayacaktır. Çünkü yapılan bir başvuran 
arama sorgusu tüm kariyer sitelerinde ça-
lıştırılacak ve sonuç olarak tüm sitelerdeki 
uygun kişileri getire-cektir.
Firmaların her siteye verecekleri iş ilanla-• 
rı yüksek maliyetler doğur-maktadır. Bu 
çalışma sayesinde işveren maliyetleri düş-
müş olacaktır.
Veriler, sistemlere, ontolojide belirlenen • 
kurallar dahilinde girileceğinden dolayı, 
sorgulamalarda yaşanan harf  ve rakam sı-
kıntıları ortadan kalkacaktır. Örneğin “sis-
tem mühendisi” arama sorgusunda, farklı 
alternatifler denemeye gerek kalmayacak, 
kodlu bir alandan “sistem mühendisi” 
mesleğinin seçilmesi yeterli olacaktır. Bu 
kazanım iş başvurusunda bulunan başvu-
ranlar için de geçerlidir.
Ontolojilerin en önemli işlevlerinden olan • 
çıkarsama yapabilme yeteneği sayesin-
de sistemde gelişmiş ve sağlıklı sorgular 
yapılabilecektir. Örneğin; normal verita-
banından İzmir, Manisa, Balıkesir gibi il-
lerde yaşayan başvuranlar elde edilebilir. 
Fakat Ege bölgesinde yaşayan başvuranlar 
elde edilemez. Ontoloji çözümünde bu bil-
gi halihazırda elde edilebilecektir.

Önümüzdeki yıllarda kişi ile ilgili tüm bilgi-
lerin kişiden değil, devlet kurumlarından elde 
edilmesi mümkün hale geleceği düşünüldü-
ğünde, otomatik CV oluşturulması sağlanabi-
lecektir. Örneğin, ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) 
puanının ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştir-
me Merkezi) ’den, eğitim bilgilerinin mezun 
olunan üniversiteden, nüfus bilgilerinin Nüfus 
Müdürlüklerinden gelmesinin sağlanması. Elde 
edilen otomatik veri toplama sayesinde en uy-
gun işlerin sistem tarafından bulunup, kişilere 
doğrudan iş teklifinin cep telefonu üzerinden 
yapıldığı bir sistem hayal olmaktan çıkacaktır.

6. Kaynaklar

[1] Aleman-Meza B., Bojars U., Boley H., 
Breslin J.G., Mochol M., Nixon L.J.B., Polle-



456

Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

457

1. Giriş

Eskiden bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ürettiği 
çelik ve enerji miktarı ile ölçülürken günümüz-
de bilişim teknolojileri ile elde edilen, işlenen, 
iletilen, saklanan, bilgi miktarı ile ölçülmeye 
başlanmıştır. Teknolojinin toplumsal gelişme-
deki öneminin farkına varılmış olmasıyla 1960 
yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve 
planlı kalkınma dönemi başlatılmıştır. 1963 yı-
lında Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı ile başla-
yan bu süreç 2007-2013 yılları için hazırlanan 
Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı ile günü-
müze kadar devam etmiş bulunmaktadır. 

Bilim ve teknoloji politikaları, bütün dünyada 
ülkelerin refah düzeyini doğrudan etkileyen 
sosyal ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve 

değişim koşullarını ortaya çıkaran türden po-
litikalar olmuştur. Teknolojinin bu etkin işle-
vi nedeniyle bütün ülkeler teknoloji üretmek, 
başka ülkeler tarafından üretilen teknolojileri 
elde etmek, kullanmak ve yaymak için her tür-
lü çabayı göstermektedirler [1].

Cumhuriyet’in ilanından sonra girilen yoğun 
dönüşüm süreci içerisinde o güne kadar uygu-
lanan planlardaki eksikliklerin farkına varılmış 
ve o dönemde genel olarak kabul görmüş sana-
yi planları uygulamaya konmuştur. Hükümetle-
rin yatırım harcamalarının düzene sokulmasına 
yönelik planlar yapılmıştır. Şakir Kesebir Pla-
nı, İsmet İnönü Programı, 1933-1937 ve 1938-
1942 Sanayi Planlarına paralel Meslek Eğitimi 
Planları, Şevket Süreyya Planı gibi planlar bu 
dönemin ürünleridir [2].

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları:                                                

1963’den 2013’e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış

Bahadır Yıldız, Hale Ilgaz, S. Sadi Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi, BÖTE Bölümü, Ankara
bahadiry@hacettepe.edu.tr, hilgaz@hacettepe.edu.tr, sadi@hacettepe.edu.tr

Özet: Toplumların gelişim süreçleri incelendiğinde bu süreçlerde teknolojinin oldukça etkin 
olduğu gözlenmektedir. Toplumların varlıklarını sürdürme süreçlerinde aralarındaki teknoloji 
farklılıklarının etkileri oldukça önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemeye başlamasında 
bile teknoloji konusunda geri kalmasının etkilerinin bulunduğu söylenebilir. Örneğin, Avrupa’nın 
yelkendeki teknoloji üstünlüğü Osmanlı’nın denizlerdeki üstünlüğünü, toptaki teknoloji üstün-
lüğü de Osmanlı’nın karadaki üstünlüğünü sona erdirmiştir denebilir. Cumhuriyet döneminde 
birçok alanda atılım yaşanmıştır. Türkiye’de sanayileşme politikalarının uygulamaya sokulması 
sayesinde yatırım harcamalarının düzene sokulmasına yönelik planlar yapılmıştır. Örneğin, Şakir 
Kesebir Planı, İsmet İnönü Programı, 1933-1937 ve 1938-1942 Sanayi Planlarına paralel Meslek 
Eğitimi Planları, Şevket Süreyya Planı gibi planlar bu dönemin ürünleridir. 

Bu çalışmada temel olarak Cumhuriyet döneminde hazırlanmış olan kalkınma planları incelen-
miştir. Bu amaçla planlar teknoloji politikaları açısından değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultu-
sunda teknoloji politikaları bakımından planlarda gözlenen değişiklikler, teknoloji politikalarına 
ilişkin yaklaşımlar ve gerçekleştirilen/gerçekleştirilemeyen hedefler belirlenmiştir. Ayrıca, bu sü-
reçte yaşanan güçlükler ve bu güçlüklerin toplumsal siyasal nedenleri sonuçlarıyla tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilim ve teknoloji politikaları, planlı kalkınma, AR-GE, okul-sanayi işbirliği
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ve korumacılık ön plana çıkmıştır. Bu durum 
bilim ve teknoloji politikalarının uygulanma-
sında aksamalara yol açmıştır. Düşük bütçeli 
araştırma-geliştirme çalışmaları yüksek güm-
rük vergileriyle birleşince yeni teknolojik ge-
lişmelerin gereğince izlenebilmesi, uyarlanma-
sı, ulusal pazarda üretilmesi ve verimlilik artışı 
yeterli düzeyde sağlanamamış daha da kötüsü 
bunlar gereksiz çabalar olarak algılanmıştır. 
Bunların yanı sıra bu dönemde 4. Beş yıllık 
kalkınma planında Teknoloji Politikaları’na ilk 
kez yer verildiği gözlenmiştir [5]. 

1980 Sonrası Dönem: 1970’lerin sonunda ül-
kenin girdiği sıkışık dönemi rahatlatmak için 
24 Ocak kararları adıyla bilinen bir politika ile 
dışa açılmaya karar verilmiştir. Bu politika ile 
gelişme sürecindeki ülkelerde yerli üretimin, 
ithalatın yerini alması beklentisi gerçekleştiril-
meye çalışılmış ve “ithal ikamesi” işletilmeye 
başlanmıştır. Ancak ihracat yapılmamış, dışarı-
da gelişen teknolojiler de takip edilerek ülkeye 
getirilememiştir. Ülke içinde de rekabetçi bir 
ortam oluşturulamadığı için istenen hedeflere 
ulaşılamamıştır [5].

70’lerin sonunda teknoloji politikalarından ilk 
kez bahsedilmeye başlanmış ve 7. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda “bilim teknoloji politika-
sı” öncelikli ele alınması gereken Bilim Tek-
noloji Atılım Projesi ile Plan’a girmiştir. Bu 
Plan’la Türkiye bilim ve teknolojiyi ekonomik 
ve toplumsal faydaya dönüştürebilmenin yol-
larını aramıştır. Ancak bu proje de başarıya 
ulaşmamıştır.

1980’li yılların başlarında Türkiye yoğun bir 
şekilde sanayi sektörüne yatırım yapmaktaydı. 
Ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde bu yatırım-
ların daha çok hizmetler sektörüne kaydığı gö-
rülmektedir. Özellikle haberleşme, konut yatı-
rımları gibi alanlarda yatırımların arttırılması 
da tarım kesimi yatırımlarını büyük ölçüde 
düşürmüştür.

Üniversite sanayi işbirliğinin de öneminin fark 
edilmesi ile 2001 yılında Teknokent yasası ola-

rak da bilinen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu” çıkarılmıştır. Bu yasa ile teknoloji 
geliştirme bölgelerinde akademisyenlerin de 
çalışmaları ve teknoloji üretimine katkı sağla-
yabilmeleri kolaylaştırılmıştır.

Son dönemlere bakıldığında Bilim ve Tekno-
loji alanında ulusal ya da uluslararası düzey-
de faaliyet gösteren birçok oluşum gözlem-
lenmektedir. Kuşkusuz en büyüğü ve diğer 
oluşumların da denetleyicisi TÜBİTAK’tır. 
TÜBİTAK bünyesinde halen çalışmalarını 
sürdüren, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politi-
kaları Daire Başkanlığı (BTYPD) ve Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) isimli 
birimler oluşturulmuştur. Bu birimlerden 
BTYK’nın Türk Bilim Politikasının yürütül-
mesi, uzun vadeli B&T politikalarının tespi-
tinde hükümete yardımcı olunması, hedeflerin 
saptanması, plan ve programların hazırlanma-
sı, kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel 
kuruluşlarla işbirliği sağlanması, gerekli yasa 
ve mevzuatının hazırlanması, araştırıcı insan 
gücünün yetiştirilmesinin sağlanması, araştır-
ma merkezlerinin kurulması için tedbirler alın-
ması, araştırma alanlarının tespit edilmesi ve 
koordinasyonunun sağlanması gibi görevleri 
bulunmaktadır. [16]

3. Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış

Şakir Kesebir Kalkınma Planı: Maden ko-
nusunda yabancı sermayeyi teşvik eden tutu-
mu planın kendi genel tercihleri ile tutarlıdır. 
Bu konuda ilginç olan öneri Sanayi Maadin 
Bankası’nın maden ve sanayi diye iki ayrı ke-
sime ayrılmasıdır. Bu bir anlamda planın özel 
sektörcü anlayış içinde Etibank - Sümerbank 
ayırımının öncüsüdür. 

Şakir Kesebir Planı’nda gözlenen diğer ilginç 
bir durum Türkiye’ye yeni yeni girmeye baş-
layan bakım sorunudur. Bunlar arasında Zi-
raat Makineleri için tamirhaneler kurulması 
yedek parça temini önerilmektedir. Dönemin 
bu konudaki sorunlarının önemini göstermesi 
bakımından planın yazı makineleri için bakım 

2. Bilim ve Teknoloji Politikalarına                               
Genel Bir Bakış

Kalkınma planlarında bilim ve teknoloji politi-
kalarına genel bir bakış açısı elde edebilmek için 
bu planları sırasıyla incelemek gerekmektedir. 

Cumhuriyet Öncesi Dönem: 17. yüzyıldan 
itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa ara-
sında bilim ve teknik yönünden ortaya çıkan 
farklılık oldukça belirginleşmiştir. 18. Yüzyıl-
dan itibaren bu durumun farkına varılmış ve 
bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak 17. 
Yüzyıla kadar olan dönemde devlet tarafından 
bilime ve bilim adamına verilen değerin bu dö-
nem sürecinde zamanla azaldığı görülmekte-
dir. Batı’daki Rönesans ve yenileşme hareket-
lerinin yaşandığı, on beş, on altı ve on yedinci 
yüzyıllarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar 
Avrupa’yı on sekizinci yüzyılda aydınlanma 
dönemine ulaştırırken, aynı yüzyıllar içinde 
Osmanlı İmparatorluğu’nda bunun tam tersi 
gelişmeler yaşanmaktaydı [5].

1920-1950 Dönemi: Bu dönemin başlangıcın-
da Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış ve arka-
sında her şeye yeniden başlama mücadelesi 
veren bir ulus bırakmıştır. Yeni bir devletin 
kurulmasından sonra ilk önce ekonomiyi dü-
zeltme kararı verilmiştir. Bu amaçla yapılan 
ilk çalışmalardan birisi sanayiye ağırlık veril-
mesi olmuştur. Teknoloji transferi yoluyla şe-
ker ve çimento sanayinin kurulması ile ekono-
mi iki önemli ürüne kavuşmuştur. Teknolojik 
gelişim için gerekli olan kültürel, bilimsel ve 
ekonomik alt yapının çok zayıf olduğu cum-
huriyetin ilk kuruluş yıllarında ilerleme ol-
dukça yavaş olmuştur. Bu arada ilk defa Plan-
lı Kalkınma modeli uygulamaya konulmuş ve 
1933-38 yıllarını kapsayan Beş Yıllık Kalkın-
ma Planında maden, kağıt, seramik, cam ve 
kimya sanayisinde yatırımların düzenlenmesi 
ele alınmıştır [5]. 

Planlı kalkınma modelinin uygulamaya konul-
duğu bu yıllarda Batıda yoğun bir şekilde ya-

şanan siyasi huzursuzluklardan dolayı rahatsız 
olan birçok bilim adamı Türkiye’ye gelerek 
Türk bilimine katkıda bulunmuşlardır. Özellikle 
1933 yılı yabancı bilim adamlarının yoğun bir 
şekilde Türk üniversitelerinde eğitime ve bili-
me katkıda bulunmak için istihdam edildikleri 
bir yıl olmuştur. Üniversitelerde istihdam edi-
len yabancı bilim adamları yeni kurulan üni-
versitelerin gelişmesine ve bilimsel düşüncenin 
üniversitelerde yerleşmesine önemli katkılarda 
bulunmuşlardır yardımcı olmuştur. Ancak öte 
yandan, bu dönemde uygulamaya konulan var-
lık ve muamele vergisi gibi vergiler, sermaye 
birikimi ve teknoloji üretme kabiliyeti olmayan 
daha emekleme çağındaki sanayinin gelişmesini 
olumsuz yönde etkileyen unsurlar olmuştur [5]. 

1950-1960 Dönemi: Bu dönemde devlet daha 
çok yol, baraj, liman gibi altyapı yatırımları-
na ağırlık verirken, teknoloji transferi ağırlıklı 
yatırımların özel sektör tarafından üstlenme-
si şeklinde bir teşvik politikası uygulamaya 
konmuştur. Bu politikalara karşın kamu ikti-
sadi kuruluşları gelişmelerine devam etmiştir. 
Kamu iktisadi kuruluşlarının yatırımlarının 
devam etmesinin arkasında gelişmeyi hızlan-
dırma arzusu yanında özel teşebbüsün yatırım 
yapacak sermaye birikimine sahip olmasının 
da bu uygulamada önemi büyük olmuştur. 
Bu dönemde Türk Sanayi Kalkınma Bankası 
kurulmuş, özel kesime dış kaynaklı krediler 
sağlanmış ve iç kredi hacmi enflasyonist bir 
para politikası ile desteklenerek sanayinin ya-
tırımlarının finansmanı için gereken tasarruf 
sağlanmaya çalışılmıştır [5]. 

1960-1980 Dönemi: Planlı kalkınma sürecine 
1960’lardan sonra yeniden geri dönülmüştür. 
Bu süreci yönetmek üzere Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) görevlendirilmiştir. Modern 
teknolojinin temin edilmesinde güçlükler-
le karşılaşılmış, bazı sektörlerde ise rekabet 
amacıyla küçük ölçekli verimsiz tesisler kurul-
muştur. Başka bir ifadeyle teşvik politikaları 
seçici olamamıştır. Ekonomik politikada ithal 
ikameci, özellikle aşırı değerlenmiş kur politi-
kaları uygulanmış ve yüksek gümrük duvarları 
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yakından izleyecek ve sonuçlarını en uygun 
zamanda ilgililerin hizmetine sunacak meka-
nizmaların kurulması ve mevcutlarının etkin-
liğinin artırılması konusu üzerinde önemle 
durulmuştur. TÜBİTAK’ın ve YÖK’ün işlev-
lerinin politikalar istikametinde geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmıştır. Ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı hızlandırmak, bilgi işleme 
teknolojisinin geliştirilmesine; elektronik bilgi 
işleme ve bilgi iletme sistemlerinin donanım, 
yazılım, vb. araç gereçlerinin transferine, uy-
gulanmasına ve öncelikle iç kaynaklara dayalı 
olarak üretilmesine ağırlık verilmesi yönünde 
kararlar alınmıştır [10].

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1990-1994 
yılları arasını kapsayan bu planda; araştırma 
geliştirme faaliyetlerine oldukça önem veril-
miştir. Bilgi toplumu haline gelmenin bilgi tek-
nolojilerini etkin bir şekilde kullanmaya bağlı 
olduğu anlaşılmış ve bunu destekleyici kararlar 
alınmıştır. Bilginin üretilip, saklanması konu-
sunda yardımcı olması amacıyla bilgisayar ağ-
larının sağlanması ve kullanımının yaygınlaştı-
rılmasına önem verilmiştir [11]. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1996-2000 
yılları için hazırlanmış olan bu planda; araştır-
ma ve teknoloji politikaları bir yandan ulusal 
araştırma ve teknoloji gücünü artırmayı he-
deflerken diğer taraftan uluslararası firmaların 
AR-GE faaliyetlerini dikkate almakta, bunlarla 
bilgi ağları oluşturmaya çalışmakta ve firma-
lar arası stratejik ittifakları özendirmektedir. 
Eğitim-öğretim, bilim ve teknoloji altyapısının 
geliştirilmesi ve sanayileşmeye önem verilme-
si kararlaştırılmıştır. Tam olarak sağlanamayan 
eğitim-öğretim sistemi ile teknolojinin enteg-
rasyonu amaçlanmaktadır. AR-GE kurumları, 
üniversiteler ve sanayinin birlikte çalışmasının 
önemi üzerinde durulmuştur [12].

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 2001-
2005 yıllarını kapsamaktadır. Üniversite-kamu-
özel kesim ortak AR-GE girişimlerinin özen-
dirilmesi ve desteklenmesi tekrar bu planda 
karşımıza çıkmaktadır. Örgün eğitime destek 

olacak şekilde etkileşimli Bilim ve Teknoloji 
Merkezlerinin kurulması planlanmıştır [13].

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı: 2007-
2013 yıllarını kapsayan son kalkınma planın-
da, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının 
geliştirileceği, vatandaşların ve kurumların bu 
teknolojileri etkin bir şekilde kullanmasının 
sağlanması, uydu teknolojilerini üretme yet-
kinliklerinin geliştirilmesi ve bu teknolojileri 
araştırma amaçlı yapılandırmalara gidilmesi 
öngörülmüştür [14].

4. Sonuç

İnsanlık tarihine bakıldığında teknolojinin, bi-
limin yardımı olmaksızın, deneme yanılmalar-
la, usta çırak ilişkileriyle yürütüldüğü görülür. 
Bilimin, matematiksel dil yardımıyla geliş-
tirdiği kuramların teknolojiye uygulamasının 
tarihi eski değildir. Sanayi devrimiyle birlikte, 
mühendislik mesleğinin giderek gelişmesiyle 
tarih sahnesine “mühendis” denen ilginç bir 
insan “tipi” çıkmıştır. “Makina yapan”, üreten, 
çözen, çözümleyen, hesaplayan, onaran, de-
netleyen, tasarlayan, planlayan, verim arttıran 
mühendis, bilimin bilimteke dönüşümünde bir 
yol haritası çizen kişidir [4]. 

Bilim ve teknoloji artık doğrudan bir üretici 
güce dönüşmüştür. Bilim ve teknoloji üretme-
den, yarınları yakalayıp inşa etmek mümkün 
görünmemektedir. Bu arada bilim ve teknoloji 
arasındaki açıklık giderek daralmaktadır. Te-
mel bilimlerdeki yeni gelişmeler uygulamalı 
araştırmaların önünü açmakta ve yeni bilgiler 
yeni teknolojilerin üretilmesine olanak sağla-
maktadır. Bunun sonucunda bilim ve teknoloji 
bütünleşerek birbirini tamamlamakta ve ulus-
lar arası rekabette yeni açılımlar meydana ge-
tirmektedir. 

Gelişmiş ülkeler araştırmacı personelin yetiş-
tirilmesine ve istihdamına özen göstermek-
tedirler.  Türkiye uluslar arası rekabette yer 
alabilmek için bilim ve teknoloji için her türlü 
fedakârlığı yapmalıdır. Böylece teknoloji üret-

merkezleri kurulmasını ve seyyar tamirciler 
kullanılmasını önerdiğini belirtmekte yarar 
vardır. Plana göre o dönemde ülkede 12000 
yazı makinesinin olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu küçük sayıdaki makine ve aletlerin kullanıl-
masında Türkiye önemli sorunlarla karşı karşı-
ya kalmaktadır. Planın genel ekonomik politika 
düzeyindeki seçmeleri özel sektöre dayanan bir 
sanayi gelişmesi ve Türkiye’deki ticaretin yeni-
den canlandırılması şeklinde özetlenebilir [3].

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1963-1967 
yıllarını kapsayan bu planda teknoloji politi-
kaları açısından göze çarpan en önemli unsur 
Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurulu’nun 
kurulmasıyla ilgili karardır [6]. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1968-1972 
yıllarını kapsayan planda; sanayileşmiş ülkele-
rin üretim artış hızları arasındaki farkların yük-
sek vasıflı insan gücü oranlarından kaynaklan-
dığı şeklinde bir saptama yer almaktadır. Planda 
işgücü vasfında yaşanan orta düzeyde bir yük-
selmenin yalnız daha yüksek verim sağlamakla 
kalmayıp, teknolojik değişmelere de yol açtığı 
belirtilmiştir. Çalışanlara, okul eğitimleri süre-
since kazanamadıkları mesleki bilgileri vermek 
ve onları geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim-
ler başlatılmıştır. Teknolojik gelişmenin temeli-
nin bilimsel çalışma ve araştırmalarda olduğu-
nun farkına varılmış ve sanayileşmiş ülkelerde 
kaydedilen teknolojik gelişmelerin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve ülke koşullarına uydurula-
rak uygulanması, sistematik bir tarzda ele alın-
masının gerekliliğinin farkına varılmıştır [7].

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1973-1977 
yıllarını kapsamaktadır. Bu planda kalkınmada 
modern teknolojilerin uygulanmasının zorunlu 
olduğu vurgusu bulunmaktadır. Kullanılacak 
teknolojilerin saptanmasında, bu teknolojilerin 
ülke gereklerine cevap veren, plan önceliklerine 
dönük, yaşama düzeyinin iyileşmesine katkıda 
bulunacak mevcut teknolojileri tamamlayıcı ve 
teknoloji düzeyini yükseltici nitelikte olmasına 
dikkat edilmiştir. Teknoloji transferinde, ithal 
edilen teknolojilerin etkin bir şekilde kulla-

nılmasının esas olduğu belirtilmektedir. Bu 
amaçla planda, ithal edilen teknolojilerin uyum 
işlemlerinin yürütülmesi, gelişimlerinin izlen-
mesi ve değerlendirilmesi için gerekli bilimsel 
altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği belir-
tilmektedir. Öte yandan planda ayrıca yurtiçi 
teknoloji üretimini desteklemek için kamu ve 
özel yerli mühendislik ve projecilik hizmetleri-
nin özendirileceği ifade edilmiştir [8].

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1979-
1983 yıllarını kapsamaktadır. Dördüncü Beş 
yıllık Kalkınma Planında ilk kez teknoloji 
politikalarına yer verilmiştir. Bu Kalkınma 
Planı’nda teknoloji politikalarının sanayi, istih-
dam ve yatırım politikalarıyla birlikte bir bütün 
olarak ele alınması ve belli sektörlerin kendi 
teknolojilerini üretmesi benimsenmiştir. Bunun 
yanında teknoloji ve teknik eleman kıtlığına 
değinilmiştir. Sektördeki teknoloji darboğazı-
nın temel nedeninin, mutlak bilgi eksikliğinden 
çok, mevcut bilgi potansiyelinin ve teknoloji 
üretme olanaklarının yeterince kullanılmasını 
önleyen kurumsal yapı düzensizliği olduğu be-
lirtilmiştir. Teknoloji üretimi ile ilgili akademik 
ve teknolojik öğretim ve araştırma kurumla-
rının bilgi, araştırma ve geliştirme olanakla-
rından sanayi yeterince yararlanamamaktadır. 
Türkiye’de yabancı teknolojilerle üretilen ve 
üretilecek makinelerin çok büyük çoğunluğu 
yerli teknolojik potansiyelle üretilebilecek nite-
liktedir. Bunların etkin biçimde kullanılmaları-
nı sağlayacak yeni teknoloji politikalarının ta-
sarlanmasına gerek duyulmaktadır. Eğitimden 
yararlanmada olanak eşitliği sağlamak, eğitimi 
hızlı, sağlıklı ve demokratik gelişme gerekle-
riyle uyumlu kılmak hedeflenmiştir [9].

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1985-
1989 yıllarını kapsamak üzere hazırlanan bu 
kalkınma planında uygun teknoloji transferi 
için, teknoloji seçimi ve adaptasyonu çalış-
malarına ağırlık verilmesi, teknoloji uyum 
çalışmalarının arttırılması yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Bilim ve teknolojideki gelişmele-
rin gerisinde kalmamak ve değişimi yakalaya-
bilmek için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
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sanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (BİDEB) 
[17] bünyesinde nitelikli bilim insanlarının ye-
tiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Hazırlanan kalkınma planları incelendiğin-
de herhangi bir konuda başarıya ulaşmak için 
kurumların varlıklarının tek başlarına yeterli 
olmadığı, bu kurumlara işlerlik kazandırma-
nın da önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Öte yandan geliştirilen politikalar arasında tu-
tarlılıkların olması da o politikalarının başarılı 
olmaları açısından oldukça önemlidir. Bu yüz-
den de politikalar belirlenirken belirlenen poli-
tikaların uygulanabilir olmalarının ve konuyla 
ilgili tarafların desteğinin sağlanmış olmasının 
önemli olduğu söylenebilir. 
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me kararlılığını göstererek çok kısa bir süre 
içerisinde gelişmiş ülkelerin yanında teknolo-
jik bilgi üretimine katkı sağlamaya başlamalı-
dır. Bu konu Türkiye için hayati öneme sahip 
olduğu söylenebilir. 

Uluslararası yoğun rekabet karşısında Türk sa-
nayicisinin, teknolojik bilgi açığını kapatmak 
için transferi yapılan teknolojileri bir an önce 
özümsendikten sonra, yeniden üretilip dağıta-
rak ülkeye kazandırması önem taşımaktadır.

Teknoloji transferi yolu ile elde edilen teknolo-
ji, teknolojinin difüzyonu, bir üst derecede ye-
niden üretimi sağlandıktan sonra o teknolojinin 
sağladıklarının üstüne çıkabilmek, teknolojiyi 
kökten değiştirmekle mümkün olabilmektedir.

Araştırma ve geliştirme etkinlikleri ciddi dü-
zenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
Araştırma ve geliştirme etkinlikleri önceden 
belirlenen projeler üzerinde yoğunlaşıp gü-
dümlü projelerle yeni özel bir ürünün üretil-
mesine ve piyasaya sürülmesine neden olmak-
tadır. Ülkemiz üniversitelerinin bilgi birikimi 
ve teknolojik altyapılarının üniversite sanayi 
işbirliği çerçevesinde güdümlü projeler ile sa-
nayiye aktarılması ve ürün olarak piyasaya sü-
rülmesi gerekmektedir.

Özellikle kamu satın almalarında yerli sanayi 
yeni teknolojik ürünler üretebilecek bir şekilde 
teşvik edilmeli ve yönlendirilmelidir. Bunun 
için ürünlerin alınması bir politika olarak has-
sasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu-
dur. Bu politikanın uygulanması ile istihdam 
olanakları oluşturulurken yurtiçi üretim artışı, 
araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hızlan-
ması, ihtisaslaşma, kalite, standart ve verimli-
liğe yönelik gelişmelerin elde edilmesi teşvik 
edilerek alım sözleşmeleri yapılmalıdır.

Bilim üretmeden yarınları üretmenin olanaksız 
olduğu gerçeği öğrenilmesi gereken bir gerçek-
tir. Toplumun refahını, mutluluğunu ve güven-
liğini sağlayacak, çağın gereklerine uygun bir 
bilim ve teknolojiye dayalı ekonomiyi oluştur-

mak Türk aydınlarının en temel sorumluluğu-
dur. Bu oluşumun sağlanması sonrasında Türk 
ekonomisi kendi insanını istihdam edecek bir 
yapıya kavuşup yukarıda sıralananları yerine 
getirmesiyle ekonomik krizler de daha fazla 
gündeminde yer almayacaktır.

Kalkınma planları incelendiğinde her yıl aşa-
malı olarak başarılı bir ilerlemenin yaşana-
madığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 5. kalkınma 
planında teknik personel istihdamına yönelik 
çalışmalar yapılmış ve bu durumun öneminden 
bahsedilmiştir. Ancak bunu giderecek çalışma-
lar yapılmadığı için halen günümüzde de bu 
sorunun devam etmekte olduğu görülmektedir. 

Altıncı kalkınma planı içeriğine bakıldığında 
karar verme yetkisinde olan kişilerin bilgi ile-
tişim teknolojilerini kullanabilmelerine önem 
verildiği görülmektedir. Bunun da bilgi toplu-
mu olma sürecinde oldukça yanlış bir yaklaşım 
olduğu bilinmektedir. Teknoloji kullanımının 
sadece belli kesimler tarafından benimsenmiş 
olması toplumsal bir kalkınmayı beraberinde 
getiremeyecektir. Her bir bireyin ülke ekono-
misine ve kalkınmasına bir katkısı olduğu dü-
şünülürse, bilgi iletişim teknolojilerinin herkes 
tarafından kullanılabilir olması ileriye bakabil-
mek için gereklidir.

Sekizinci kalkınma planında teknokent kavramı 
ilk kez geçmektedir. Bu da önemi sıklıkla vur-
gulanan üniversite-sanayi işbirliğinin temelleri-
nin atılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bilim ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, 
değerlendirerek; çeşitli politika oluşturma 
yöntemleriyle ilgili araştırmaları yaparak/yap-
tırarak; ulusal bilim, teknoloji, yenilik politika 
önerilerini oluşturmak ve mevcut politikaların 
gerçekleştirilmesine yönelik araçları belirle-
mek ve önermek amacıyla Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı (BTYPD) 
kurulmuştur. Bilim ve teknoloji alanında ge-
lişme sağlayabilmenin önemli adımlarından 
birisi de bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücü 
ihtiyacıdır. Bu amaçla da TÜBİTAK; Bilim İn-
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Özet: Teknoloji insanlığın başlangıcından beri toplumsal yaşamı birçok yönden etkileyen bir 
unsur olmuştur. 21.yüzyılda önemini giderek artırarak ekonomiden siyasete, eğitimden bilime 
her alanda önemli bir yer tutmuş ve sürekli olarak gelişerek toplumsal yaşama katkısını üst düze-
ye çıkarmıştır. Öyle ki, günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile teknolojideki ilerlemişlikleri 
arasında doğru bir orantının bulunduğu gözlenmektedir. Öte yandan bir ülkenin teknolojide iler-
lemesinde, teknoloji üretimi ve kullanımı konusunda başarılı politikaların izlenmesinin önemli 
rolü olduğu söylenebilir. 

Günümüzün gelişmiş ülkeleri incelendiğinde, o ülkelerin kalkınma sürecinde, alınan kararların ve 
izlenen politikaların önemli işlevlerinin olduğu anlaşılmaktadır. İzlenen politikalar arasında özellik-
le uygulanan eğitim ve teknoloji politikalarının ve bu politikaların uygulanış biçimlerinin önemli ol-
duğu bir gerçektir. Bunun yanında ayrıca yürütme organlarının alınan kararlara bağlılıklarının ve bu 
kararları uygulamadaki tutarlılıklarının da planlı kalkınma sürecinde büyük etkisi bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz çağ, dijital olarak çok fazla üretimin yapıldığı, üretilen bir teknolojinin ne-
redeyse yeterince kullanılmadan eskidiği bir çağdır. Uygulanan eğitim ve teknoloji politikalarının 
da hızla gelişen ve değişen çağın getirdikleri doğrultusunda değişmesi gerektiği söylenebilir. Ül-
kemizde cumhuriyetin kurulduğu günden günümüze kadar planlı kalkınma politikalarına uygun 
bir şekilde her dönemde, dönemin koşullarına uygun planlamaların yapıldığı gözlenmektedir. An-
cak uygulamaların planlarda belirtildiği şekilde ve hızda gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, ülkemizde özellikle 1960’lı yıllardan beri hazırlanan kalkınma planları; teknoloji, 
teknoloji kullanımı, teknolojinin yayılımı açılarından incelenmiştir. Bu inceleme ve değerlen-
dirmeler doğrultusunda toplumun teknolojik yeniliklere bakış açısı, teknoloji politikalarının uy-
gulanması sürecinde yaşananlar, politikaların uygulanması sürecinde karşılaşılan engeller ve bu 
konuda alınan önlemler ele alınmıştır. Öte yandan ayrıca her planlama döneminde ağırlıklı olarak 
hangi konu başlıkları üzerinde durulduğu ve bunun nedenleri irdelenmiş bu konuyla ilgili çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kalkınma planları, teknoloji politikaları, teknoloji yayılımı

Development Plans and Technology Policies in Turkey

Abstract: Technology has been an important factor affecting social life since the beginning of 
humankind. During the 21st century it had influenced a wide area from education to science and 
economy. It can be claimed that, development level of a country ’is parallel with his/her advances 
in technology. On the other hand, it can be said that in order for a country to advance in technolo-
gy, successful policies on technology production and technology usage should be implemented. 
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Bu durumun sonuçlarını 1923–1960 yılları 
arasındaki dönemde uygulanan politikalarda 
görmek mümkündür. Bu dönemde ülkenin sa-
nayi ve ekonomik açıdan gelişmesine öncelik 
verilerek, önceleri Devletçilik ilkesi temelinde 
hareket edilmiş daha sonra özel sektöre ve özel 
girişimciliğe de önem verilmiştir. 1960’lı yıllar 
ise planlı kalkınmaya geçişin başladığı dönem 
olarak adlandırılır. 1963 yılından itibaren her 
beş yılda bir, ülkenin gelişmesi ve kalkınma-
sında önemli rol oynayan kalkınma planları 
hazırlanmaya ve politika belirleme işi artık 
planlı olarak yapılmaya başlanmıştır. Planlı 
kalkınma döneminde, kamu sektörüne emre-
dici, özel sektöre yol gösterici özellikler taşı-
yan ekonomik kalkınma planları uygulanmaya 
başlanmıştır [7]. 1960’dan sonra, ekonomik ve 
sosyal reformlar için planlamaya önem veren 
bir “Karma Ekonomik Sistem” uygulamaya 
konmuştur. 

Bu çalışmada 1963 yılından itibaren yayınla-
nan ve günümüzde dokuzuncusu yürürlükte 
olan kalkınma planları incelenmiş ve ülkemiz-
de belirlenen teknoloji politikalarının uygula-
madaki başarı durumları ve uygulanabilirlikle-
ri irdelenmiştir. 

2. Kalkınma Planları ve 
Teknoloji Politikaları Açısından                                                    
Ön Plana Çıkan Gelişmeler

2.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı                     
(1963–1967)
Birinci beş yıllık planda ülkemizin o dönem-
deki durumları incelenmiş, yüksek öğrenim, 
kamu sektörü ve özel sektör gibi kurumlarda 
geleceğe yönelik araştırma ve geliştirme etkin-
liklerinin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
kurumların öğretim ve araştırma gibi harcama-
larına yönelik bütçe çalışmaları yapılmıştır.

Planda, araştırma çalışmalarının geliştirilmesi 
ile ilgili olarak ele alınacak en önemli sorunun, 
çalışmaları düzenleyici, işbirliğine sokucu ve 
teşvik edici bir araştırma organı düzenin bulun-
maması olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, 

doğal bilimlerde temel ve uygulamalı araştır-
maları düzenlemek, bunlar arasında işbirliğini 
sağlamak ve araştırma yapmayı teşvik etmek 
üzere bir Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Ku-
rulunun kurulması planlanmıştır. Bilimsel ve 
Teknik Araştırmalar Kurulu’nun araştırmala-
rın plan hedeflerini gerçekleştirecek alanlara 
yönelmesinde ve buna göre öncelik almasında 
yardımcı olacağı belirtilmiştir. Birinci beş yıl-
lık planda ön plana çıkan bu gelişme, günü-
müzdeki TÜBİTAK’ın temellerinin o dönemde 
atılmış olduğunu göstermektedir.

Aynı dönemde OECD bilimsel araştırma ko-
mitesinin himayesinde Türkiye’nin de yer al-
dığı Pilot Takımlar Projesi yürütülmüştür [4]. 
Projenin amacı, uygun bir ekonomik büyüme 
hızına erişilmesini teşvik etmeye ve sürdür-
meye yönelik plan ve politikalar çerçevesinde, 
bilimsel araştırma ve teknolojinin refah prob-
lemleriyle, en iyi biçimde nasıl ilişkilendiri-
lebileceğinin incelenmesidir. Ayrıca öğretim 
üyesi yetiştirilmesi amacıyla 3000 öğrencinin 
yurt dışına gönderilmesi öngörülmüş ancak 
sadece 500 öğrenci yurt dışına gönderilmiştir. 
Buna karşın teknoloji transferi, eğitim politi-
kası ve AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesiyle 
ilgili planlı bir politika düzenlenmemiştir [2] 
[4]. Birinci beş yıllık planda araştırma çabaları, 
kalkınmayla ilgili alanlardaki sorunlara yöne-
lik olarak Türkiye’ye uygun çözüm yollarının 
bulunması üzerine yoğunlaştırılmıştır. Ancak 
bu amacı güden politikalar uygulanamamış ve 
bilimsel etkinlikler genellikle temel araştırma-
lara yönelmiş olarak kalmıştır. 

2.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı                   
(1968– 1972)
İkinci beş yıllık planda çalışanlara yönelik 
olarak hizmet-içi eğitim çalışmaları planlan-
mıştır. Hizmet-içi eğitim çalışmalarıyla, bi-
reylere öğrenim hayatları süresince işleriyle 
ilgili kazanamadıkları bilgi, deneyim, yetenek 
gibi özellikleri kazandırmak ve ayrıca kendi 
aralarında işbirliğini artırmak ve teknolojik 
gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak 
amaçlanmaktadır. Hizmet-içi eğitim çalışmala-

1. Giriş

İnsanlığın var olduğu ilk günden beri yaşama 
yön veren teknoloji, zaman içerisinde işlevini 
yitirmeden ancak değişerek gelişimini sürekli 
olarak sürdürmüştür. İnsanoğlu yaşamını de-
vam ettirebilmek ve karşılaştığı güçlüklerin üs-
tesinden gelebilmek için birtakım araç gereçler 
geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk-
lar, o dönemlerde teknoloji olarak adlandırıl-
masa da, teknolojinin ortaya çıkmasında temel 
neden olmuştur. Zaman içerisinde bilimle bir-
likte anılan teknoloji, bilimle karşılıklı etkile-
şim içinde bulunarak birbirlerinin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur.

Günümüzde önemini giderek artıran bilim ve 
teknoloji, ülkelerin ilerlemişliklerinde önemli bir 
gösterge olarak kabul edilmektedir. 22.yüzyılda 
toplumlar, kendi ihtiyaçlarını kendileri gidere-
bilmek ve gelişebilmek için bilimle teknolojiyi 
iç içe kavramlar olarak kullanmaktadırlar. Bi-
limsel bilgiyi teknolojik bilgiyle ilişkilendire-
rek, kuramsal kısımdan uygulama durumuna 
geçilmektedir. Bilim ve teknoloji arasındaki 
karşılıklı etkileşim sayesinde, bilimsel bilgi 
teknolojiyi geliştirmekte, teknolojik bilgi ise 
bilimin işlevini kolaylaştırmaktadır. Günümüz 
dünyasında olağanca hızıyla gelişmeye devam 

eden bilim ve teknoloji, ülkelerin kalkınmala-
rında ve ilerlemelerinde önemli bir paya sahip-
tir. Bu açıdan bakıldığında ülkelerin kalkınma-
larında teknoloji politikalarının iyi belirlenme-
sinin ve bu politikaların uygulanmasının önemli 
yeri olduğu söylenebilir. Nitekim TÜBİTAK’ın 
Vizyon 2023 belgesinde bilim ve teknoloji uzun 
dönemli ekonomik ve toplumsal gelişmenin en 
önemli unsurlarından birisi, bilim ve teknoloji 
politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü et-
kilemenin bir aracı olarak ele alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında, ilk 
yıllarda bağımsızlık kazanma savaşından yeni 
çıkmış ve yeni kurulmuş bir devlet olarak, ül-
kemizin her alanda birçok eksiğinin olduğu gö-
rülmektedir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
bağımsızlık savaşında insan kaynaklarını büyük 
ölçüde kaybetmiş ve büyük bir dış borcu devral-
mıştır. Gelişmemiş bir tarım ekonomisi, tamamı 
yabancı sermaye kontrolünde bulunan hizmet, 
ulaştırma ve madencilik sektörleri ile el sanat-
ları düzeyinde tekstil, gıda, seramik, ağaç işleri 
ve basit kimyasallar üreten iş yerlerinden oluşan 
bir görüntü ile yola çıkmıştır [7]. Dolayısıyla 
teknolojik gelişim için gerekli olan sosyal, kül-
türel ve bilimsel altyapıdan uzak olunduğu için 
Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal gelişme-
nin çok az olduğu görülmektedir.

When today’s developed countries examined, it can be clearly seen that decisions taken and 
policies monitored have important impacts in their developmental process. It is the fact that es-
pecially educational and technological policies are the most important ones among monitored 
policies. In Turkey, appropriate planning has been observed from the republic’s inception to the 
present day in accordance with the conditions of each period. However, policies couldn’t be real-
ized as planned.

The purpose of this paper is to investigate the development plans which were in effect from 1960 
to present day in Turkey. The use of technology, technology policies implemented and diffusion 
of technology were the main points in this investigation. In the light of this analysis, society’s 
view of innovation, implementation experiences of technology policies, obstacles encountered 
in the process of policy implementation and measures taken in this regard were discussed. In 
addition, the main themes (topics) of each plan, and the reasons why those themes were chosen 
were explored. Finally, some suggestions in regard to successful implementation of technology 
policies were offered. 

Keywords: Development plans, technology policies, diffusion of technology
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özümseme gücünü artırmak ve ekonomik ve 
toplumsal yararla teknolojik gelişme arasında 
uyum sağlamak” şeklinde somutlaştırılmıştır. 
Toplumsal amaçlar ise; “her düzeyde eğitimi, 
Türk ulusunun öz değerlerini koruyarak geliş-
tirip, çağın teknolojik olanaklarını da değerlen-
dirilerek, tüm yurda yaymak, eğitimden yarar-
lanmada olanak eşitliği sağlamak, eğitimi hız-
lı, sağlıklı ve demokratik gelişme gerekleriyle 
uyumlu kılmak” olarak belirlenmiştir. 

Dördüncü beş yıllık planda Türkiye’yi ağır eko-
nomik sorunlarla ve çok yönlü bunalımlarla kar-
şı karşıya getiren iç etkenlerin teknoloji temelli 
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ekonomide araştır-
ma ve teknoloji oluşturma ve özümseme politi-
kasının gerektirdiği düzenlemelere gidilememiş 
olduğu gerçeğinin altı çizilmiştir. Öte yandan 
hızlı gelişmenin gereği olan bir eğitim düzeninin 
ve personel politikasının gerçekleştirilmemiş ol-
masının olumsuz etkileri vurgulanarak o dönem-
de yaşanan sorunlar ön plana çıkarılmıştır. Bu 
sorunlardan bir tanesinin de Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), 
kendinden beklenen, ülkenin bilim-teknoloji 
sistemi ile kalkınma planları arasında bağlantı 
kurma görevini tam olarak gerçekleştirememiş 
olması olduğu belirtilmiştir.

Bu dönemde ayrıca “1983–2003 Türk Bilim Poli-
tikası” belgesi yayınlanmıştır. “Türk Bilim Politi-
kası: 1983–2003” dokümanıyla, ilk kez, ayrıntılı 
bir bilim ve teknoloji politikası ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu metinde teknoloji konusu da bir 
ana motif olarak ele alınmış ve öncelik verilme-
si gereken teknoloji alanları belirlenmiştir. Bu 
yeni yaklaşım, bilim ve teknoloji politikalarının, 
ekonominin yönetiminde ve toplumsal yaşamın 
başlıca etkinlik alanlarının düzenlenmesinde rol 
alan unsurların da (ilgili bakan ve üst düzey bü-
rokratlar, hükümet dışı kuruluş temsilcileri v.b.) 
katılımıyla belirlenmesine olanak tanıyan yeni 
bir kurum yaratmıştır: Bu kurum “Bilim ve Tek-
noloji Yüksek Kurulu (BTYK)’dur [5]. 

Dördüncü plan döneminde, “Bilim ve Teknolo-
ji Sistemi” altında yer alan “Teknoloji Birimi” 

genel olarak teknoloji ve teknolojinin aktarımı 
konusunda ilke ve politikaların belirlendiği bir 
birim olarak geliştirilmiştir.

2.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1985–1989)
Beşinci beş yıllık planda daha önceki planlarda 
olduğu gibi araştırmanın, geliştirmenin ve tek-
nolojik gelişmenin ekonomik ve sosyal yönden 
değişmenin yön gösterici ve itici gücü olduğu 
belirtilmiştir. Uygun teknoloji transferi için de 
teknoloji seçimi ve uyarlanması çalışmalarına 
ağırlık verilmesi önemlidir. Bu nedenle tek-
noloji üretiminde yeni ve ileri teknolojilerin 
ülke koşullarına uyarlanmasında, özel sektör 
kuruluşlarının teşvik edilmesine ilişkin politi-
ka ve önlemlerin hızla uygulamaya konulacağı 
belirtilmektedir. Bilim ve teknolojide gelişme-
lerin gerisinde kalmamak ve hızlı değişmelere 
ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri yakından izleyecek ve sonuçlarını 
ilgililerin hizmetine sunacak mekanizmaların 
kurulması hususu planda üzerinde önemle du-
rulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın koordinasyon ve 
duyurma görevleri düzenlenerek geliştirilme-
si, üniversitelerin bu çalışmaların tamamlayıcı 
parçası olması; YÖK’ün dokümantasyon ve 
araştırma çalışmalarının bu politikalar doğrul-
tusunda geliştirilmesi gerektiği konusunda ilke 
ve politikalar belirlenmiştir. Türkiye’nin bilim 
ve teknolojideki alt yapı eksikliğinin gideril-
mesi ve teknoparklara işlerlik kazandırılması 
için 1989 yılında DPT bünyesinde teknolojik 
araştırma yatırımları hızlandırılmış ve kamu-
nun AR-GE projelerinin desteklenmesi sağlan-
mıştır. Öte yandan bir önceki plan döneminde 
kurulan BTYK ülkede yaşanan durumlardan 
dolayı ancak 1989 yılında toplanabilmiştir. 

Bu planda bilim ve teknoloji politikasının, 
Türkiye’nin gelişmesinde sürükleyici olabile-
cek alanlarda uygulanabilecek olan teknoloji-
lerin kullanılmasına yöneleceği belirtilmiştir. 
Teknoloji politikasının ülkenin ekonomi poli-
tikaları, sektörleri, üretim dalları ve hitap edi-

rının hız kazandığı ikinci beş yıllık planda, bu 
çalışmaların diğer meslek eğitimi programları-
nı tamamlayıcı ve geliştirici bir nitelikte olma-
sının sağlanmasına önem verilmiştir.

İkinci beş yıllık planda bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin, ekonomik kalkınma ve sosyal 
gelişmenin sağlanmasında etkili bir araç oldu-
ğu vurgulanmaktadır. Teknolojik gelişmenin 
temelinin ise bilimsel çalışma ve araştırmalar 
olduğu belirtilmiştir. Bu durum gelecek kal-
kınma planlarında bilimsel çalışma ve araştır-
malarının öneminin artarak otaya çıkacağına 
işarettir. Bu planda bilim ve araştırma konusu 
ayrı bir başlık altında yer almasına rağmen 
teknolojik gelişmeler konusu yüzeysel ola-
rak geçilmiştir. Bu planda ayrıca uygulamalı 
araştırmalar yerine temel araştırmalara önem 
verilmiştir. Bu dönemde AR-GE ‘nin önemi 
üzerinde durulmuş fakat uygulama konusunda, 
karar düzeyinde olduğu kadar somut çalışma-
lar yapılamamıştır.

2.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1973–1977)
Üçüncü beş yıllık plan dönemine girerken 
Türkiye’nin sanayileşme alanında ciddi bir ter-
cih yapma noktasına geldiği vurgulanmaktadır. 
Planda, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için 
gerekli olan hızlı bir kalkınmanın sağlanmasın-
da modern teknolojilerin uygulanmasının zo-
runlu görüldüğü belirtilmektedir. Ayrıca ilk iki 
planda, teknoloji ve teknolojik gelişmeler ile il-
gili belirli bir bölüm bulunmazken, bu planın bir 
bölümünün teknolojiye ayrıldığı görülmektedir. 
Planda yüksek teknolojinin önemine ve teknolo-
jik altyapıdaki eksikliğe değinilmektedir.

Kullanılacak teknolojilerin saptanmasında, bu 
teknolojilerin ülke gereklerine cevap veren, 
plan önceliklerine dönük, yaşama düzeyinin 
iyileşmesine katkıda bulunacak, mevcut tek-
nolojileri tamamlayıcı ve teknoloji düzeyini 
yükseltici nitelikte olmasına dikkat edileceği 
vurgulanmaktadır. Teknoloji transferiyle ilgili 
olarak, ithal edilen teknolojilerin en etkin bir 
şekilde kullanılmasının esas olduğu ve bu tek-

nolojiler ile yurtiçi araştırma-geliştirme etkin-
likleri arasında devamlı ilişki kurulacağı belir-
tilmektedir. Özellikle, değişme hızı yüksek olan 
dinamik teknolojilerin ithalinde, bu teknolojiyi 
ortam koşullarına uyduracak ve gelişimlerini 
izleyip, değerlendirebilecek bilimsel alt yapı-
nın yeterli düzeye getirilmesi planlanmıştır. 

Üçüncü beş yıllık planda, ithal edilen teknolo-
jilerin ikinci planda belirtilen bilimsel çalışma 
ve araştırmalar için etkin bir şekilde kullanıl-
masının planlandığı ve bu sürecin gerçekleşe-
bilmesi için alt yapı faaliyetlerine önem veril-
mesi gerektiği ön plana çıkan konulardandır. 
Üniversitelerin nitelikli insan gücü potansiyeli 
oldukça düşük bulunduğu için 1975–76 yılla-
rında yeni üniversiteler açılmıştır. Ancak, yük-
sek öğrenimde, bilimsel ve teknik araştırmalar 
için yeterli olanaklar sağlanamamış ve bu ne-
denle ithal edilen teknolojiler ülke koşullarına 
uyarlanamamıştır.

2.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1979–1983)
Bu planda sanayileşmenin, üretimin ve bunla-
rın paralelinde teknolojik gelişmelerin üzerin-
de önemle durulmuştur. Dördüncü beş yıllık 
planda, teknoloji üretimi ile ilgili akademik ve 
teknolojik öğretim ve araştırma kurumlarının 
bilgi, araştırma ve geliştirme olanaklarından 
sanayinin yeterince yararlanamadığı belirtil-
miştir. Ayrıca yatırımların teşvik tedbirlerine 
yönelmesinin ve AR-GE’ye gerekli yatırımın 
yapılmamış olmasının, teknoloji gelişimini kı-
sıtlayıcı bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

Üniversitelerde geliştirilen teknolojiler, sana-
yide kullanılmadıkları sürece tek başına an-
lamlı olmayacaklardır. Bu yüzden planda, bu 
teknolojilerin etkin biçimde kullanılmalarını 
sağlayacak yeni teknoloji politikalarının tasar-
lanmasına gerek duyulduğu vurgulanmaktadır. 
Bu planda ayrıca, teknoloji merkezli ekonomik 
ve toplumsal bazı amaçlar belirlenmiştir. Bura-
daki ekonomik amaçlar; “çağdaş teknolojileri 
oluşturmak, aktarılan teknolojileri ülke ko-
şullarına ve gereksinimlerine uygun biçimde 
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için kamu ve özel girişimciliğinin tüm etkinlik 
alanlarının desteklenmesinin ve bilginin karar 
verme süreçlerinde en verimli bir şekilde kul-
lanılmasının esas olduğu vurgulanmıştır. Bu 
amaçla uluslararası bilgi ağları oluşturulması 
çalışmalarının hızlandırılacağı belirtilmiştir. 
Yedinci beş yıllık planda “Bilim ve Teknolo-
jideki Atılım Projesi” ile dünya ile bütünleşme 
çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu dönemde 
bilim ve teknoloji politikalarından beklentile-
rin arttığı açıkça görülmektedir.

2.8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(2001–2005)
Sekizinci beş yıllık planda, ülkemizin rekabet 
gücünü artırmanın ve bilgi toplumuna dönü-
şümünü hızlandıracak teknolojik gelişmeleri 
sağlamanın temel hedef olduğu belirtilmiştir. 
Uygun teknolojinin seçimi, geliştirilmesi ve 
dönüştürülmesi sürecinden giderek teknoloji 
üretim aşamasına geçileceği vurgulanmıştır. 
Üniversitelerin sosyal alanlardaki araştırmalar 
dahil bilimsel araştırma etkinliklerine, yenilik-
çi buluşlara ve teknolojik gelişmeye katkılarını 
artırmaya yönelik desteklerin özellikle yatırım 
tahsislerinin artırılması şeklinde sürdürülmesi, 
üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE giri-
şimlerinin özendirilmesi amaçlanmıştır. Bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanlarında hızlı bir ge-
lişme sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu 
doğrultuda, bilgi ve iletişim teknolojilerinde re-
kabet gücünün artırılmasına, hukuki ve kurum-
sal yapının geliştirilmesine, insan gücünün eği-
timine ve AR-GE’ ye önem verilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Yazılım sektörünün desteklenme-
si, hizmet, içerik ve donanımın gelişmesini sağ-
layacak koşulların hazırlanması planlanmıştır. 
Ulusal bilgi altyapısı geliştirilerek bilgiye erişi-
min kolaylaştırılacağı ve internete erişim kapa-
sitesinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği 
düzeye yükseltileceği belirtilmiştir. 

Sekizinci beş yıllık planda, bilim-teknoloji-
sanayi politikalarıyla eğitim-öğretim ve AR-GE 
politikaları arasında uyum sağlanması ihtiyacı-
nın devam ettiği belirtilmiştir. Bu ihtiyacın gi-
derilmesi için sekizinci beş yıllık kalkınma pla-

nının temel amaç, ilke ve politikaları belirlen-
miştir. Bu planda belirlenen politika ve ilkelerin 
önceki planlarda belirlenenleri de kapsadığı 
söylenebilir. Çünkü önceki politikalar arasında 
hala gerçekleştirilemeyenlerinin olduğu belir-
tilmiş ve bu doğrultuda ihtiyaçlar oluşturulmuş-
tur. Ayrıca bu dönemde teknoparkların oluştu-
rulması çalışmaları başlamıştır. Hukuki alt yapı 
sisteminin geliştirilmesiyle birlikte teknolojinin 
de içinde bulunduğu (bilişim suçları vb.) konu-
larda hukuki yapılara ulaşılmıştır. Sekizinci beş 
yıllık kalkınma planının ana öğesinin “Ulusal 
Yenilik Sistemi” olduğunu ve asıl amacının da 
yeniliklerin toplum tarafından özümsenmesi, 
devlet tarafından etkili ve verimli bir şekilde 
kullanılması olduğu görülmektedir.

2.9. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(2007–2013)
Dokuzuncu kalkınma planı, “İstikrar içinde 
büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumu-
na dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini 
tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun 
Vadeli Strateji (2001–2023) çerçevesinde ha-
zırlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel 
ortamda rekabetçi konumlarını sürdürebil-
meleri ve güçlenebilmeleri, büyümelerini ve-
rimlilik artışlarına dayandırmalarına ve yeni 
karşılaştırmalı üstünlük alanları yaratabilmele-
rine bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda, 
yenilikçiliğe önem verilmesinin, bilim ve tek-
noloji kapasitesinin artırılmasının, insan ser-
mayesinin geliştirilmesinin ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin etkin biçimde kullanılmasının 
büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. 

Planda vurgulanan konulardan birisi ülkemi-
zin rekabet gücünün yeterince geliştirileme-
miş olduğudur. Bunda da; makroekonomik 
istikrar, iş ortamının kalitesi, finansmana 
erişim, enerji ve ulaştırma altyapısı, çevrenin 
korunması ve kentsel altyapı, AR-GE ve ye-
nilikçiliğin geliştirilmesi ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yaygınlaştırılması alanlarında 
yaşanan yetersizlikler temel nedenler olarak 
değerlendirilmektedir. 

len pazara göre çeşitlendirilmesinin ve teşvik 
sistemine entegrasyonunun sağlanacağı vurgu-
lanmış ve bütün bunların paralelinde öncelikle 
iç kaynaklara dayalı üretime ağırlık verileceği 
açıklanmıştır. Beşinci beş yıllık planda içe dö-
nük politikaların belirlenmesi, ayrıca teknoloji 
ve ekonomi politikalarının bütünleştirilmesi ve 
en önemlisi bilgi okur-yazarlığı çalışmalarına 
başlanmış olması planda göze çarpan önemli 
gelişmelerdir. 

2.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı  
(1990–1994)
Altıncı beş yıllık planda toplumun bilgi toplu-
mu haline getirilmesi ve kitle haberleşme araç-
larından da yararlanarak Araştırma-Geliştirme 
alt yapısının kurulması amacıyla personel sayı-
sının artırılması çalışmalarına ağırlık verilmiş-
tir. Üretim ve kalitenin artırılarak dış pazarlar-
da rekabet gücünün güçlendirilmesi amacıyla 
gerekli ileri teknolojiler transfer yolu ile sağla-
nacaktır. Ayrıca teknoloji üretimine geçilmesi 
ve elde edilen bilgi ve teknolojinin yaygınlaştı-
rılması temel ilke olarak belirlenmiştir. Bu dö-
nemde İnternet’in Türkiye’ye gecikmeli girmiş 
olmasının yol açtığı olumsuzluklar göze çarp-
maktadır. Ancak İnternet’in girişiyle teknoloji-
nin ülkeye girişinin de hızlandığı görülmüştür. 

Bu planda ayrıca Türkiye’nin gelişmiş ülkeler 
ile arasındaki “bilgi açığı”nı kapatabilmek için 
araştırma yapmanın yanı sıra bilgilere erişme-
nin yol ve araçları üzerinde durulacağı vurgu-
lanmıştır. Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu 
bilgilere sahip olabilmenin yollarını öğrenmiş 
bir “bilgi toplumu” haline gelebilmesinde ve 
dış ülkelerle girilecek olan mücadelelerde ge-
rekli rekabet gücünü kazanabilmesinde “bilgi 
teknolojisi” olanaklarının yoğun şekilde kulla-
nılması planlanmıştır. Öte yandan “bilgisayar 
okur-yazarlığının”, bütün eğitim düzeylerinde 
ve karar verme yetkisine sahip yönetim kadro-
larında artırılması ve yaygınlaştırılması, buna 
ulaşmak için örgün ve hizmet-içi eğitim ya-
nında Radyo-TV’den yararlanılması planlan-
mıştır. Bu sürece eğitim açısından bakıldığında 
okul yöneticilerinin bilgi okur-yazarı olmasına 

önem verilmesi gerektiği görülmüştür. Çünkü 
karar verme yetkisi bulunanların gelişmiş ol-
ması hem alınan kararların hem de uygulayıcı-
ların gelişmesini beraberinde getirecektir.

Altıncı beş yıllık planda bilgi açığı, bilgi toplu-
mu, bilgi teknolojisi, bilgisayar okur-yazarlığı 
gibi kavramlar üzerinde yeni ilkeler ve politi-
kalar belirlendiği ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 
donanım ve yazılım konularında araştırma ve 
geliştirme etkinliklerini koordine eden, ihtiyaç 
duyulan alanlarda yol gösteren, yönlendiren 
ve danışmanlık hizmeti verebilen bir örgüt-
lenmeye gidileceği önemle vurgulanan politi-
kalardandır. Ancak, Türk ekonomisinin girmiş 
olduğu kriz sonucunda alınan kararlar yüzün-
den bilim ve teknoloji politikalarının önemli 
ölçüde ertelendiği görülmektedir.

2.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı                 
(1996–2000)
Yedinci beş yıllık planda yeni teknolojilerin, 
özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
hızlı gelişmenin, ekonomik ve sosyal yaşam-
daki değişimin nesnel tabanını oluşturduğu 
belirtilmiştir. Bilim ve teknoloji yeteneğini 
yükseltme; teknolojiye erişme; teknolojiyi 
transfer yoluyla edinme, özümseme, sanayi 
üretimi başta olmak üzere, ekonominin tüm 
etkinlik alanlarına yayarak teknolojinin difüz-
yonunu ve füzyonunu sağlayarak kullanır hale 
getirme amaçlanmıştır. Tüm bunların önemli 
bir süreç olduğu; bu süreci düzenli ve sistem-
li bir temel üzerine oturtabilmek için eğitim-
öğretim sisteminin geliştirilmesinin, AR-GE 
kurumları, üniversiteler ve üreticilerin işbirliği 
içerisinde olmalarının önem taşıdığı vurgulan-
mıştır. Ayrıca, AR-GE etkinliklerinin yeterince 
kurumsallaştırılamamış olmasının ve teknoloji 
altyapısının genel bir politika çerçevesinde ve 
ekonomik bir yarar sağlayacak şekilde gelişti-
rilememiş olmasının getirdiği sıkıntılar ortaya 
konmuştur. Teknolojik alt yapıyı geliştirmek 
ve AR-GE etkinliklerini hızlandırmak için 
gerekli olan bütçeye ayrılan payın artırılması 
planlanmıştır. İleri teknoloji uygulamalarının 
güçlendirilerek yaygınlaştırılmasının, bunun 
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ve teknoloji politikaları arasına girmiştir. Bu 
dönemde teknoloji üretimine geçilmesi ve elde 
edilen bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması 
temel ilke olarak belirlenmiştir. Bu dönemde 
ayrıca İnternet’in Türkiye’ye girmesinin ge-
cikmesinin teknolojiyle ilişkili tüm alanlarda 
gecikmelere yol açtığı ancak, İnternet’in giri-
şiyle birlikte teknolojinin ülkeye girişinin de 
hızlandığı vurgulanmıştır.

Yedinci beş yıllık kalkınma planı incelendiğin-
de ülke genelinde bilim ve teknoloji politika-
larından beklentilerin arttığı açıkça görülmek-
tedir. Bu dönemde de AR-GE etkinliklerinin 
hızlandırılmasının gerekliliğinden ve teknolo-
jik alt yapının güçlendirilmesinin öneminden 
bahsedilerek, bunun için gerekli bütçenin ay-
rılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca uluslara-
rası bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarının 
hızlandırılacağı belirtilmiştir.

Sekizinci plana baktığımızda bilgi toplumu ol-
manın öneminin vurgulandığı ve teknoloji üre-
timinin öneminden bahsedildiği görülmektedir. 
Bu planda ulusal yenilik sisteminin kurulması-
na yönelik olarak bilim ve teknoloji politikala-
rında deneyimli, bilim ve teknolojiyi toplumsal 
ve ekonomik yarara dönüştürebilme becerisini 
kazanmış, dünya bilim teknolojisine katkıda 
bulunan ülkeler arasına girmek hedeflenmiştir.

Dokuzuncu kalkınma planında ise yeniliği be-
nimsemiş bir bilgi toplumuna dönüşmüş Türki-
ye hedeflenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımının giderek arttığı, bilgi ve haberleş-
me teknolojilerinin yaygınlaştırılması çalışma-
larının yapıldığı, toplumun meydana gelen ye-
nilikleri benimsemede çok fazla zorlanmadığı 
belirtilmiştir. Bu dönemde e-Dönüşüm Türkiye 
projesi başlatılmış ve e-devlet uygulamalarını 
yaygınlaştırılma planları yapılmıştır.

Teknoloji politikaları doğrultusunda kalkınma 
planlarına genel olarak bakıldığında, önemli 
ve etkili hedefler belirlendiği ancak, planlarda 
belirtilen hedeflere ulaşmakta yetersiz kalındı-
ğı gözlenmektedir. Bunun temel nedenlerinden 

biri olarak da hemen hemen her plan döne-
minde ülkemizde meydana gelen iç karışıklar 
gösterilebilir. Bir başka neden olarak da ülke-
nin gelişimine katkıda bulunacak olan devlet 
kurumlarının eşgüdüm içerisinde çalışmamış 
olmaları gösterilebilir. Örneğin, üniversite sa-
nayi iş birliği neredeyse hiçbir dönemde tam 
anlamıyla sağlanamamıştır. Diğer yandan da 
farklı teknolojik politikaları uygulayan ku-
rumların varlığı sevindirici gelişmelerdendir. 
Ayrıca uygulanan politikalar arasındaki tutar-
lılığın işlevlerini etkilediği unutulmamalıdır. 
Her kurumun kendi içerisinde farklı teknoloji 
politikalarını uygulamaları ve meydana gelen 
yenilikleri benimsemeleri göz ardı edilemez 
gelişmelerdendir. Teknoloji politikalarını uy-
gulayacak kurumların varlığının (TÜBİTAK; 
BTYK; EĞİTEK vb ) ülkemizi sürekli gelişti-
recek olan adımlar olduğu unutulmamalıdır.
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Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı. [Çevrim-içi: http://
ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan.asp] (Erişim Tarihi 
10.12.2009).

[4] Oğuztürk, B. S. (2004). Türkiye’de uygu-
lanan teknoloji politikaları. Doğu Anadolu 
Bölgesi Araştırmaları.

[5] TÜBİTAK (1999). Türkiye’nin bilim ve 
teknoloji politikası. [Çevrim-içi: http://www.
metalurji.org.tr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=65&Itemid=73] (Erişim 
Tarihi: 16.12.2009). 

Türkiye Araştırma Alanı Programı kapsamında 
2005 yılında TÜBİTAK tarafından, “Akade-
mik ve Uygulamalı AR-GE Destek”, “Kamu 
AR-GE Destek”, “Sanayi AR-GE Destek”, 
“Savunma ve Uzay AR-GE Destek”, “Bilim 
ve Teknoloji Farkındalığını Artırma” ve “Bi-
lim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme” Program-
ları uygulamaya geçirilmiştir. Bu programlar 
ile yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan 
çalışmalar için, farklı konularda geliştirilen 
projeler için burslar verilmeye başlanmış ve 
düzenlenen kongre ve konferans gibi etkin-
liklere katılım desteği sağlanmıştır. Ayrıca 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin başlatılması 
ile birlikte kamu hizmetleri sunumunda bilgi 
ve iletişim teknolojileri kullanımının giderek 
yaygınlaştığı, vatandaşın ve işletmelerin bu 
teknolojiler konusunda farkındalıklarında ve 
hizmet taleplerinde önemli gelişmeler yaşandı-
ğı açıklanmıştır. Bu gelişmelerin de, İnternete 
erişim talebini ve bunun sonucunda geniş bant 
altyapısı yatırımlarını önemli ölçüde artırmış 
olduğu vurgulanmıştır.

Dokuzuncu kalkınma planının bilgi toplumuna 
dönüşen bir Türkiye‘yi hedeflediği görülmekte-
dir. Ayrıca bilgi ve haberleşme teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, AR-GE 
ve yenilikçiliğin geliştirilmesi çalışmalarının 
ön planda olduğu görülmektedir.

3. Sonuç

Kalkınma planları incelendiğinde, 1960 sonra-
sında planlı kalkınma dönemine geçildiği ve bu 
dönemle birlikte ilk olarak bilimde daha sonra-
ki dönemlerde de bilim ve teknolojide belirli 
bir politika izleme arayışı içinde olunduğu gö-
rülmektedir. Bu amaçla birinci kalkınma planı 
döneminde bugünkü TÜBİTAK’ın temelleri 
atılmıştır. İlerleyen dönemlerde bu gibi çalış-
maların geliştirilmesi ve başarıya ulaşabilmesi 
için gerekli uygulamalar yapılmıştır. Bilimsel 
araştırmalar ve çalışmalar için gerekli olan büt-
çenin ayrılmasına önem verilmeye başlanmış, 
ancak uygulama aşamasında zayıf kalınmıştır.

İkinci kalkınma planında karşımıza çıkan en 
önemli kavram “Hizmet-içi eğitim” kavramı 
olmuştur. Hizmet-içi eğitimin önemi o dö-
nemlerde fark edilmiş ve gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır. Teknolojik gelişmenin temelinin 
bilimsel çalışmalar ve araştırmalar olduğu vur-
gulanmış, ancak uygulamalı araştırmalar yeri-
ne temel araştırmalara önem verilmiştir. Ayrıca 
AR-GE konusuna planlandığı düzeyde yoğun-
laşılmadığı görülmektedir.

Üçüncü kalkınma planında en önemli husus 
teknoloji ile ilgili ayrı bir bölümün hazırlan-
ması ve teknoloji ile ilgili hedeflerin belirlen-
mesi olmuştur. Yine AR-GE’nin öneminden ve 
bilimsel alt yapının yeterliliğinden bahsedilmiş 
ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu plan dö-
neminde birçok yeni üniversite açılmıştır.

Dördüncü plan döneminde ilk kez bilim ve 
teknoloji politikasından bahsedilmiştir. Bilim 
ve teknolojinin etkin biçimde kullanılmasını 
sağlamak için de yeni teknoloji politikalarının 
tasarlanmasına gerek duyulmuştur. Bu dönem-
de de üniversite-sanayi işbirliğinin önemi üze-
rinde durulmuş ve üniversitelerde geliştirilen 
teknolojinin, sanayide kullanılamadığı sürece 
tek başına anlamlı olamayacağı vurgulanmış-
tır. “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu” bu dö-
nemde kurulmuş fakat bu kurul ülkede yaşanan 
iç sorunlar nedeniyle toplanamamış ve gerekli 
çalışmaları gerçekleştirememiştir.

Beşinci plan döneminde teknolojinin ülkenin 
ekonomi politikalarından üretim dallarına ka-
dar her alana entegrasyonundan bahsedildiği 
görülmektedir. Ayrıca TÜBİTAK’ın görevle-
rinin geliştirilmesi ve üniversitelerin tamam-
layıcı bir parçası olması konusunda kararlar 
alınmıştır.

Altıncı planda karşımıza çıkan en önemli kav-
ramlar “bilgi açığı”, “bilgi toplumu”, “bilgi 
teknolojisi” ve “bilgisayar okur-yazarlığı” gibi 
kavramlardır. Bilgisayar teknolojilerindeki 
gelişmeler ülke genelinin de bu konuda geliş-
mesini gerekli kılmış ve bu kavramlar bilim 
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1. Giriş

Günümüzde teknolojide yaşanan büyük geliş-
melerin her alanda olduğu gibi eğitimi de et-
kilediği yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin 
gelişmesine paralel olarak bu teknolojiyi kul-
lanacak ve yeni ürünler ortaya çıkaracak insan 
gücüne ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. 
Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilecek 
insan gücünü yetiştirmek de ancak eğitimle 
sağlanabilir. Bayazıt ve Seferoğlu’na göre [1] 
21. yüzyıl, sanayi toplumundan bilgi toplumu-
na geçişin yaşandığı ve bilginin, ülkelerin var-

lıklarını devam ettirmeleri için olmazsa olmaz 
haline geldiği bir dönemdir. Bu nedenle ülke-
ler, “gelişmiş ülke” düzeyine gelebilmek için 
teknolojiye sahip olmayı hedeflemektedirler. 
Bu teknolojiye sahip olma süreci teknolojide 
çok hızlı gelişmelerin yaşanmasını beraberin-
de getirmiştir. Hızla gelişen teknolojiye ayak 
uydurmak ise diğer ülkeler için bir zorunluluk 
haline gelmiştir.

Ülkemizde de bu gelişmeleri takip etmek, araş-
tırmalar yapmak ve planlar geliştirmek için 
kongre, sempozyum, kurultay ve şura gibi et-

Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları
Ümmühan Avcı, Meltem Kurtoğlu, Süleyman Sadi Seferoğlu

[6] TÜBİTAK (2009). Vizyon 2023 raporu. 
[Çevrim-içi: http://www.tubitak.gov.tr/home.
do?ot=1&sid=472&pid=468] (Erişim Tarihi: 
12.12.2009).

[7] Yücel, İ. H. (1997). Bilim ve teknoloji 
politikaları ve 22. yüzyılın toplumu. Ankara: 
DPT. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü.
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Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akıl almaz bir hızla geliştiği günümüzde bunlara kayıtsız 
kalmak olanaksızdır. Sağlıktan eğitime, hukuktan ekonomiye her alanda bilişim teknolojilerinin 
etkisini görmek mümkündür. Bu arada içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bireylerde olması is-
tenen nitelikler de değişmiştir. Geçen yüzyıl başlarında bireylerin okuma-yazma becerisine sahip 
olmaları yeterli görülürken, günümüzde bireylerin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilen, yeni 
ürünler ortaya çıkarabilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip olması bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu çalışmada, I. ve II. Bilişim Şuralarında Eğitim çalışma grubunun hazırlamış olduğu 
raporlar incelenmiş, raporların ortak noktaları ve farklılıkları ortaya konmuş, raporda belirlenen 
hedeflerin hangilerine ne düzeyde ulaşıldığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Bilişim şuraları, kurultaylar, teknoloji politikaları, eğitim.

Informatics Councils, Technology Politics and Education

Abstract: There have been tremendous amount of improvements in Information and commu-
nication technologies (ICT) both in terms of technological developments and usage, during the 
recent years. Informatics technologies affect every domain, from health to education, from law 
to economics. This is not something that one could be indifferent. Meanwhile, qualifications ex-
pected from individuals have changed as well. While being able to read and write were enough 
for people to get a job during the last century, today individuals are expected to have high order 
skills, use technology effectively, and be able to produce new outcomes. The purpose of this paper 
was to analyze the reports of Informatics Councils, and identify common points and differences 
in terms of policies suggested. The paper also examined whether policies recommended in these 
reports were realized. 

Keywords: Informatics Councils, conventions, technology policies, education.
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başlıklar altında incelenmiştir:

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim• 
Yüksek öğretim• 
Uzaktan eğitim• 
Özel kurslar ve sertifika programları. • 

Öte yandan bu eğitime ihtiyaç gösteren demogra-
fik talep modelinde ise, toplumun yaş dilimlerine 
göre bakıldığında üç ana grup gözlenmektedir:

Okul öncesi ve okul çağındaki nüfus               • 
(5-25 yaş)
Çalışma yaşamındaki nüfus (15-55 yaş)• 
Emekli nüfus [2].• 

Şura raporlarında eğitim olanaklarının Türkiye 
ve çeşitli diğer ülkelere göre durumları karşı-
laştırılmış, bunlarla ilgili amaç, hedef, strateji, 
politika ve proje önerileri getirilmiştir.

2.1. Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim
I. Bilişim Şurasında okul öncesi, ilk ve 
ortaöğretime yönelik olarak aşağıdaki öneriler 
getirilmiştir.

Müfredat geliştirme ve ölçme-değerlendirmede 
enformasyon değil, formasyon veren eğitim 
modelleri uygulanmalıdır. Bunun anlamı okul-
larda bilgi öğreten eğitim modelinden, bilgiye 
erişimi ve kullanmayı öğreten modellere geçiş 
yapılarak öğretmen merkezli eğitimden öğren-
ci merkezli eğitime doğru bir yönelme olmalı-
dır. Ayrıca orta dereceli okullardan mezun olan 
tüm bireyler, ECDL standartlarında bilgisayar 
okur-yazarı olarak yetiştirilmelidir. 

Türkçe içerik geliştirme konusunda Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) ve yazılım sek-
töründe önemli atılımlar yapılmalıdır. Bunun 
için MEB merkezi yazılım deposu işlevi gören 
siteler kurmalı ve bu sitelerde tüm okulların 
gereksinimi olan sayısal ders materyallerini, 
ders yazılımlarını, sayısal medya kliplerini ve 
dokümanları arşivlemelidir. İnternet’in öğren-
me amaçlı kullanımını sağlamak üzere, öğren-
ciler arası, okullar arası ve uluslararası tartış-

ma, iş paylaşma ve haberleşme platformları 
oluşturulmalıdır. 

Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerekse 
okullarımızdaki idari ve mali yapılanma AB 
normlarına göre düzenlenmeli ve bunun için 
genel bütçeden eğitime ayrılan pay var olanın 
en az 3 katı artırılmalıdır. Ayrıca BİT, MEB’de 
ve okullardaki idari ve mali yapının etkinliğini 
ve verimliliğini arttırmak için kullanılmalıdır.

Öte yandan ayrıca teknolojik altyapımızı oluş-
turmak üzere planlama çalışmaları yapılma-
lıdır. Bunun için 10 yıl içinde her öğretmene 
ve öğrenciye bir bilgisayar ve bir internet bağ-
lantısı hedefine erişilmelidir. Bütün okullar 
arasında kolay, ucuz, sürekli erişilebilir bir in-
ternet altyapısı kurulmalı ve her öğrenciye ve 
öğretmene bir e-posta adresi sağlanmalıdır. AB 
standartlarına erişmek üzere, tüm ilk ve orta 
dereceli okullardaki öğrencilerin eğitiminin 
%30’unun BT ile sağlandığı içerik ve altyapı-
lar oluşturulmalıdır.

Bütün öğretmenlere BİT eğitimi verilmelidir. 
Ayrıca başta öğretmenler olmak üzere, uygula-
mayı gerçekleştirecek ve geliştirecek kadroya 
sürekli eğitim verilmeli, özendirici önlemler 
alınmalı ve süreklilik sağlanmalıdır. Öğretmen 
eğitiminde internete dayalı asenkron eğitim 
yöntemleri kullanılmalıdır [2].

II. Bilişim Şurasında ise aşağıdaki önerilere 
yer verilmiştir.

BİT’in işlevselleştirilmesi gerçekleştirilmelidir. 
Bu amaçla ilk aşamada ele alınması gereken, 
eğitimin tüm aktörlerinin (öğretmen, öğrenci, 
karar verici, veli vb.) belli ölçülerde “olumlu” 
ve “yeterli” bir “bilişim yatkınlığı” kazanması-
nın sağlanmasıdır. Bilişim yatkınlığı bir yandan 
doğrudan mesleki yetkinliği olumlu yönde et-
kilerken, diğer yandan öğrenci başarısı ve okul 
verimliliğini de dolaylı olarak etkilemektedir. 

Öğretmenler arasında planlı bir etkileşimin 
sağlanması da önemli bir konudur. Bunun için 

kinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2002 
ve 2004 yıllarında Bilişim Şuraları gerçekleş-
tirilmiştir. I. Bilişim Şûrasının temel amaçları 
aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:

Ulusal politikaların oluşturulması,• 
Saydam ve sürekli çalışan katılımcı meka-• 
nizmalarının tespiti,
Planlama, koordinasyon, teşvik ve düzenle-• 
meleri belirleyici mekanizmaların tespiti,
Devletin bu teknolojiler ve getirdiği deği-• 
şimin ışığında yeniden yapılanmasına yö-
nelik stratejilerin belirlenmesi,
Hukuki altyapının oluşturulması,• 
Değişim sürecinin somut ve takvime bağ-• 
lanmış bir “Eylem Planı”nın ve ilgili izle-
me mekanizmalarının kurulması,
Ulusal Örgütlenme Modelinin belirlenmesi,• 
İnsan kaynakları gereksiniminin belirlen-• 
mesi ve gerektirdiği yeniden yapılanmalar 
için çözüm alternatiflerinin saptanması
e-Avrupa için e-Türkiye girişiminin • 
hedefleri ve gelişmelerin izlenmesi, 
yönlendirilmesi [2].

I. ve II. Bilişim Şuraları eğitim grubu rapor-
larına göre bilişim teknolojilerinde çok hızlı 
değişmelerin yaşandığı ve bu değişimlerin ül-
keleri olumlu veya olumsuz yönde etkilediği 
belirtilmektedir. Tüm ülkelerin bu gelişmelere 
ayak uydurmak için değişik planlar yaptıkları, 
sistemlerini sorguladıkları ve en büyük kaynak 
olarak da yetişmiş insan gücünü gördükleri 
ifade edilmektedir. İnsan gücünü yetiştirmenin 
tek yolu ise eğitimden geçmektedir. 

Yine raporlarda, Türkiye’nin 21. yüzyılda var-
lığını sürdürebilmesi için Milli Eğitimini ciddi 
bir biçimde yeniden yapılandırmasının zorunlu-
luğu üzerinde durulmaktadır. Rapora göre bilgi 
ve iletişim teknolojileri (BİT) ile toplumumu-
zun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıkla-
rı geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir. 
Bunun için, temel hedefler şura raporlarında 
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir;

Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, • 

esnek ve yenilikçi düşünce tarzını 
oluşturmak,
Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini • 
sağlamak ve sosyal sorumluluğunu 
geliştirmek,
Okullarımızı kendi aralarında ve çevrele-• 
rindeki dünya ile bağlantılandırmak 
Üniversite sanayi işbirliğini • 
kuvvetlendirmek,
Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitim-• 
de etkinliği ve verimliliği artırmak,
Milli Eğitim sistemimizin idari ve yönet-• 
sel mükemmeliyetini sağlamak, 
Bilgi toplumuna dönüşümde sayısal uçu-• 
rumu (digital gap) gidermektir. [2, 3].

Benzer biçimde TÜBİTAK tarafından ha-
zırlanan “Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü 
Projesi”nin eğitim ve insan kaynakları sonuç 
raporunda Vizyon  2023 Projesinin en önemli 
çıktısının, Türkiye’nin Dünyada gelişmiş ül-
keler arasına girebilmek için hangi teknoloji 
alanlarında odaklanması gerektiğini belirlemiş 
olması olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda 
sonuç raporunda; gerekli insan gücünün yetişti-
rilmesine, var olan ve yetişecek olan insan gü-
cünün en etkin biçimde kullanılmasına olanak 
sağlayacak eğitim ve insan kaynakları sistemi-
nin geliştirilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması, ilgili alanlarda yatırımların yapılma-
sı ve özendirici mekanizmaların yaşama geçi-
rilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur [5].

I. ve II. Bilişim Şuralarında Eğitim çalışma 
grubunun raporlarının daha iyi anlaşılabilmesi 
için bu raporlar arasındaki benzerlik ve farklı-
lıkların ortaya konması uygun olacaktır.

2. Bilişim Şuraları

I. Bilişim şurası raporlarında bilgi toplumuna 
doğru insan gücü modelini belirlemek üzere, 
ülkemizdeki arz ve talep kanatlarının grupla-
ması yapılmış ve bu iki kanat Türkiye özelinde 
birbiri ile kesiştirilerek gerekli hedef politika 
ve stratejiler belirlenmiştir. Arz kanadında 
vatandaşlara sağlanan olanaklar aşağıdaki alt 
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Uzaktan eğitimle alınacak sertifikaların • 
kamu kurumlarında tanınır olması yolun-
da çalışmalar hızlandırılmalıdır [3].

Ayrıca şuralarda ortak olarak önerilen proje-
ler de bulunmaktadır. Bu projeler de aşağıdaki 
şeklide özetlenebilir: 

MEB yönetici ve öğretmenlerine yönelik • 
e-öğrenme tabanlı hizmet içi eğitimi projesi
Eğitim Fakülteleri ve yüksek okulların tüm • 
derslerinde öğrencilerin en az bir ödevini 
BİT kullanarak yapmaları projesi
Eğitim Fakültelerinin son sınıfındaki öğ-• 
rencilerin en az bir e-öğrenme aracı geliş-
tirmesi projesi
İlköğretim okullarında her dönem en az • 
bir dersin e-öğrenme yöntemiyle verilme-
si projesi
BİT alanında ara iş gücü yetiştirilmesi • 
projesi
İki yıllık yüksek eğitim kurumları mezun-• 
larına bir yıllık bilişim eğitimi verilerek, 
MEB bilgisayar laboratuarları ve bilgi 
teknolojisi sınıflarında görevlendirilmele-
ri projesi [2, 3].

2.4. Özel kurslar ve sertifika programları
I. Bilişim şurası raporuna göre ülkemizin en 
önemli değerlerinden birisi olan örgün eğitim 
olanakları bulamayan genç nüfusunu kurs ve 
sertifika programları ile üretken hale getire-
bilmek, ülke kalkınmasında kritik bir önem 
taşımaktadır.

Kurs ve sertifikasyon alanında gereken yeni-
den yapılanma için önerilen hedef, politika ve 
stratejiler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Bilişim Teknolojileri hakkında farkındalık • 
yaratılması için çalışmalar yapılmalıdır.
Askerlik görevlerini yerine getiren gençle-• 
rimize bilgisayar okur-yazarlığı becerileri 
kazandırmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri bünyesinde düzenlemeler yapılmalıdır.
ECDL sınav sisteminin ülkemizde yaygın-• 
laşması ve standart sınav şekline dönüştü-

rülmesi sağlanmalıdır.
Memurlara ücretsiz bilgisayar okuryazar-• 
lığı kursları sunulmalı, bunun için özellik-
le uzaktan eğitim yöntemleri kullanılmalı-
dır. Ayrıca Kamu Personeli Bilişim Sınavı 
(KPBS) oluşturulmalı ve bu sınavda başa-
rılı olan memurlara ek tazminat sağlaya-
cak yasal düzenlemeler yapılmalıdır [2].

II. Bilişim şurasında da benzer önerilere yer 
verilmiş ancak ek olarak da aşağıdaki öneriler 
getirilmiştir.

Yabancı dil eğitiminde BT’den daha fazla • 
yararlanma olanakları araştırılmalıdır.
Mesleklerin icrasında kullanılan uygulama • 
yazılımlarını içeren bir “yazılım envante-
ri” oluşturulmalıdır.
Her mesleğin öğretilmesinde BT’den ya-• 
rarlanma olanakları araştırılmalıdır.
İş yaşamında ve sosyal yaşamda gereken • 
yetkinliklerin geliştirilmesi için BT’den 
yararlanma olanakları artırılmalıdır [3].

Her iki şuranın da sonuç bölümünde çok kısa 
bir zamanda derlenmiş yetersiz verilerden ha-
reketle, bir dizi hedef strateji ve politikanın 
üretilmeye çalışıldığı belirtilmiştir. Bu öneri-
lerin rafine edilerek ayrıntılandırılması ve büt-
çelendirilmesi için, Şura’nın hemen ardından, 
daha kapsamlı bir “Bilişim Teknolojileri Işı-
ğında İnsan gücü Planlaması”nın başlatılması 
ve 6 ay içinde tamamlanması önerilmiştir.

3. Tartışma

I. ve II. Bilişim şura raporlarının değerlendi-
rilmesi amacıyla mevcut durum araştırılarak 
şuralarda önerilen hedeflere ne oranda ulaşıl-
dığına bakılabilir. 

Şura raporlarında BİT ile toplumumuzun dü-
şünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarının 
geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmesinin 
gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlam-
da 2009 yılı Nisan ayı içerisinde Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştiri-

teknoloji kullanılarak öğretmenlerin paylaşımda 
bulunmaları ve sorunlarına çözümler üretmeleri 
hem mümkün, hem de etkili olabilecektir. Ülke-
mizde her yurttaş ve her öğrenci BT teknolojile-
rine eşit düzeyde ulaşamamaktadır. BT kullanı-
mı açısından kırsal kesim okulları ile şehir okul-
ları arasında uçurum vardır. Bu dijital eşitsizlik 
“kamu-özel işbirlikleri” ile önlenebilir.

Bunların yanında ayrıca etkin, hızlı ve çağdaş 
bir eğitim yönetimine sahip olabilmek için 
gerekenler yapılmalıdır. Bilişim tabanlı eği-
tim yönetimine (MEBSİS, İLSİS v.b.) yöne-
lik mevcut çözüm ve sistemlerin daha çağdaş 
e-Eğitim sistemleriyle bütünleştirilmesi için 
kapsamlı bir programın oluşturulmasında ya-
rar vardır.

Ulusal müfredatın bilişim teknolojilerinden 
yararlanarak düzenlenmesi işlemi el atılması 
gereken diğer bir alandır. BİT’i eğitime uyar-
lamak için MEB ders programlarının çağdaş 
müfredat prensipleri doğrultusunda yenilen-
mesi gerekmektedir [3].

2.2. Yüksek Öğretim
Yüksek öğretimle ilgili olarak I. ve II. Bilişim 
şurasında özetle şu önerilere yer verilmiştir.

Akademik etkinlikleri ve bilişim sektörü-• 
ne yönelik ARGE’yi özendiren yeni yasa-
lar çıkarılmalıdır.
Üniversite yönetimleri, Bilgisayar Mü-• 
hendisliği bölümlerinin ve bilişim uzma-
nı yetiştiren diğer birimlerin gelişmesine 
destek olmalıdır.
Yurtdışı doktora bursları azaltılmalıdır. • 
Ancak, yurtdışındaki çok kaliteli okullara 
seçkin az sayıda öğrenci gönderilmelidir.
Eğitim programlarının bilişim alanının • 
gittikçe genişlemekte olduğu ve disiplinler 
arası yönünün de önem kazandığı göz ardı 
edilmemelidir. 
Öğretim kadrolarının, öğrencilerin gerek-• 
sinimlerini karşılayacak nitelik ve nicelik-
te olmasının sağlanması gerekmektedir.
Yeni teknolojileri tanımak ve kullanmak • 

amacı ile bilişim firmaları ile yüksek öğ-
retimdeki bilişim kurumları arasında bilgi-
alışverişine dayanan ilişkilerin kurulması 
gerekir.
Teknokent yasasından yararlanarak, öğ-• 
retim elemanlarının kendi araştırmaları-
nı yapabilecekleri, aynı zamanda maddi 
rahatlık sağlayacak AR-GE projelerinin 
oluşturulması gerekir.
Her kesitten bilişim insan gücü açığını ka-• 
patabilmek amacıyla Internet teknolojile-
rinden yararlanılmalıdır. Özellikle, büyük 
üniversitelerimizde Internet üzerinden 
ülke sathına yaygın sertifika eğitimleri 
verilmelidir [2,3].

2.3. Uzaktan Eğitim
I. Bilişim şurasında uzaktan eğitimle ilgili 
olarak yapılan öneriler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 

Eğitim-öğretim kadrosu ve alt yapısı yeter-• 
li olan üniversitelerin uzaktan eğitim uygu-
lamalarına öncülük etmesi sağlanmalıdır.
Kurumsal uzaktan eğitim için birimlerin • 
kurulması ve işletilmesinde standartlaş-
maya gidilmelidir.
Eğitim portalları oluşturulmalı, web • 
üniversitelerine teşvik ve muafiyetler 
sağlanmalıdır.
MEB, yönetici ve öğretmenlere vermekte • 
olduğu hizmet içi eğitimlerin bir kısmını 
e-öğrenme tabanlı olarak hazırlamalıdır.
Eğitim amaçlı ikinci bir internet omurgası • 
(Internet 2) oluşturulmalıdır.
İlköğretimin erken dönemlerinden itibaren • 
e-öğrenme uygulamalarına yer verilmelidir 
[2].

II. Bilişim şurasında ise I. Şurada uzaktan eği-
timle ilgili belirlenen hedeflere ulaşılmadığı 
belirtilerek aynı hedeflere ek olarak şu öneri-
lerde bulunulmuştur.

Türkiye Uzaktan Eğitim Konsorsiyumu • 
oluşturma çalışmaları başlatılmalıdır.
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toplam 28.939 bilgisayar laboratuarı kuruldu-
ğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, BT laboratuarı ku-
rulması için gereken kapasiteye sahip olmayan 
17.261 okulda da 15 öğrenciye bir bilgisayar, 
her okula bir projeksiyon cihazı, bir yazıcı ve 
bir tarayıcı sağlanmıştır [9].

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, I. ve II. Bilişim Şuralarında Eği-
tim çalışma grubunun raporları incelenmiş, ra-
porların ortak noktaları ve farklılıkları ortaya 
konmuş, raporda belirlenen hedeflerin hangi-
lerine ne düzeyde ulaşıldığı değerlendirilmiş-
tir. Her iki şurada da ortak hedef, “ülkemizin 
bilgi toplumuna dönüştürülebilmesi ve bilişim 
teknolojilerini hem kullanan hem de dünya öl-
çeğinde üreten bir konuma gelmesi için gerekli 
stratejiler belirlenmelidir” şeklinde ifade edil-
miştir. Öte yandan ayrıca şuralarda belirlenen 
görüşlerin bir an önce hayata geçirilmesinin 
gerekliliği üzerinde de önemle durulmuştur. 
Çalışmalar sırasında bilgi toplumuna dönüş-
me hedefinin toplumun her kesimi tarafından 
kabul gördüğünün ve bu hedefe ulaşılacağına 
inancın büyük olduğu belirtilmiştir.

Günümüzde eğitim alanında yapılan çalışma-
lara bakıldığında, bilişim şuraları sonuç rapor-
larında önerilen bazı görüşlerin gerçekleştiril-
diği görülürken bazılarının ise uygulanamadığı 
görülmektedir. Bilişim teknolojileri kullanı-
larak eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bilgi 
toplumuna geçişin İlköğretimden başlanması 
düşüncesi kapsamında birçok okulda bilgi tek-
nolojisi sınıfları oluşturulmuş ve bunların in-
ternete erişimleri sağlanmıştır. 

Diğer yandan MEB’e ve Üniversitelere öneri-
len uzaktan öğrenme merkezlerinin açılması, 
kamu personeli bilişim sınavının yasalaştırıl-
ması gibi projelerin hayata geçirilmesinde sı-
kıntılar yaşandığı da görülmektedir. Ayrıca Bi-
lişim Şurasının ikincisinin 2004 yılında yapıl-
mış olması ve daha sonra devam ettirilmemiş 
olması da büyük bir eksiklik olarak kendisini 
hissettirmektedir. Oysa Bilişim Şuraları v.b. 

etkinlikler, bilim ve teknolojide hızlı gelişme-
lerin yaşandığı günümüzde toplumda bu konu-
lara dikkatlerin çekilmesinde, toplumun farklı 
kesimlerinde farkındalığın yaratılmasında ve 
gerçekleştirilecek etkinliklerde itici güç olabi-
lecek kapasiteye sahiptirler. 

Diğer yandan bilgi toplumuna geçişin ve toplum 
olarak çağa uygun becerileri kazanmak için po-
litika geliştirmenin sadece Bilişim Şuralarıyla 
olmayacağını unutmamak gerekir. Benzer şe-
kilde TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Vizyon 
2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri” başlıklı 
projenin temelini, bilim ve teknolojinin uzun 
dönemli ekonomik ve toplumsal gelişmenin en 
önemli unsurlarından birisi olduğu ve bilim ve 
teknoloji politikalarının bu gelişimin hızını ve 
yönünü etkilemenin bir aracı olduğu düşüncesi 
oluşturmaktadır [10]. Bu bağlamda bilişim ko-
nusunda düzenlenen kurultay, sempozyum vb 
etkinliklerin bilim ve teknoloji politikalarının 
belirlenmesi ve uygulanması konusunda yapa-
cakları katkıların toplumsal gelişme açısından 
oldukça önemli olduğu söylenebilir.
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Türkiye’deki teknoloji politikalarında eği-
timin yeri ve öğretmen yetiştirme politika-
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Grafik 1: Hane halkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanımı Araştırması sonuçları [4]

Grafik 1 incelendiğinde internet erişimi olan 
hane halkı oranının %30 olduğu ve iki yıl için-
de büyük bir artışın yaşandığı gözlenmektedir. 
Buna paralel olarak bireysel bilgisayar ve in-
ternet kullanım oranının da arttığı görülmek-
tedir. Aynı araştırmada son üç ay içerisinde 
internet kullanan bireylerin % 72,4’ü e-posta 
göndermek-almak, % 70’i gazete ya da dergi 
okumak, % 57,8’i sohbet odalarına mesaj ve 
anlık ileti göndermek, % 56,3’ü oyun, müzik, 
film, görüntü indirmek ya da oynatmak için in-
terneti kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu so-
nuçlardan bilişim şuralarında gösterilen hedefe 
doğru ilerlemenin kaydedildiği söylenebilir. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplu-
mu İstatistiklerine göre [7] ülkemizde bilgi-
sayar ve İnternet kullanımı hızla artmaktadır. 
Ancak kırsal kesimde kullanım kentlere göre 
önemli ölçüde geride kalmakta ve bu iki kesim 
arasında BİT’e erişim ve kullanım açısından 
ortaya çıkan eşitsizlik olarak bilinen sayısal 
uçurum devam etmektedir. 2008 yılı ilk üç 
ayında bilgisayar kullanımının kırsal kesim-
de %19,1 kentlerde ise %42,6 olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde internet kullanımı 
da kırsal kesimde %16,8, kentlerde ise %40,6 
olarak bulunmuştur. Ayrıca istatistiklerden 
bireylerin internet kullanımın eğitim düzeyi-
ne paralel şekilde arttığı, yüksekokul, fakülte 
ve daha üstü eğitime sahip kadınların internet 

kullanımının erkeklere oldukça yakın düzeyde 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Toplumda bilgisayar ve internet kullanıcıları 
arasında kullanma yetkinliğinin nasıl kaza-
nıldığı incelendiğinde ise bu tür teknolojileri 
kullanmayı öğrenmek amacıyla vatandaşların 
kursları pek tercih etmedikleri görülmektedir. 
%69,9’u bilgisayarla ilgili kurslara hiç katıl-
madıklarını söylemişlerdir. Bu sonuca göre 
bireyler bilgisayar ve interneti gereği gibi kul-
lanamıyor olabilirler. 

MEB Bilişim teknolojileri vizyonunu “Eğitim 
sistemini ileri teknolojilerle kaynaştırmak, ye-
niliklerle desteklemek, ölçüp değerlendirerek 
sürekli geliştirmek, bilişim teknolojilerini kul-
lanarak öğrenci merkezli ve proje tabanlı eği-
tim sağlamak” olarak tanımlamaktadır [8]. Bu 
vizyon çerçevesinde okullarda BİT altyapısını 
oluşturma ve interneti yaygınlaştırma amacıy-
la çeşitli çalışmalar ve projeler yapılmaktadır. 
İnternete erişim projesi, gelecek için eğitim, 
e-öğrenme eğitim portalı v.b. bunlara örnek 
olarak verilebilir. 

Örneğin İnternet erişimini her okula uygun 
bant genişliğinde (ADSL) sağlamak suretiyle 
e-öğrenme yöntemini teşvik ederek öğrencile-
rin bilgiye erişme, bilgiyi kullanma, bilgi üret-
me ve bilgi paylaşma becerilerini geliştirmek 
amaçlanmıştır. Bu amaçla 2003 yılında başlatı-
lan İnternete Erişim Projesi kapsamda 2008 yılı 
sonu itibari ile 33.018 okul/kuruma geniş bant 
ADSL internet erişimi, 4.870 okul/kuruma uydu 
internet erişimi olmak üzere toplam 37.888 
okul/kuruma geniş bant internet erişimi sağlan-
mıştır. Buna bağlı olarak; lise ve dengi okulla-
rın öğrencilerinin % 100’ü, İlköğretim okulları 
öğrencilerinin  % 94’ü olmak üzere yaklaşık 12 
milyon öğrencinin ve 621.000 bilgisayarın in-
ternet erişimi sağlanmış bulunmaktadır [6]. 

Okullarda BİT altyapısı açısında duruma ba-
kıldığında, Haziran 2009 itibariyle, 8 ve üzeri 
dersliği ve en az 150 öğrencisi bulunan okul-
larda yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 
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1. Giriş

Çalışmanın birinci bölümünde uzaktan eğiti-
min ülkemiz açısından önemi ve tanımı bulun-
maktadır. İkinci bölümde web tabanlı uzaktan 
eğitimde kullanılan yazılımların sahip olma-
ları gereken özellikler ile sistemde kullanılan 
yazılımlar incelenmektedir. Üçüncü bölümde 
tamamı açık kaynak kodlu yazılımlarla oluştu-
rulmuş, örnek aktif bir sistem tanıtılmaktadır. 
Son bölümde yapılan çalışmanın kazandırdık-
ları anlatılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu 2009 Nisan ayı veri-
lerine göre hanelerin %30,0’ı internet erişimine 
sahiptir. Yine aynı araştırmaya göre 16 – 74 yaş 
grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet 
kullanım oranları sırasıyla erkeklerde % 50,5 
ve % 48,6, kadınlarda % 30,0 ve % 28,0’dır[1]. 
Ülkemizin genç nüfusu düşünüldüğünde bu 
oran web tabanlı eğitimin ulaşacağı kitleyi or-
taya koymaktadır.

En basit anlamda uzaktan eğitim, fiziksel ola-
rak ayrı mekanlarda olan öğretmen ve öğren-
cilerin, teknoloji (TV, video, bilgisayar, yazılı 
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Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması
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Özet: İnternet altyapısındaki gelişmeler ve internet kullanımın yaygınlaşması ile web tabanlı eği-
tim oldukça önem kazanmıştır. Geleneksel eğitimin zaman, mekân ve alanında uzman öğretmen 
ihtiyacı gibi sınırlılıkları düşünüldüğünde web tabanlı uzaktan eğitim oldukça esnek bir eğitim or-
tamıdır. Web tabanlı uzaktan eğitimin yapılabilmesi için geliştirilmiş çok sayıda öğrenim yönetim 
sistemi mevcuttur. Web tabanlı uzaktan eğitimin en büyük dezavantajlarından biri gibi görünen 
yazılım lisans ücretleri, açık kaynak kodlu yazılımlar ile kolaylıkla aşılabilmektedir. Bu çalışma-
da tamamı açık kaynak kodlu yazılımlara (CentOS, Moodle, OpenMeetings) dayanan web tabanlı 
uzaktan eğitim sistemi, organizasyon şeması ve çalışma şekli üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Web Tabalı Uzaktan Eğitim, Moodle, OpenMeetings,                                     
Moodle – OpenMeetings Entegrasyonu

Low Cost Web-Based Distance Education System Application

Abstract: Web-based education becomes considerably important with the developments on the 
infrastructure of internet and widespread use of internet. Web-based distance education is consid-
erably flexible education platform compared to traditional education considering the limitations 
of time, place and need of experienced instructors. There are many learning management systems 
developed in order to provide web-based distance education. One of the greatest disadvantages 
of web-based distance education which seems software license costs can easily be solved with 
open-source software. In this study, web-based distance education system which depends on en-
tirely open-source software (CentOS, Moodle, OpenMeetings), organization schema and manner 
of working are discussed.

Keywords: Web-Based Distance Education, Moodle, Openmeetings,                                           
Moodle – OpenMeetings Integration
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ron, asenkron ve karma olarak yapılmaktadır.

Web tabanlı uzaktan eğitim yönetim sistemle-
rinin sahip olması gereken özellikler amacına, 
hedef kitlesine göre değişiklik gösterse de te-
mel olarak şu şekildedir[10]:

Kullanıcıların tanımlanması ve yönetilmesi,• 
Ders içeriklerinin hazırlanması,• 
Derslerin yönetilmesi,• 
Öğrenciye özel programların açılması, • 
Ödev ve proje verilmesi/teslimi,• 
Sınav ve testlerin hazırlanması ve • 
uygulanması,
Öğrenci davranışlarının izlenmesi ve • 
incelenmesi,
Öğrencilerin başarı durumunun • 
değerlendirmesi,
Etkileşimli iletişim ortamlarının • 
oluşturulması ve yönetilmesi. 

Web tabanlı uzaktan eğitimde kullanılan ücretli 
ve açık kaynak kodlu birçok yazılım bulunmak-
tadır. Çalışmada kullanılan yazılım Moodle Ka-
sım 2009 istatistiklerine göre 209 farklı ülkeden 
43,364 kayıtlı sitede 30,367,871 kullanıcı tara-
fından kullanılmaktadır[11]. Yazılım daha önce 
yapılan karşılaştırmalara göre diğer yazılımlar-
dan oldukça üstündür[12, 13, 14, 15]. Çalışma-
dan tercih edilme sebepleri temel olarak şu şe-
kildedir: Ücretsiz, açık kaynak kodlu, GNU li-
sanslı olması, Çok sayıda yazılım geliştiricisinin 
olması, Blok, etkinlik gibi eklentilerle özelleşti-
rilebilir olması, diğer içerik oluşturma araçları-
nı (Flash, Word, PowerPoint gibi) desteklemesi, 
dinamik içerik yönetimi ile esnek öğrenim or-
tamı oluşturma, geniş veritabanı(mysql, mssql, 
postgresql, oracle) desteği, eklentiler ile değişik 
formatlardaki dosyaları yayınlayabilme imka-
nı, Türkçe dil desteği, video konferans desteği, 
raporlama, takvim, yedekleme desteği, sohbet 
aracı, forum yapısı, kolay kurulum ve taşınma 
kolaylığı, kimlik denetimi, e-posta desteği.

2.3 Video Konferans Yazılımı OpenMeetings
OpenMeetings tarayıcı üzerinden çalışan ve 
web ortamında video konferans yapılmasına 

olanak sağlayan ücretsiz yazılımdır. Kullanıcı 
web kamerasını veya mikrofonunu kullanır. 
Beyaz tahta üzerinden doküman, hatta ekranı 
paylaşılabilir. Kullanımında,  kullanıcı sayı-
sında,  sunucuya indirilmesi ve kurulumunda 
kısıtlama olmayan bir yazılımdır[16]. Yazılı-
mın özellikleri şu şekildedir[17]: Video/Ses 
aktarımı, herhangi bir katılımcının masaüstünü 
görebilme, çoklu dil desteği ve yeni dil tanım-
lama desteği, beyaz tahta uygulaması (yazma, 
düzenleme, sürükleyip bırakma, yeniden bo-
yutlandırma), beyaz tahtada yapılan çizimleri 
ihraç etme,  davet gönderme ve toplantı odası-
na giriş için direkt link gönderme desteği.

Çalışmada bu yazılımın tercih edilme sebepleri 
şunlardır: Ücretsiz olması, moodle ile entegre 
çalışması, görüntüleri flash olarak yayınladığı 
için bant genişliğini en uygun şekilde kullan-
ması, dosya ve ekran paylaşma desteği, çoklu 
dil desteği, Linux( örn: CentOS) ve Microsoft 
tabanlı sunucularda sorunsuz çalışması ve taşı-
nabilirliği ile e-posta desteğidir.

3. Uygulama

Çalışmada kurulumu yapılan sistem Karabük 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi bünyesi, Bilgisayar Mühendis-
liği bölümünde lisans ve yüksek lisans program-
larında kullanılmaktadır. 45 lisans, 10 yüksek 
lisans olmak üzere toplam 55 öğrenciye hizmet 
vermektedir. Sistemin içerik ekibi, grafik ekibi, 
sistem yöneticisi ve öğretim elemanları dahil 
kayıtlı 84 kullanıcısı vardır. Şu anda tek ders 
için 17Mbit bant genişliği yeterli olmaktadır. 
Sistemin yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir.

Çalışmada kullanılan Sun Fire X4275 sunucu-
larının özellikleri şunlardır:

2 adet Intel Xeon X5570, 4C, 2.93GHz, • 
8MB Cache, 6.4 GT/s QPI, Turbo Boost, 
Hyper Threading, 95W, 
8 GB DDR3 ECC 1066 MHz bellek,• 
 7 Adet 73GB 15000 rpm 2.5-Inch Hot • 
Plug özelliğe sahip SAS Disk. 

materyaller, vb.) yoluyla etkileşimde (öğretme-
öğrenme etkinliğini gerçekleştirdikleri) bulun-
dukları bir sistemdir[2]. 

Uzaktan eğitime neden ihtiyaç duyulduğu kısa-
ca şu şekilde ifade edilebilir[2]: Daha geniş kit-
lelere eğitim hizmeti götürmek, eğitimde fırsat 
ve imkan eşitliği sağlamak, farklı mekanlarda-
ki uzmanlardan yararlanmak, ilgileri, yetenek-
leri, yaşları, işleri ve coğrafi koşullar nedeniyle 
okula gelemeyen öğrencilerin eğitim ihtiyaçla-
rını karşılamak, her bireye bir ölçüde dilediği 
hız ve yöntemle öğrenme imkanı sağlayarak 
geleneksel eğitimin sınırlıklarını gidermek.

Sonuç olarak ülkemiz şartları düşünüldüğün-
de; alanında uzman akademisyen başına düşen 
öğrenci sayısı hayli fazladır. Ek olarak ülkenin 
sosyo-ekonomik durumu düşünüldüğünde her 
öğrencinin kaliteli eğitim alabilmesi için uy-
gun yere gitmesi her zaman mümkün olmayan 
bir durumdur. Bu durumda da eğitimde fırsat 
eşitliğinden söz edilmez ve ülkemiz şartları 
uzaktan eğitimin yapılması gerekliliğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen eğitimin 
kaliteli olması için bu alanda hazırlanmış özel 
yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü is-
tenilen sadece öğrencilere bilgi alabilecekleri 
sayfalar sunmak değildir. Etkileşimli, öğrenci 
ve öğretici hakkında istatistik tutan, gerekti-
ğinde sınavların web üzerinden yapılabileceği 
yazılımlar ile etkin ve kaliteli eğitim yapılabi-
lir. Bu durumda karşılaşılan sıkıntı, yazılımlara 
harcanan lisans ücretleridir. Lisans ücretleri 
öncelikle eğitim veren kurumu ve yansıması 
olarak öğrencileri etkilemektedir. Çalışma, ya-
zılımlara bütçe ayırmadan yapılan web tabanlı 
uzaktan eğitim uygulamasıdır.

2. Açık Kaynak Kod İşletim Sistemi, 
Öğrenim Yönetim Sistemi ve Video 
Konferans Yazılımı

2.1 Açık Kaynak Kod Nedir?
Açık kaynak kodlu yazılım, kullanıcıya 
yazılımı değiştirme olanağı sağlaması 
demektir. Yazılımlara ait lisanslar GNU(GNU 

is not Unix) ve GPL(General Public License) 
olarak isimlendirilirler.

Copyleft esaslı lisansların en güçlü ve en 
yaygın örneği olan GNU GPL, günümüz-
de milyonlarca yazılım bileşeni tarafından 
kullanılmaktadır[3].

Açık kaynak kodlu yazılımların şöyle deza-
vantajları vardır: Her sürüm güvenilir değildir, 
güncelleme garantisi yoktur[4], kodların açık 
olması güvenlik açıklarının daha kolay tespit 
edilmesine sebep olmaktadır, her zaman yeterli 
ve hızlı destek bulunamayabilir, 3. parti yazı-
lımlarla uyumlu olmayabilir.

Açık kaynak kodlu yazılımların avantajları 
şöyledir: Kodlar ihtiyaca ve isteğe göre yeni-
den derlenebilir, kodların açık olması, yüzlerce 
geliştiricinin kontrol etmesi ve daha zor güven-
lik açığı oluşması demektir[5], kapalı kaynak 
kodlara göre sistem kaynaklarını daha verim-
li kullanarak kararlı çalışırlar. Çok çekirdekli 
sistemlerde Linux tercih edilmektedir[6, 7], en 
iyi 500 süper bilgisayardan 443’ ünde Linux ta-
banlı işletim sistemi kullanılmaktadır[8].

Çalışmada işletim sistemi olarak CentOS 5.3 
64 bit, öğrenim yönetim sistemi olarak Moodle 
ve video konferans sistemi olarak OpenMee-
tings kullanılmaktadır.

2.2 Açık Kaynak İşletim Sistemi CentOS 
CentOS Red Hat firmasının dağıtımı olan Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL) kaynak kodları 
üzerine kurulu, ve bu dağıtım ile uyumlu bir 
linux dağıtımıdır.

CentOS işletim sisteminin tercih edilmesinde-
ki gerekçeler şunlardır[9]: Ücretsiz olması, sta-
bil ve güvenli olması, geniş paket kütüphanesi, 
kullanıcı dostu grafik ara yüz desteği, 2014 yı-
lına kadar destek verilmesidir.

2.2 Web Tabanlı Uzaktan Eğitim                             
Yönetim Sistemi Moodle
Web tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları senk-
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Eğitici tarafından video üzerinde görüne-• 
bilecek not ekleme,
Zamanlanmış metin video başlıkları • 
(SMIL Standard),
Video dosya tipleri: flv, f4v, mov, mp3 • 
veya Flash Player 9.0.115+ tarafından des-
teklenen tüm formatlar,
RTMP, Lighthttpd veya diğer medya yayın • 
protokolleri için kolay kurulum,

JW FLV Player üzerinden özel kontroller • 
(otomatik başlama, tam ekran, başlama 
noktası, vb.),
XML dosyaları üzerinden tüm özelliklerin • 
ayarlanabilmesidir.

Bu eklenti sayesinde sistemde bulunan videolar 
oynatılabilmekte, videolara amblem eklenebil-
mekte ve rtmp gibi yayınlar moodle üzerinden 
izlenebilmektedir.

Kullanılan yazılımların açık kaynak ve dina-
mik yapıda olması, ihtiyaca ve isteğe uygun 
şekilde değiştirilmesine olanak sağlamıştır. 
Şekil 3’te Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi ana sayfası ve giriş ekranı gös-
terilmektedir. Benzer şekilde modifiye edilen 
temanın dinamik yapısı aynen korunmuştur. 
Moodle karşılama ekranı ve tema Şekil 4’te 
gösterilmektedir.

Öğrenim yönetim sistemi olarak kullanılan Mo-
odle ile şu anda 22 farklı derste eğitim verilmek-
tedir. Açık programların tüm sınıflarında öğren-
ci olduğunda 84 lisans, 33 yüksek lisans olmak 
üzere toplam 117 derste eğitim verilecektir.

Moodle, uyumlu ek yazılımları sayesinde bir-
çok ihtiyaca cevap vermektedir. Sistemde aktif 
olan Etkinliklerden bazıları şunlardır:

Ders,• 
Etiket,• 
FLV Player,• 
Forum,• 
Kaynak,• 
OpenMeetings,• 
Ödev,• 
Questionnaire,• 
SCORM/AICC,• 
Sınav,• 
Sözlük,• 
Veritabanı,• 
Wiki modülleridir.• 

Bu etkinliklerden FLV Player eklentisi Moodle 
“Modules and plugins” sayfasında “flv” olarak 
aratıldığında bulunabilmektedir[18]. Sistem 
üzerinden sesli ve görüntülü içerik sunulma-
sına olanak sağlamaktadır. Özellikleri temel 
olarak şunlardır[19]:

Şekil 2 Uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezi yapılanması

Şekil 3 Öğrenim Yönetim Sistemi giriş sayfası

Şekil 4 Moodle karşılama sayfası ve Karabük Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi teması
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Sonradan eklenen bir diğer eklenti OpenMee-
tings eklentisidir. Bu eklenti sayesinde video 
konferans veya dinleyici odaları üzerinden eş 
zamanlı ders yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra 
beyaz tahta uygulaması ile etkin bir ders ortamı 
sunulmaktadır. Şekil 5’de eş zamanlı yapılan 
bir dersin görüntüsü bulunmaktadır. Eklenti 
OpenMeetings sitesinde bulunmaktadır[20].

Şekil 5 OpenMeetings etkinliği

Bir diğer eklenti olan Questionnaire sistem 
üzerinden anket düzenlemekte kullanılan ek-
lentidir. Çoktan seçmeli, çok seçenekli, metin 
gibi farklı seçenekleri olan yetenekli bir anket 
eklentisidir.

6 – 12 Kasım 2009 tarihleri arasında bakma, 
gönderi ve girişler dahil ortalama 4067 kez sis-
tem üzerinden işlem yapılmıştır. İlgili istatistik 
Moodle raporlamadan alınmıştır ve Şekil 6’da 
gösterilmektedir. Sistemdeki yoğunluk senkron 
ders yapılan zamanları göstermektedir.

Şekil 6 Moodle sistem yoğunluk raporu

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, web tabanlı uzaktan eğitim sis-
temi, yazılım maliyeti olmaksızın gerçekleş-
tirilmiştir. Kurulumu gerçekleştirilen sistem, 
bant genişliğinin arttırılması ile çok daha fazla 
kullanıcıya hizmet verebilecek yapıdadır. Ku-
rulu sistem, Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve 
Yüksek Lisans programları için yeterliyken, 
açılacak yeni bölümler için sadece OpenMee-
tings hizmeti veren sunucu sayısının arttırılma-
sı yeterli olacaktır. 

Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışmanın 
gerçekleştirilmiş olması sistemin daha kolay 
özelleştirilebilir olmasını sağlamıştır. Bu saye-
de giriş sayfası ve tema istenildiği gibi değiş-
tirilmiştir. Ek olarak http://moodle.org adresin-
deki ilgili linklerden temin edilen eklentilerle 
sistem daha kullanışlı hale getirilmiştir. Bunla-
rın dışında ihtiyaç duyulan yazılımlar merkez 
bünyesindeki yazılım geliştirme ekibi tarafın-
dan geliştirilmektedir.

Açık kaynak kodlu sistemlerin daha çok kul-
lanılır olması ile birlikte yardım almak daha 
kolay hale gelmiştir. Hatta Bazı girişimciler 
destek vermeyi ticari hale getirmiştir. Bu kapalı 
kaynak kodlarda olduğu gibi profesyonel bakım 
ve destek almayı sağlamış ve hızlandırmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda Karabük Üniver-
sitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine kurs, 
ders,  sunucuya sistem kurma ve bakım deste-
ğini verebilecek durumdadır.
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Giriş

Son yıllarda, kuramsal açıdan davranışcı pa-
radigmadan sosyal yapılandırmacı ögrenme 
yaklaşımı gibi öğrenme çevresi ile etkileşimi 
merkeze alan ve kullanıcının öğrenme orta-
mında aktif olmasını savunan öğrenme yak-
laşımlarının benimsenmesi, tasarımsal açıdan 
bilgisayar destekli ögretimden sanal ögrenme 
çevrelerine geçilmesi, teknolojik açıdan mobil 
cihazların bellek ve güç kapasitelerinin art-
ması, kablosuz internet, GPRS, bluetooth ve 
3G teknolojilerinde yaşanan ileri gelişmelerle 

birlikte gelişen mobil teknolojinin çoklu ortam 
etkileşimini desteklemesi sonucunda mobil 
öğrenme, popüler ve çok disiplinli bir çalışma 
alanı haline gelmiştir. Dünya da bir çok üni-
versite; cep telefonları, cep bilgisayarları gibi 
mobil teknolojiler aracılığıyla, ders programı 
değişimi, öğrenci notları, kayıt işlemleri, yö-
netimsel işlemler gibi süreçlerde öğrencilerle 
iletişime geçebilmek, ders klavuzu, ders özeti 
hatırlatma gibi öğretimsel görevleri sağlaya-
bilmek ve dersin tamamını mobil teknolojiler  
aracılığıyla gerçekleştirmek amacıyla mobil 
öğrenme uygulamalarını kullanmaktadır .

Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları

Nilgün Özdamar Keskin 
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Bölümü, Eskişehir 
nozdamar@anadolu.edu.tr

Özet: Günümüzde insanların elektronik postalara bakmak, farklı bilgi kaynaklarına erişmek, ders 
notlarını ve ders programlarını ögrenmek ya da daha farklı gereksinimleri karşılamak için mobil 
cihazları kullanmayı tercih etmesi ile, dünyada mobil öğrenme uygulamaları giderek yaygın-
laşmaktadır. Bu uygulamalar; kullanılan platformlar, iletim ortamları, teknolojiler ve kullanım 
araçlarına göre farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, mobil öğrenme uygulamalarında kullanılan mo-
bil öğrenme teknolojilerine ve araçlarına yer verilmiş, bunun yanında farklı amaçlar için hazır-
lanmış, değişik platformalarda hizmet veren, ileri düzey mobil öğrenme uygulamaları, kullanılan 
teknolojiler ve araçlar bakımından degerlendirilmiştir. Bu çalışmanın mobil öğrenme araştırma-
cılarına ve uygulamacılarına yol gösterici nitelik taşıyacagı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Mobil Öğrenme, Mobil Öğrenme Uygulamaları,                                      
Mobil Teknolojiler, Mobil Araçlar

Mobile Learning Technologies and Tools

Abstract: Currently, mobile learning practices are increasingly becoming popular by means of 
people prefer mobile devices in order to check their e-mail, access a variety of online resources, 
learn their exams’ results and their education curriculums, and  meet their different needs. These 
mobile practices show some differences depend on using platforms, delivering media, technolo-
gies and tools. In this study, mobile learning technologies and tools have been described as well 
as advanced mobile learning practices which are designed for the different purposes, have been 
evaluated. It has been considered that this study would be a quality guide for mobile learning 
researchers and practitioners. 

Key Words: Mobile Learning, Mobile Learning Practices, Mobile Technologies, Mobile Tools
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Mobil Öğrenme Uygulamaları

Bu bölümde USA’de Florida Merkez 
Üniversitesi’nde (University of Central Flori-
da) yer alan 2006 yılında, endüstri, akademi, 
askeri, ve kar amacı gütmeyen kurumlar ile 
işbirliği sağlayarak öğrenme ve bilgi için gün-
cel teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi 
amacıyla kurulan METIL (Mixed Emergenging 
Technology Integration Lab)  laboratuarında 
gerçekleştirilen Microsoft Mobil Öğrenme 
Projesı, Mobile Sports Pulse, TUSK, Johnson 
& Johnson, Allogy mobil öğrenme uygulama-
larına yer verilmektedir. 

1-Microsoft  Mobil Öğrenme Projesi
Satış ve Pazarlamayı desteklemek için, Win-
dows Mobile platformunda tasarımlanan Mic-
rosoft Mobil Öğrenme Projesinde, kullanıcı 
performansını geliştirmeye yonelik modüler 
yapıda kurslar ve sesli materyaller kullanıl-
maktadır. Microsoft ile Tell me (http://www.
tellme.com) teknolojilerinin birleşiminden 
sonra, Windows Mobile tabanlı herhangi  bir 
telefondan gerçek zamanlı ses paylaşımı (pod-
cast) gerçekleşmektedir [6].  Boylece kullanıcı 
tell me teknolojisi ile sesini kullanarak hızlı 
arama, bilgiye anında erişme ve sesli mesaj 
yollama gibi özellikleri gereksinim duydugun-
da kullanarak, iş performans sürecini hızlan-
dırmayı amaçlar.

 
Resim 1- Microsoft Mobil Öğrenme Projesi 

2-MySportsPulse.com
My Sports Pulse, spor temalı senaryoları kul-
lanan, bilimde ve matematik alanlarında  öğ-
rencilerin başarısını ve ilgisini artırmak için ta-

sarımlanan, cep telefonları gibi mobil cihazlar 
için tasarlanan, IVR, SMS, video mesaji aracı-
lığıyla iletilen bir eğitim oyunudur. Her mesaj, 
kulanıcın spor bilgisini test etmek ve matema-
tik, bilim ve teknoloji alan bilgisini tamamiyle 
eğlence ile öğretmeyi amaçlayan spor temalı 
soruları içerir. 

Bu programda, kullanıcılar, ünlü sporculardan 
ses, SMS ve e-posta alırlar. Örneğin Andre 
Aggasi, ‘Servis atışım 132 mph, ne kadar feet\
saniyedir? Yardım için mysportpulse.com’a 
gidiniz.’ sorusunu sorar ve cevaba erişebilmek 
için yönlendirme verir. Cevap kullanıcı tara-
fından SMS yolu ile  geri gönderilir ve sonuç 
otomatik olarak sistemde belirtilir. Eger kulla-
nıcı cevap vermekte zorlanıyorsa, My Sports 
Pulse Web sitesine girer ve bu site aracılığıyla 
kullanıcı sorulan soruların cevaplarını görebi-
lir. Kullanıcı sorulara verdiği dogru cevap ve 
zamana göre puan alır. En çok puan alan kulla-
nıcıya ödül olarak telefon müziği, oyun ve ek 
süre verilir. Her oyuncunun puanı sitede göste-
rilir. Puan sıralamasına göre oyunu kazananlar 
açıklanır.  Orlando Sharks, Orlando Magic ve 
Orlando Hoops oyuncuları bu programda gö-
rev almışlardır. 

 

Resim II- MySport Pulse Mobil Web Sayfası

Bu sistemde teknoloji olarak senaryoların, hi-
kayelerin, geri bildirimlerin, oyuncu profilleri-
nin ve portal içeren ‘The Moving Knowledge’ 
(Taşınan bilgi) sistemi kullanılmıştır. Taşınan 
bilgi teknolojisinde açık kaynak bileşenleri ve 
ileri ses iletimi yapısı araştırmacılar tarafın-
dan birleştirilmiştir. Asterisk PBX içeren bu 
sistemin anahtar bileşenleri ise, açık kaynak 

Mobil Öğrenme

Alanyazında mobil öğrenmenin ilk tanımları 
daha cok teknoloji merkezli olmuştur. Örne-
ğin; Palm, Wındows CE makineleri ve dijital 
cep telefonu gibi mobil sayısal cihazlarla ya-
pılan elektronik öğrenme (e-öğrenme) olarak 
tanımlamıştır [1]. 

Keegan’nın teknoloji merkezli tanımında ise, 
mobil cihazları kullanıcılar tarafından taşına-
bilir olanlar ile sınırlamaktadır ve hareketlilik 
kavramına vurgu yapmaktadır [2]. Ona göre 
mobil öğrenme, kadınların çantalarında, erkek-
lerin ceplerinde kolaylıkla taşıyabildiği mobil 
cihazlardan kullanıcı hareket halindeyken ger-
çekleşen öğrenmedir. Günümüzde ise mobil 
öğrenme araştırmacılar  tarafından kapsamı 
genişletilmiş ve ayrı bir paradigma degişimi 
olarak tanımlanmaktadır.  Genel olarak mobil 
öğrenme, belirli bir yere bağlı olmadan eğitim 
içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak üreti-
len hizmetlerden yararlanmayı ve başkalarıyla 
iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının 
bireysel olarak gereksinimine anında cevap 
vererek üretkenliğini ve iş performans verim-
liliğini arttıran, mobil teknolojiler aracılığıyla 
gerçekleşen bir eğitim yöntemidir (3,4,5).

Mobil Öğrenme Teknolojileri ve                            
Araçlarına Genel Bakış

Mobil öğrenme uygulamaları kullanıcı gerek-
sinimlerine göre çeşitlenmektedir. Örneğin, 
mesleğe yönelik yetiştirme ve kullanıcı per-
formansı geliştiren mobil performans destek 
sistemleri, eğitim, bilgi kaynağı ve referans 
bilgilerini içeren mobil öğrenme uygulamala-
rı, uyarı ve  bildiri niteliğindeki mobil destekli 
uygulamalar, kullanıcıların kendilerini değer-
lendirmelerine yönelik hazırlanan testler ve 
alıştırmalar, hem eglence hem de öğrenmeye 
yönelik oyun ve simülasyonlar, etkileşim ve iş-
birliğini destekleyici danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri gibi uygulamalar günümüzde mobil 
cihazlar üzerinden gerçekleşmektedir. 

Günümüzde en çok kullanılan mobil cihazlar 
olarak cep telefonları, cep bilgisayarları, taşı-
nabilir oyun araçları, tablet bilgisayarlar, diji-
tal ses kayıt cihazları  gösterilebilir. Platform 
seçeneklerinde ise Blackberry, Palm, Windows 
Mobile, Android, i-Phone, Symbian, J2ME, 
Tablets örnek oluşturubilir.

Mobile uygulamalar farklı iletim ortamlarını 
kullanmaktadır. Bunlar e-mail, mesaj ortamı 
(SMS, MMS), Ses (podcasting, etkileşimli 
sesli yanıt (IVR), grafik (mobil kamera), video 
(animasyon), GPS, Mobil Web (WAP), aplikas-
yonlardır. Kullanılacak iletim ortamı kullanıcı-
nın özellikleri, gereksinimlerine ve tercihlerine 
göre tasarlanabilir. 

Podcast, mobil öğrenme de yaygın olarak kul-
lanılan ses ve videonun geniş bir kitleye ile-
timini sağlamanın kolay bir yoludur. Youtube, 
Gcast, TalkShoe gibi podcasting araçlar aracılı-
ğıyla, podcast yaratmak ve buna mobil cihazlar 
üzerinden erişebilmek oldukça kolaydır. Kulla-
nıcı kendisi herhangi bir podcast yayıncılığını, 
örneğin iTunes üzerinden, podcast sitelerini 
takip ederek dinleyebilir veya izleyebilir. Pod-
linez, LiquidTalk gibi podcast araçlar ile cep 
telefonları üzerinden podcast yaratabilir veya 
başka bir podcast sistemine yine cep telefonları 
üzerinden bağlanabilir. 

Mobil yazılım araçları olarak Acrobat Reader, 
Dreamweaver, Flash Captivate ( Flash Lite) , 
Camtasio Studio, Java Platform Micro Edition 
gibi yazılımlar aracılığıyla da  mobil öğrenme 
uygulamaları yaratılabilir; ayrıca bir eğitim 
içeriğinin, farklı platformlar kullanan çeşitli 
mobil cihazlar tarafından iletilmesine izin ve-
ren Hot Lava Software, Blackboard, iWriter, 
MobiPocket Creator gibi yazılımlarda son yıl-
larda artmıştır. MobiSiteGalore, Winksite gibi 
araçlar ise websitenizi, her hangi bir mobil web 
tasarımcısına gerek kalmadan, mobil web site-
sine dönüştürmek için kullanılmaktadır.
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araçları kullanır ve kullanıcı gereksinimine 
karşılık vermek için değişik platformlarda hiz-
met verir. Podcast, SMS, IVR, MMS gibi ile-
tim ortamları aracılığıyla kullanıcıların ve eği-
tim çevreleri ile etkileşimine ve kullanıcıların 
birbiri ile iletişimine izin verir. Simulasyonlar 
ve oyunlar ile sanal öğrenme ortamları üzerin-
den kullanıcılara yönelik eğlenceli eğitim ve 
sanal gerçeklik uygulamalarının  yaratılması 
sonucu kullanıcı motivasyonunu ve performa-
sını artırır. 

Gelecekte mobil uygulamalarda flash  tabanlı 
animasyonlara izin verilmesi, mobil sistemle-
rin web 2.0 araçları ile entegre edilmesi, se-
cond life gibi sanal gerçeklik programlarının 
mobil cihazlar üzerinden öğrenme için kulla-
nılması beklenmektedir. Mobil teknolojilerde 
ki gelişmeler, geleceğin 4G teknolojisinin sağ-
ladığı hızlı internet seçenekleri ve mobil cihaz-
ların kullanıcılar tarafından kullanım oranının 
her geçen gün artmasına bakılacak olunursa, 
mobil öğrenme uygulamalarının daha cazip, 
yoğun ve etkili bir şekilde gerçekleştileceğini 
söylemek mümkündür. 

Dünya da yapılan mobil öğrenme uygulama-
larının ve kullanılan teknolojilerin, ileri düzey 
de olduğu ve eğitim çevrelerin de yaygın ola-
rak kullanıldığı gözlenmektedir. Ülkemizde ise 
mobil öğrenme oldukça yeni bir çalışma alanı-
dır. Bu çalışma alanının gelişimi için mobil öğ-
renmeye yönelik çalışmalara yerel yönetimler 
ve sivil kuruluşlar tarafından destek verilmeli-
dir. Mobil öğrenme uygulamacıları ve araştır-
macıları iş birliği yaparak yeni projeler gelişti-
rebilir ve bununla ilgili olarak kendi aralarında 
bir haberleşme ağı oluşturabilir. Yapılan bu 
projelerin GSM şirketleri tarafından destek-
lenmesi ile eğitim de mobil öğrenme uygulan-
maları hızlandırılabilir. Eğitim ortamlarında 
mobil öğrenme uygulamalarının etkiliğinin 

değerlendirilmesi ile mobil öğrenmeye yönelik 
kuram oluşturma çalışmaları yapılabilir. Bun-
lara ek olarak mobil öğrenme terminolojisinin 
Türkçeye çevrilmesine yönelik çalışmalar da 
düzenlenebilir. 

Kaynakça

[1] Quinn, C. “mLearning: Mobile, Wireless 
and In-Your-Pocket Learning”. Line Zine Ma-
gazine, Vol. 2, Num. 1 (2000).

[2] Keegan, D. “The future of learning: ZIFF 
papiere 119: From eLearning to mLearning”. 
(2002). Retrieved Temmuz 08, 2008, from 
http://www.fernuni-hagen.de/ZIFF/ZP_119.pdf.

[3] Traxler, J. & Kukulska-Hulme, A. “Eva-
luating Mobile Learning: Reflections on Cur-
rent Practice”. In:mLearn 2005: Mobile tech-
nology: The future of learning in your hands, 
Cape Town, South Africa, 2005.

[4] Wexler, S., Brown, J. , Metcalf, D., Ro-
gers, D. & Wagner, E. “The e-learning 
Guild Report Mobile Learning” (2008). 
 Retrieved from May 18, 2009, from: http://
www.elearningguild.com/research/archives/
index.cfm?id=132&action=viewonly

[5] O’Malley, C, Vavoula, G, Glew, JP, Tay-
lor, J, Sharples, M and Lefrere, P. “Guidelines 
for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile 
Environment/ Mobilearn project deliverable” 
(2003). Retrieved April 19, 2009,  from: www.
mobilearn.org/results/results.htm

[6] Metcalf, David S. “mLearning – Mobile 
Learning and Performance in the Palm of Your 
Hand”. HRD Press Inc, Amherst, Massachu-
setts (2006).

ses devre anahtarlama, etkileşimli, sesli yanıt 
(IVR), Joomla açık kaynak portalı, veritabanı, 
e-posta , SMS, sesli mesaj ve videonun iletimi 
için zamanlama sistemi ve öğrenci puanları-
nı, yarışma punları ve avatar karakterleri için 
veri tabanından oluşmaktadır, Bilgi sistemi öğ-
renme içeriğine yönelik bağlamın bir parçası 
olarak, soru girdileri ve konuları birbirinden 
ayırır.

3- TUSK

TUSK, Tufts Universitesinin Bilim Bilgitabanı 
olarak kullanılan mobil cihazlardan erişebilen 
bir bilgi sistemidir  (http://tusk.tufts.edu/). Tuft 
Üniversitesi, Sağlık Bilgi Kütüphanesi, tıp, 
diş, veterinerlik okullarının desteği ile dina-
mik çokluortamlı bilgi yönetim sistemi olarak 
TUSK yaratılmıştır. Amacı fakülte ve öğrenci-
lerin öğretim ve öğrenmesini desteklemektir. 
TUSK çevrimiçi materyaller ve ilgili aplikas-
yonlar aracılığıyla sağlık bilgisinin büyük boş-
luğunu kişisel olarak organize etmek için yol 
ve birleştirilmiş bilgi gövdesi için bir portal 
sağlamaktadır.

 
Resim III- TUSK Projesi

4- Johnson & Johnson 

J&J PRD 3D Universitesi için öğrenme tekno-
lojisi ödülü kazandı. 3D çevrelerini kullanan, 
gelecek nesil öğrenme çözümleri için tasarla-
nan bu teknoloji, mobil oyunlar, simulasyonlar 
ve bilgi veri tabanı iş birliği sağlayarak sanal 
dünyasını genişletmiştir. Blackberry RIM ile 
gerçekleştirilen deneme uygulaması . e-posta, 

sesli mesaj, metin mesajı iletim ortamlarını da 
destekler.    

      

                  
Resim IV- Johnson ve Johnson                                       

3D Universite Projesi

5- ALLOGY

UCF’de bilgisayar mühendisliği öğrencileri ta-
rafından gerçekleştirilmesi planlanan bu sistem 
i-Phone’lar için eğitim programına ve kurslara 
erişimi sağlayan aplikasyon olarak tasarlan-
mış, buna ek olarak  Android platformlarında 
çalışan mobil cihazlar için ise mobil öğrenme 
yönetim sistemi olarak tasarlanmaktadır. And-
roid platformunu kullanan bu sistem, açık eği-
tim malzemelerini destekler. 

Resim V- Allogy Mobil Projesi

Sonuçlar ve Öneriler

Mobil çağın yeni paradigması olan, mMobil 
öğrenme uygulamaları farklı teknolojileri ve 
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1. Giriş

“Öğretim Teknolojisi” teriminin tanımını yap-
madan önce bu iki kelimeyi anlamsal açıdan 
ayrı ayrı incelemek faydalı olacaktır. “Öğret-
mek” bildirmek ya da doğrudan bilgi vermek 
anlamına gelir ve bu durumda “öğretim” ke-
limesini öğretme eylemi olarak tanımlayabi-
liriz. “Teknoloji” kelimesini değerlendirecek 
olursak, “techne” kökü, kökenbilimi açısından 
Yunanca bir kelimedir ve “şey”leri işlevli hale 
getirme sanatı ve zanaatı anlamına gelir. “Tek-
noloji” ise, sanat ve zanaata sistematik yakla-
şımı ifade eden “technologia” kelimesinden 
türer. Böylelikle, bu iki anlamı bir araya getir-
diğimizde “öğretim teknolojisi”nin, “herhangi 
bir çeşit bilgiyi vermek için sanat ve zanaatta 
sistematik yaklaşım” anlamı çıkmaktadır. 

Bu tanımda sistematik ifadesi, teknolojinin 
akılcı bir şekilde kullanılmasını anlatırken; sa-
nat, teknolojinin sahip olması gereken estetik 
ve yaratıcılığa işaret eder; zanaat ise teknoloji-
nin işlevsel yönleri üzerinde durur. Bu nedenle, 
bu tanımlamadan hareketle, bilgi vermek için 
kullanılacak herhangi bir teknolojinin akılcı, 
estetik, yaratıcı ve işlevsel olması gerektiği 
söylenebilir. 

2. Tanım

Öğretim teknolojileri alanında, hemfikir olunan 
bir tanım bulmak oldukça güçtür. Bazı ortak 
kavramlar kullanılmakla birlikte alanın ismi 
ve tanımı hala tartışma konusudur. Bazı araş-
tırmacılar “eğitim teknolojisi” olarak adlandır-
mayı tercih ederken [3] [4], diğerleri “öğretim 
teknolojisi” terimini kullanırlar [6] [7]. Ayrıca, 
sabit tanımlar yoktur; tanımlar yıllar boyunca 
zaman içinde değişmiş, gelişmiştir. 

Öğretim teknolojisi kavramı, süreç boyunca 
farklı anlamlara sahip olmuştur. 1970’lerde 
öğretim teknolojisi araç ve yöntem bileşen-
leri vurgulanarak tanımlanmıştır [3]. Ayrıca, 
Öğretim Teknolojisi Komisyonu (Commissi-
on on Instructional Technology) 1970 yılında 
yaptığı tanımlama, belirli hedeflerin içerilme-
si ve daha etkin öğretim sağlamak gibi birçok 
yeni vurguya sahiptir [6].  Başka bir tanımda 
ise eğitim teknolojisi öğretim, öğrenim, geli-
şim ve yönetim teknolojilerini kapsadığından, 
öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisinin bir 
altkümesi olarak tanımlanır [3]. Aynı şekilde, 
Molenda’nın 2004’teki eğitim teknolojisi ta-
nımlamasında, eğitim öğretimden daha geniş 
bir kavram olarak tanımlanır ve eğitim tekno-

Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve                                                            

Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak

Arzu Hancı Karademirci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
ahanci@gmail.com

Özet: Bu çalışmanın amacı, öğretim teknolojilerinin tanımı ve tarihsel gelişimi ile ilgili bir alan-
yazın yansıması gerçekleştirmek ve yapılan alanyazın taraması ışığında, alandaki yavaş ilerleme-
nin arkasındaki nedenlerle ilgili bir tartışma yürütmektir.
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Abstract: The aim of this study is to perform a literature reflection about the definiton of instruc-
tional technology and the historical development of the field and conducting a discussion about 
the reasons behind the slow change of the field.   
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Yöntem: Diyalektik muhakeme, sorgulamaya 
dayalı öğretim.

Etkisi: Akımdan etkilenen Avrupalı üniversi-
teler, bilimsel araştırma ve deney konusunda 
katkıda bulundurlar. 

Comenius (1592-1670)
Kuram: Eğitimin amacı, öğretim yöntemleri 
gibi konularla ilgilenmiştir. Comenius’a göre 
eğitimin hedefleri bilgi ve güzel ahlak sahibi 
olmak ve dindarlıktır.

Yöntem: Ders konusu öğrencilerin durumuna, 
seviyesine göre incelenmelidir. Öğretimde sıra 
(ard arda gidiş) önemlidir, hiçbir şey tam olarak 
anlaşılana kadar ezberlenmemelidir. Öğrenme 
duyular vasıtasıyla gerçekleşir. Öğretmen ders 
içeriğini önce sözel olarak ifade eder, sonra re-
simlerle (örneklerle) açıklar. Okullar gerçek ve 
açıklayıcı materyal (gereçler) ile donatılmış, 
keyif alınan (neşeli) yerler olmalıdır.

Etkisi: Comenius’un metodunun uygulanması-
nı, OrbusPictus (Resimler Dünyası) kitabında 
görmekteyiz. Bu kitapta, öğrenciler için ders 
olarak farklı konulardan 150 resim bulunmak-
tadır ve bu resimler aracılığı ile konular anla-
tılmaktadır. 

Lancaster (1778-1838)
Kuram/Gelişim: A.B.D.’de 1800 yılından önce, 
ezberlemeye dayalı bireysel öğrenme uygulan-
maktaydı. Endüstriyel devrim çıraklık sistemi-
ni etkilemesi nedeniyle Amerikan şehirlerinde 
hızlı bir gelişim yaşanmıştır. Bu değişim ise 
A.B.D.’de halka açık ücretsiz devlet okulları 
için zemin hazırladı.  Lancaster’ın denetleyici 
öğretim sistemi, öğrenci toplulukları ve eğitim 
araçlarından (medya) istifade ettiğinden, düşük 
maliyeti nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

Yöntem: Öğretimin altı alanı; ezberleme ve 
alıştırma, içerik, eğitimi izleme, sınıf kontro-
lü, sınav yapma, yönetim. Öğrenciler, ders es-
nasında kâğıt ve mürekkep yerine ince tabaka 
kum ve bir çubuk kullanıyordu.

Etkisi: Lancaster metodunun sonuçları, birey-
sel ve ezbere dayalı okul metodu ile karşılaş-
tırıldığında, devrim niteliği taşımaktadır. Mer-
kezi öğretim uygulamaları gerçekleşmiştir. Bu 
metot, aynı anda çok sayıda öğrenci ile ilgile-
nildiğinde kullanılan standart teknikler haline 
gelmiştir.

Pestalozzi (1746-1827) 
Kuram: Pestalozzi, öğretim metotları ile in-
san doğal gelişimini birleştirmek istiyordu. 
Öğrenmede kişisel ayrımların farkına vardı ve 
öğretim metotları ile öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamayı önerdi.

Yöntem: “Aracısız ilk elden deneyim önem-
lidir” ve “öğretim, basitten karmaşığa, zihnin 
doğal sürecini takip etmelidir” varsayımından 
yola çıkılarak yöntemler geliştirildi.

Etkisi: Pestalozzi, deneye dayalı okullarında 
ezberleme ve alıştırmanın yerine deney, öğren-
ci gözlemi ve motivasyonu koydu. Onun uy-
gulaması, bir Alman eğitimci ve anaokulunun 
kurucusu olan Froebel üzerinde derin bir etki 
bırakmıştır.

Froebel (1782-1852)
Kuram: Froebel’in tüm eğitim görüşünün al-
tında yatan baskın düşünce, Tanrının sahip ol-
duğu her şeyin yapısal bütünlüğüdür.

Yöntem: İlk eğitimin anaokul sisteminin, oyun-
lar ve şarkılar, tümce kuruluşu, yetenekler ve 
uğraştan oluşması gerektiğini savunmaktadır.

Etkisi: Froebel’in yetenekleri endüstriyel çev-
rede oyunlar, materyaller ve mekanik modeller 
olarak benimsendi. Onun gizemciliği (mistizm) 
aşikardı fakat doktrinleri psikolojik ve toplum-
sal açıdan tutarlıydı.

Herbartian (1776-1841)
Kuram: Herbatian, Locke’ın “boş tablet” ku-
ramını, öğrenmenin çağdaş psikolojisi ile har-
manladı. O, öğrenme ve öğretimin sistematik 
psikolojisini geliştirdi.

lojisi öğretim teknolojisinden daha büyük bir 
yapı olarak görülür [4].

Yukarıdaki tanımlarda, öğretim teknolojileri 
genel olarak ya eğitim teknolojilerinin bir alt-
kümesi ya da sadece araç ve yöntemden ibaret 
olarak tanımlanmaktadır. Öğretim teknolojisi-
nin eğitim teknolojisinin bir altkümesi olup/
olmaması ya da tam tersi tartışmaya açıktır, 
ancak Seels ve Richey’e göre isteğe bağlı ve 
maksatlı öğretim hakkındaki faaliyetlerin ve 
kavramların araştırmacıları eğitim ile ilgili 
diğer konulara kıyasla daha çok cezbettiği bi-
linmektedir [6]. Benzer bir şekilde, Reiser’a 
göre, öğretim teknolojisi gelişen bir alandır ve 
eğitim teknolojisi yerine daha sık kullanılan bir 
terim olarak kabul edilmektedir [7].

Öğretim teknolojisi tanımının 1900’lerden 
1960’a kadarki gelişimine baktığımızda, öğ-
retim teknolojisi bu yıllarda araç olarak ta-
nımlanırken, 1960 ile 1970 arasında yöntem 
olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Reiser’a 
göre, 1963’de yapılan tanımlamada, öğretim 
teknolojileri için “araç” vurgusu yerine kul-
lanılan “tasarım ve öğrenme” vurgusu önemli 
bir kilometre taşıdır [7]. 1977’den 1990’a ka-
dar, öğretim teknolojilerinin davranışçı ekol 
dışında çeşitli öğrenme kuramlarından ve bil-
gisayar teknolojilerinin gelişiminden etkilen-
diğini görüyoruz. Alandaki en popüler tanım 
ise 1994’de yapılmıştır. Eğitimsel İletişim ve 
Teknoloji Derneği’nin (AECT) tanımına göre 
“öğretim teknolojisi, süreç ve kaynakların, ta-
sarım, geliştirme, uygulama ve değerlendiril-
me aşamalarında öğrenme için kullanılmasının 
teori ve pratiğidir” [6]. 

3. Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi

3.1 1900’lerden Önce

Alanı ve gelişimini anlayabilmek için, 
Saettler’in çalışması referans alarak 1900’den 
önce öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişi-
mini kuram, yöntem ve alana etkisi başlıkları 
altında incelemek faydalı olacaktır [5]. 

Büyük Sofistler (The Elder Sophists)                          
(M.Ö. 500-410)
Kuram: İnsanoğlu zekidir, ancak yine de sahip 
olduğu gizli gücü göstermek için eğitime ihti-
yaç duyar.

Yöntem: Ders anlatma, grup tartışmaları, so-
run çözme, güzel konuşma sanatını öğretme 
(kuram ve uygulama), yöntemlerin sistematik 
olduğunu öğretme (hedef, ilerleme, vb.), öğre-
timde teknolojiyi (techne) kullanma.

Etkisi: Büyük sofistlerin güzel konuşma sanatı, 
diyalektik ve dilbilgisini kullanmaları, sonraki 
bin yıl boyunca Avrupa’nın eğitim müfredat 
programını oluşturan “quadrivium” (Latin kö-
kenli kelime dört yol anlamına gelir; Ortaçağ 
üniveristelerinde okutulan aritmetik, geometri, 
müzik ve astronomiden oluşan dört disiplinin 
adıdır.)  ve  “trivium”u  (Latin kökenli kelime 
üç yol anlamına gelir; dilbilgisi, mantık ve gü-
zel konuşmadan oluşan üç disiplinin adıdır) ta-
sarlamalarında en önemli yeri oluşturmuştur.

Socrates (M.Ö. 470-399)
Kuram: İnsanoğlunda ahlaki değerler için reh-
ber olan doğal bir erdem vardır. Bilgi doğuştan 
insanda bulunur.

Yöntem: Sokratik öğretim metodu, sorgulama  
yöntemi.

Etkisi: Programlı öğretimi ilk geliştirenler 
Sokrat’ı öncüleri olarak görmüşlerdir; ancak 
bilginin insanda doğuştan var olduğunu var-
sayan sokratik kuram ile etki-tepki ilişkisine 
dayanan programlı öğrenme yöntemi birbirle-
rinden oldukça farklı yaklaşımlardır.   

Aberald Okul ile Öğretim Metodu 
(1200’ler-1300’ler)
Kuram: Okulda ders verme ve okulda eğitimi 
savunan entelektüel akımdır. Diyalektik muha-
keme üzerine vurgu yapmıştır ve Ortaçağ’a ait 
tanrıbilimine (teoloji) uygulanmıştır.  
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Öğretim Tasarımı: Davranışçı hedefleri popü-
ler hale getirme. Öğrenme alanları, öğretim ha-
diseleri, hiyerarşik analiz. İlk öğretim tasarım 
modelleri.

Katkıda Bulunanlar: Gagne, Gumpert (1967),

Taylor (1967), Federal İletişim Komisyonu, 
Richard Atkinson, Patrick Suppes.

Katkılar: Federal İletişim Komisyonu, 242 
adet eğitim maksatlı TV kanalı kurdu. Ucuz, 
hızlı ve etkin eğitim yayınları yapıldı. Bilgisa-
yar Destekli Öğretim (CAI) uygulamaları ge-
liştirildi.

Ek Notlar: Televizyon projeleri beklenildiği et-
kiyi yaratmadı. Bunun nedenleri, öğretmenle-
rin direnci, TV’lerin masrafı ve TV sistemlerini 
okullarda işlevsel hale getirmenin zorluğuydu.  

1970’ler

Akım: Terminolojide değişim.

Öğretim Tasarımı: Farklı öğretim tasarım 
modelleri.  

Katkıda Bulunanlar: Dick & Carey, Eğitimsel 
İletişim ve Teknoloji Derneği.

Katkılar: Görsel-işitsel öğretim terimi yerine, 
eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi te-
rimleri kullanıldı. Bilgisayar Destekli Öğretim 
(CAI) sistemlerinin gelişimi sağlandı.

Ek Notlar: Bu sahada çalışan bireyler öğretici 
medya ve bilgisayar destekli öğretimin (CAI) 
eğitim uygulamalarında asgari etkisi olduğu 
hususunda hemfikirdiler. A.B.D. silahlı kuv-
vetleri öğretim tasarım modellerini benimsedi.

1980’ler

Akım: Bilgisayarlar.

Öğretim Tasarımı: İşte ve endüstride öğretim 

tasarım süreci. Kavramsal (bilişsel) psikoloji 
ilkelerine ilgi (merak) .

Katkıda Bulunanlar: Clark, Schramm, 
Kozma.

Katkılar: Medya ile ilgili karşılaştırma çalış-
maları yapıldı. Performans Teknolojisi hareke-
ti gündeme geldi. İş performansı, iş ürünlerinin 
öğretim tasarımı üzerine etkisi arttı.

Ek Notlar: Bilgisayarlara ilgi vardı; ancak, 
bilgisayarların öğretim üzerine etkisi asgariydi.  
Öğretmenler, eğitimde bilgisayarların 
kullanımının çok az ya da hiç faydası olmadığı 
görüşündeydiler.

1995

Akım: İnternet.

Öğretim Tasarımı: Performans (verim) tekno-
lojisi hareketi, bilgi yönetimi, yapılandırmacı 
öğrenme kuramı (constructivism) ve hızlı pro-
totiplendirmenin (ilk örneği yaratma) öğretim 
tasarımı üzerinde büyük etkisi vardır.

Katkıda Bulunanlar: Carr, Dean, Dick.

Katkılar: İnternet daha geniş bir alanda kulla-
nıldı. Uzaktan (yaygın) eğitim popülerleşti.  

Ek Notlar: Bilgisayarlara kolay erişim, düşük 
maliyetli öğretim sunma metodu, arttırılmış 
etkileşim ve bilgisayar teknolojisindeki ilerle-
meler, bu yeni medyanin temel özellikleridir. 

4. Eğitim Alanındaki Yavaş                                    
Değişimin Nedenleri

Yukarıdaki kronolojik bilgiye baktığımızda 
öğretim teknolojileri alanında ilerlemenin ol-
dukça yavaş olduğunu görmekteyiz. 

1900’den sonra yaşanan heyecan verici geliş-
melerin de beklenilen sonucu yaratmadığı açık-
tır. Örnek olarak, Thomas Edison 1922 yılında, 

Yöntem: Dört basamaklı sistematik metodu 
önermiştir; açıklık, çağrışım (ilişki), sistem, 
yöntem.

Etkisi: Amerikan eğitim sistemi en çok 
Hebartian’dan etkilenmiştir. O, Amerikan 
öğretim metodunu  Pestalozzi  kadar çok 
etkilemiştir. 

3.2 1900’lerden Sonra

1900’lerden sonra öğretim teknolojileri alanı-
nın tarihsel kronolojisini ise Reiser’in çalış-
masını takip ederek, akım, öğretim tasarımı, 
katkıda bulunanlar ve katkılar başlıkları altında 
inceleyebiliriz [7].

1900’lerin Başları

Akım: Okul Müzeleri

Katkılar: Bu okullar sergiler, üç boyutlu göste-
rimler (stereograph) yansılar, filmler, fotoğraf-
lar, grafikler sağlamıştır.

Ek Notlar: Öğretmenler ve ders kitapları başlı-
ca araçlar olarak kabul edilirken, öğretici med-
ya tamamlayıcı araçlar olarak görüldü.

1914-1923

Akım: Görsel-İşitsel Öğretim Hareketi

Öğretim Tasarımı: Hedefler ve kişiselleştiril-
miş öğretim.

Katkıda Bulunanlar: Thomas Edison, öğretici 
filmlerin eğitim alanında devrim olacağını id-
dia ediyordu.  

Katkılar: A.B.D.’de ilk öğretici filmler katalo-
ğu 1910’da yayımlandı. Görsel öğretim üzeri-
ne beş ulusal kurum kuruldu.

Ek Notlar: “Görsel öğretim” ve “görsel eğitim” 
terimleri kullanıldı.

1920-1930

Akım: Görsel-işitsel Öğretim Hareketi

Öğretim Tasarımı: Davranışsal hedefler ve Ge-
liştirici (Biçimlendirici) Değerlendirme

Katkıda Bulunanlar: Edgard Dale “tecrübe 
konisi”ni geliştirdi.  

Katkılar: Radyo yayını, ses kayıtları, sesli si-
nemalar, görsel-işitsel öğretim akımını sağladı. 
Görsel Öğretim Dairesi kuruldu.  

Ek Notlar: “Müfredatın Görselleştirilmesi (Vi-
sualizing the Curriculum)” isimli ders kitabı 
basıldı. Görsel-işitsel araçların eğitimde çığır 
açtığı kabul edildi.  

1950’ler

Akım: İletişim Kuramı

Öğretim Tasarımı: Sistem yaklaşımı ve prog-
ramlanmış öğretim hareketi

Katkıda Bulunanlar: Shannon ve Weaver 
1949), 

Dale (1953), Finn (1954),

Gordon Pask

Katkılar: İkinci Dünya Savaşı sonrası görsel-
işitsel cihazlar popüler oldu. Bu hareket, çeşitli 
iletişim modelleri ve kuramları ile ilgilendi. 
IBM firması tarafından Bilgisayar Destekli 
Öğretim gerçekleştirildi

Ek  Notlar: Süreç (yöntem) ya da medyanın 
(araç) hangisi iletişimde merkezi role sahiptir 
tartışmaları yaşanmıştır.

1960’lar

Akım: Televizyon kanalıyla Öğretim
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Daha önce tartışıldığı gibi sadece medyanın eği-
tim alanında yenilikçi bir etkisi olsa da ondan 
devrim niteliğinde bir etki beklemek gerçekçi 
bir yaklaşım değildir. 1900 öncesi ve sonrası 
alanda yaşanan gelişmeleri tekrar gözden ge-
çirirsek, konjonktürel ihtiyaçların (eğitimsel, 
toplumsal, politik) teknoloji ile buluşmasının 
eğitimde önemli değişimler yarattığını söyle-
mek yanlış olmaz. Bu durum, alandaki yavaş 
ilerlemenin en önemli nedenlerinden birisidir.  
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filmlerin eğitim alanında devrim etkisi yarata-
cağını söylemiştir; ancak biliniyor ki böyle bir 
etki gerçekleşmemiştir [2]. Cuban’a göre ise, 
o günlerde öğretmen merkezli, “mekanik ve 
cansız” öğretimden öğrenci merkezli öğretime 
geçiş yaşanmıştır ve filmler, öğrenci merkezli 
ilerici öğretim yaklaşımlarının öğretici medya-
sı (aracı) olarak görülmektedir. Edison, sadece 
sinema ve filmler ile ilgili yorum yapmış olsa 
da, eğitimde devrim beklentisi, sadece değişen 
medyadan değil değişen öğretim yaklaşımların-
dan da kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. 

Medya devrimci bir etki yaratmamıştı; ancak öğ-
renci merkezli yaklaşım ve John Dewey ile Wil-
liam H. Kilpatrick gibi bu yaklaşımın öncüleri 
bu alanda önemli bir reform sağlamışlardır. Bu 
da göstermektedir ki eğitim alanındaki ilerleme 
medyadaki değişimden çok teori ve yöntemlerin 
değişimi ve gelişiminden etkilenmektedir. 

Değişimin yavaşlığının başkaca nedenleri ile 
ilgili devam edecek olursak, İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında ve sonrasında öğretmen eksikliği 
nedeniyle kitle eğitimine ihtiyaç duyulması, 
eğitimde televizyon kullanımında artışa yol aç-
mıştı ve 1950’lerin ortalarında devlet ve özel 
eğitim kurumları tarafından televizyonlar için 
100 milyon doların üzerinde harcama yapılmış-
tı [2]. Ne yazık ki, bu heves TV programlarının 
sınıf öğretmenleri kadar iyi olup/olmadığı ko-
nusundaki tartışmalarla yerini şüpheye bıraktı. 
Aşağıda sıralanan bazı nedenlerden dolayı TV 
programlarının benimsenme oranı düşmüştür:

Öğretmenler, analiz ve planlama • 
süreçlerinde değil sadece televizyonların 
sınıflara kurulumu aşamasında tartışmalara 
katılabildiler. 
Öğretmenler, TV programlarını güçlü öğ-• 
retici materyal olarak benimsemediler; 
bunun yerine bu programları öğretime ara 
verme olarak gördüler. 
TV programlarının öncesinde ve sonrasın-• 
daki etkinlikler genellikle öğretmenler ta-
rafından yapılmadı ve bu durum program-
ların etkinliğini olumsuz etkiledi [2]. 

1984 yılında Papert, tıpkı Edison’ın 1922’de 
filmlerle ilgili yaptığı yorum gibi, eğitimin 
gelecekte okullar olmadan ve bilgisayarlar ile 
yapılacağını ileri sürüyordu [2]. Filmler ve TV 
uygulamalarındaki gibi, bilgisayarların eğitim-
de kullanımı için güçlü bir istek ve eğilim vardı. 
Bu yıllarda, mühendislik, matematik ve diğer 
teknik sahalarda uzman yetiştirme ihtiyacı, sı-
nıflarda bilgisayar kullanımını arttırdı. Önceki 
tecrübelerden farklı olarak, sınıflarda bilgisayar 
teknolojisinin kullanımı üst düzeyden en alta 
kadar çeşitli ihtiyaçlardan kaynaklanıyordu. 

Bilgisayarlar, okullarda veri ve bilgi yöneti-
minde ve eğitim kurumlarında etkin bir şekilde 
kullanılırken, bilgisayarların öğretim alanında 
kullanımı tartışmalı bir konuydu. Bazı araştır-
macılara göre, bilgisayarlar öğretmen ile öğ-
renci arasındaki bağı yeniden düzenleyip, John 
Dewey’in hayalini gerçekleştirse bile, bilgisa-
yara dayalı öğretime karşı öğretmenlerin diren-
cini kırabilmek oldukça zor olmuştur. Cuban’a 
göre, maliyet etkinliği, etkinleştirilmiş öğretme 
mekanizması ve öğrenciler üzerindeki etkisi 
bilgisayarların sınıfta kullanımında incelenme-
si gereken bazı konulardı [2].  

5. Sonuç

Şimdiye kadar, 1900’lerin öncesi ve sonrasın-
da alandaki gelişmelere ve Cuban’ın çalışması 
ışığında, filmler, TV programları ve bilgisayar-
lara ilişkin olarak, eğitimde medya kullanımı-
nın evrelerini özetlemeye çalıştık. 

Görülmektedir ki, eğitim alanındaki değişimler 
çok çeşitli etkenlerden etkilenmektedir. Top-
lumsal olaylar, bilim ve teknolojideki geliş-
meler ile birlikte öğretmenler, öğrenciler, okul 
yöneticileri, araştırmacılar, hükümetler, poli-
tikacılar vb. gibi eğitimde değişimi etkileyen 
çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu nedenle, 
eğitimle ilgili konularda “nasıl” sorusundan 
önce “niçin” sorusunu tartışmak ve herhangi 
bir kitlesel uygulama öncesinde bu yeniliğin 
çeşitli yönlerini göz önüne almak büyük önem 
taşımaktadır.
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1. Giriş

Sınavlar ve değerlendirme, eğitimin vazgeçilmez 
parçalarından biridir. Öğrencilerin adil ve doğru 
bir biçimde ölçme ve değerlendirmeye tabi tu-
tulması hem derslerin sonuçlarının doğru şekil-
de görülmesi, hem de fırsat eşitliği açısından son 
derece önemlidir. Özellikle engelli öğrenciler sı-
nava tabi tutulurken bazı hususların göz önünde 
bulundurulması yukarıda bahsedilen fırsat eşitli-
ğini sağlama açısından oldukça gereklidir. 

Türkiye’deki üniversitelerde engelli öğren-
cilerin sınav olmalarıyla ilgili belirgin kabul 
görmüş bir sistem bulunmamaktadır. Her öğ-
retmen kendi sistemini uygulamaktadır. Genel-
likle görme engelli öğrencilerin sınavları bir 
okuyucu kişi yardımıyla yapılmaktadır.[1]

Okuyucu kullanarak yapılan sınavlar eğer diğer 
öğrencilerle birlikte yapılıyorsa sınıfta dikkati 
dağıtacak ses kirliliğine, başka bir sınıfta yalnız 
veya öğretim elemanının odasında yapılıyorsa 

Braille Alfabesi ile Yazılmış Kabartma Yazının Bilgisayar 

Ortamına Aktarılarak Okunabilir Metin Haline Getirilmesi

Ulya Bayram1, Utku Bayram2

1  Elektrik Elektronik Mühendisi
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale
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Özet: Gerek lise, gerekse üniversitelerde eğitimlerini sürdüren görme engelli öğrenciler için özel 
sınıflar mevcut olmamakla birlikte özellikle sınavlarda bu öğrencilere okuyabilecekleri kabart-
ma yazılı özel soru kağıdı hazırlanamamakta ve öğrencilerin yanıtlayabileceği kabartmalı cevap 
kağıtlarını okuyabilecek bir sistem bulunmamaktadır. Bilgisayarda oluşturulan düz metnin, Bra-
ille alfabesine çevrilerek kabartma yazı çıkartabilen özel yazıcılar kullanarak görme engellilerin 
okuyabileceği soru kağıtları hazırlanabilir. Ancak öğrencilerin Braille alfabesiyle yanıtlayacağı 
cevap kağıtlarını okuyup bilgisayara düz metin olarak aktarabilecek bir sistem bulunmamaktadır. 
Uyguladığımız proje ile bu problem ortadan kaldırılmaya çalışılarak, görme engelli öğrencilerin 
sınavlarında çevirmen olarak kullanılan yardımcılara gerek bırakmadan dijital ortamda bu sorun 
giderilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Braille alfabesi, görüntü işleme

Convertion of a Text Written By Braille Alphabet Into a Regular                                         
Text in Computer Environment

Abstract: In high schools and universities, special classrooms are not in common for blind stu-
dents, also instructors are not able to create special exam papers with Braille alphabet and there 
are no such systems that can read the papers of blind students. By using some special scanners, 
it is possible to create exam papers with Braille alphabet. However there are no systems that can 
read the papers written in Braille alphabet and convert them to a regular text in computer envi-
ronment.The objective of this project is to solve this problem in digital environment and let the 
instructors no longer need a third person to use as  translator.

Keywords: Braille alphabet, image processing
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Braille Alfabesi ile Yazılmış Kabartma Yazının Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Okunabilir Metin Haline Getirilmesi
Ulya Bayram, Utku Bayram

Şekil 2. Örnek Yazı

3.2. Görüntü işleme ve çevrim 
Bilgisayar ortamına görüntü olarak aktarılan 
kabartma yazı metni MATLAB ortamına akta-
rılmış ve bazı filtreler uygulanarak tarayıcıdan 
veya kağıttan kaynaklanan   istenmeyen nokta-
lardan temizlenmiştir. 

 

Braille Harf 
Veritabanıyla 
Karşılaştır 

Kabartma Metin 
Görüntüsü Tarandı 

 Görüntü Filtrelenerek 
Temizlendi 

Sıradaki Satırbaşı 
Başlangıç Noktası  

Bu Satırdaki 
Sıradaki Harf 

Eşleşen Harfi 
Bul ve Gönder 

Metin Dosyasında 
Gelen Harfleri 
Biriktir 

Şekil 3. Sistem blok şeması

Yazıyı içeren görüntü temizlendikten sonra ha-
zırlanan algoritmaya göre öncelikle görüntüde 
satır başı başlangıç noktaları bulunmuş, o nok-
taları takiben gelen satırlardaki harfler sırayla 
kesilip görüntüden çıkartılmış ve veri tabanın-
da hazır bulunan Braille harfleriyle karşılaştı-
rılmış ve en çok uyan veri harfinin daha ön-
ceden hazırlanmış olan bir metin dosyasındaki 
karakter (harf veya rakam) karşılıkları alınarak 

-daha sonra çevrilmiş olan metni içerecek- me-
tin dosyasına aktarılmıştır. Aynı işlem her sa-
tır ve o satırdaki her harf, sayı ya da boşluk 
için tekrarlanmıştır. Tüm satır ve harflerin iş-
lenmesi bitirildikten sonra ekrana çıkan uyarı 
ile kullanıcı hazırlanmış olan metin dosyasını 
açabilir ve kabartma yazıda anlatılanları rahat-
lıkla bu metin dosyasından okuyabilir. Sistem 
aşamaları blok diyagramı genel olarak  Şekil 
3’de görülmektedir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra metin dos-
yamızı açtığımızda harflerin yerleri kabartma 
yazıda her nerede yer alıyorsa aynı biçimde 
metin dosyasında da yer almaktadır.

Şekil 2’de gösterilen örnek taranmış yazının 
bilgisayar ortamında metin dosyasında okuna-
bilir hali Şekil 4 ‘teki gibidir.

Şekil 4. Örnek yazının okunabilir hali

4. Sonuç ve Öneriler

Gerçekleştirilen proje, öğretici ile görme en-
gelli öğrenci arasındaki doküman alışverişinin 
3. kişi kullanmadan gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli bir uygulamadır. Bu nedenle kabartma 
yazıyı görebilen fakat okuyamayan bir öğretici-
nin bu yazıyı okuyup anlayabileceği metin bel-
gesine aktarılması işlemi gerçekleştirilmiştir

Gerçekleştirilen çevirme işlemi her ne kadar 
kabartma yazının okunabilir düz metin haline 
dönüştürülmesinde doğru çalışan bir çevirici 
uygulaması olsa da; görme engelliler kabart-
ma yazıyı yazarlarken sıklıkla kısaltma kul-
lanmaktadırlar. Bu da bize ek bir veri tabanı 
oluşturmamız ve kısaltma tanıma programı ek-
lememiz gerektiğini göstermektedir. 

Kısaltma kullanılan bir kabartma yazıyı ha-
zırladığımız çeviriciye sokarsak çıkış olarak 
metin belgesinde, kabartma yazı kısaltmalarını 
bize kısaltma harfler dizgesi olarak verir. Bu 

da bazı şaibe düşüncelerine fırsat yaratabilir. 
Bunun yanı sıra engelli kişilerin kendilerinin 
farklı olmadıklarını kanıtlamaya çalıştıkları 
ülkemizde bu şekilde yapılan sınavlar ile fark-
lı oldukları düşüncelerini terk edememelerine 
sebep doğurabilir.

Yapılan çalışma, görme engellilerin kabartma 
kağıdına Braille alfabesi kullanarak işledikleri 
cümleleri tarayıcı ile görüntü bazında alıp, gö-
rüntü formatındaki cümlenin görüntü işleme tek-
nikleri kullanarak bilgisayar ortamında okunabi-
lir metin dosyası olarak gösterilmesi üzerinedir.

2. Braille Alfabesi

Braille alfabesi 1821 yılında Louis Braille tara-
fından geliştirilen, 6 noktanın 3x2 lik matrisinin 
değişik konfigürasyonlarını kullanarak özel plas-
tik şablona oturtulmuş kabartma kağıdının çivi 
ile delinmesiyle elde edilen yazma biçimidir. 

Şekil 1. Braille Alfabesi

Şekil 1’den de görüldüğü üzere her harfin ka-
bartma düzeni farklıdır, Türkçe’de olan noktalı 
harfler, standart Braille alfabesine sonradan 
eklenmiştir. İlk on harf aynı zamanda sayıları  
ifade eder. Yazının harf mi yoksa sayı mı oldu-
ğunu, Şekil 1’deki son kabartma belirler. Yuka-
rıdaki kabartmalar dışında noktalama işaretleri 
de farklı kabartmalar olarak mevcuttur. 

Piyasada görme engellilerin kullanımı için üre-
tilen gereçler arasında kabartma yazının çıktı-
sını alan yazıcılar, bilgisayar ekranını Türkçe 
okuyabilen yazılımlar, renk tanıyarak Türkçe 
seslendiren el cihazları, bilgisayar ekranını 
Türkçe kabartma yazıya çevirebilen kabartma 
ekranlar, kitap okuyup Türkçe seslendiren ci-
hazlar gibi görme engellilerin kullanımına yö-
nelik teknolojik araçlar bulunmaktadır. 

Bunlara rağmen giriş kısmında da belirtildiği 
üzere, bir görme engellinin yazdığı kabartma 
yazıyı okuyabilen elektronik bir el aleti veya 
bilgisayar yazılımı piyasada bulunmamaktadır. 

3. Kabartma yazının düz metne çevrilmesi

Kabartma kağıdına çivi ile oluşturulan delikler, 
kağıt ters çevrildiğinde kabartma olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu kabartılara parmak ucu 
ile dokunarak noktaların konfigürasyonundan 
hangi harfe karşılık geldiğini karşılaştırma yap-
mak suretiyle insan beyni algılamaktadır. Hatta 
hızlı yazabilmek veya kağıtta az yer kaplaması 
için bu kabartma yazılar kısaltmalar kullanıla-
rak da  yapılabilmektedir.

Gerçekleştirilen projede kısaltma yapılmayan, 
kelimeyi oluşturan tüm harflerin kullanıldığı 
kabartma yazı ile çalışılmıştır. 

3.1. Görüntü alma
Kabartma yazının görüntüsü, kabarık kısım 
(görme engellinin dokunduğu kısım) taranacak 
şekilde tarayıcıya yerleştirilerek siyah beyaz 
modda taranmıştır. Şekil 2’de taranmış örnek 
yazı görülmektedir.
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1. Giriş

Kalemin kağıda dokundurulduğu andan itiba-
ren bıraktığı izler, şekiller, desenler gibi özel-
likler kişiyi, tıpkı parmak izi, DNA’sı gibi eşsiz 
bir şekilde betimlememizde yardımcı olmak-
tadır. El yazısıdnan karakter analizi literatürde 
grafoloji olarak bilinmektedir. Bu bilimin dalı-
nın geçmişi Romalılara kadar uzanmaktadır. 

Tarihçi Suetonius Tranquillus ilk defa birçok 
imparatorun farklı yazım stilleri olduğunu fark 
etmiştir [1].  Bunun üzerine farklı yazım şekil-
lerinin değişik karakter özelliklerini yansıttığı-
nı öne sürmüş ve bu konuda teorileri ilk defa 
dile getirmiştir.  

Yine, 17. yy. yazarlarından Alerius Prosper ve 
Comilo Baldo farklı el yazısı şekilleri ve ki-
şilikler arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. 
Daha sonraları Abbott Jean-Hippolyte Michon 

ve Abbott Flandrin ise 19 yy. da modern gra-
folojinin temellerini oluşrutmaya başlamıştır. 
Grafoloji terimini ise ilk defa Abbott Michon 
kullanmıştır [1].

Günümüzde analizlere konu olan bir el yazısı 
türü olan imza özellikle bilgisayarların artan 
gücü ile birlikte adli doküman araştırmacıları 
için büyük önem taşımaktadır. Araştırmalar sa-
yısal ortamda analiz edilen imzaların doğrulan-
ması daha kolay bir hal aldığını göstermektedir. 

Bu çalışmada görüntü işleme, karakter tanıma 
teknikleri ile yapay sinir ağları kullanılarak gü-
venliğin ön plana çıktığı araştırmalarda el yazı-
sının nasıl yardımcı olabileceği gösterilecektir.

2. El Yazısının Farklı Özellikleri 

Bahsedilen grafolojinin iki farklı uygulama 
şeklini bulmamız mümkündür. İlki, kişinin 

Braille Alfabesi ile Yazılmış Kabartma Yazının Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Okunabilir Metin Haline Getirilmesi
Ulya Bayram, Utku Bayram

durum, öğreticinin kısaltmaları artık okuyabil-
mesi fakat bir şey anlamamasına neden olur. 

Bunun yanı sıra görme engelli öğrencinin yaz-
dığı kısaltmalı ya da kısaltmasız kabartma ya-
zıda olabilecek bir yanlış yazımın da tanınarak 
düzeltilmesi işlemi yapılabilir.

Kısaltmaların tanımlanarak uzun düz metin ha-
line çevrilmesi, yanlış yazımların tanımlanarak 
doğru kelimelere çevrilmesi ve kabartma yazı-
yı sayısal ortama aktarmamıza yarayan tarayı-
cının kullanılması yerine el terminali yapılması 
çalışmaları devam etmektedir.
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Bilgi Güvenliğinde El Yazısı 

Bora Uğurlu, Kirami Kaçan, İbrahim Türkyılmaz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale

Özet: El yazısı, kişilerin sağlık durumlarını, zihinsel problemlerini, geçmiş yaşantılarını ve gizli 
yeteneklerini anlayabilmemize yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Bu çalışmada görüntü işleme, 
karakter tanıma teknikleri ile yapay sinir ağları birlikte kullanılarak el yazısı analizinin bilgi gü-
venliğindeki önemi gösterilmeye çalışılacaktır. El yazısı analizleri her ne kadar klasik yöntem-
lerle yapılsalar da, yüksek doğruluk oranı ve zaman kazancı için bu yaklaşımların kullanılması 
büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Sözcükler: El Yazısı, Karakter Tanıma, Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağı, Bilgi Güvenliği

Handwriting in Information Security 

Abstract:  Handwriting is a kind of useful tool in order to understand personal state of health, 
past experiences and hidden skills of a person. In this work, we have intended to demonstrate the 
importance of handwriting in information security using image processing, pattern recognition 
and artificial neural networks. Although analysis of handwriting has been accomplished by clas-
sical methods, it is crucial to use these technologies when high accuracy rate is necessary. 

Keywords: Handwriting, Pattern Recognition, Image Processing, Artificial Neural Network,                  
Information Security
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Şekil 1. Eğim açısı sınıflandırması

Yazının Şekil 1’deki görüldüğü gibi sağa, sola 
veya dik bir eğime sahip olmasının belli bazı 
anlamları vardır [1]. Bunları genel olarak Tab-
lo 1’deki gibi sınıflandırmak mümkündür. 

Eğim Anlamı
A Bağımsızlık
B-C Orta Derecede Duygusallık
C-D Kolay Bir Şekilde Etkilenebilen
D-E Aşırı tepki gösterebilen
A-F Analitik
F-G Çekingen

  Tablo 2 Eğimin anlamsal sınıflandırılması

Tablo 2’deki açı değerlerine bakıldığında her biri-
nin farklı anlamları olduğu görülmektedir. Geliş-
tirilecek olan sistemde, belli sayıdaki kişilerden 
önceden hazırlanmış olan tek satırlık bir cümle 
yazmaları istenecektir. Bu cümlenin yazılmasın-
da karakterlerin doğru bir şekilde algılanabilmesi 
için birbirlerinden mümkün olduğu kadar ayrık 
yazılması gerekmektedir. Aksi taktirde bölümle-
me aşamasında doğru sonuçlara ulaşılamaz. 

Böyle bir tasarımda olası her karakter için iki 
tane yapay sinir ağına ihtiyaç duyulmaktadır. 
İlki her bir karakterin tanınması için diğeri ise 
yukarıdaki tabloda verilen 6 farklı derecelen-
dirmeden bir sonuç elde edebilmek içindir. 

4.1 İşlem Adımları 
Üzerinde el yazısıyla yazılmış bir cümle olan 
kâğıt dokümanın bilgisayar ortamına aktarıl-

ması, bu cümlenin bilgisayar tarafından anlam-
landırılacak metin tabanlı bir ifadeye dönüştü-
rülmesi ve bu el yazısındaki karakterlerin çeşitli 
özellikleri dikkate alınarak yazarı hakkında bir 
bilgi çıkarımı yapılması hedeflenmektedir. Bir 
el yazısı tanıma sisteminin temel aşamalarını 
aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

Sayısallaştırma1. 
Önişleme (image enhancement)2. 
Dilimleme (segmentasyon)3. 
Özellik çıkarma (feture extraction)4. 
Tanıma 5. 

Şimdi yukarıda verilen temel aşamaları daha 
detaylı inceleyelim.

4.1 Sayısallaştırma 
Üzerinde el yazısıyla yazılmış bir cümle olan 
kâğıt dokümanın bilgisayar ortamına aktarıl-
ması gerekmektedir. Bu tür işlemler genellikle 
tarayıcılar (scanner) ile gerçekleştirilir. 

4.2 Önişleme 
Sayısallaştırılmış görüntü üzerinde çeşitli gö-
rüntü işleme teknikleri kullanılacaktır. Bu iş-
lemlerin amacı, ileriki aşamalar (dilimleme, 
özellik çıkarma ve karakter tanıma) için ihtiyaç 
duyulan verinin daha uygun hale getirilmesini 
sağlamaktır.

İlk olarak tarayıcıdan elde edilen renkli görün-
tü, piksel renk değerleri grinin tonları arasında 
dağılan bir resme (gray-level image) indirge-
nir. Bu işlem resim üzerindeki gereksiz alanla-
rın atılmasını sağlar.

4.2.1 Histogram Eşitleme 
Gri seviyedeki resmin parlaklık/kontrast de-
ğerlerinde bazı dengesizlikler olduğu görülebi-
lir. Bu durumu ortadan kaldırmak ve eşikleme 
işleminde daha etkili sonuçlar alabilmek için 
resmin gri ton dağılımının homojen olarak ya-
pılandırılması gerekir. Genellikle gri seviyeye 
indirgenmiş resme histogram eşitleme (histog-
ram equalization) yöntemi uygulanarak bu iş-
lem gerçekleştirilir.

karakterini tanımlamada el yazısının yüksek-
lik, eğim ve düzenliliği gibi bütünsel özellik-
lerine dayanan uygulamasıdır. Diğer yaklaşım 
ise sembolik olup sembollerin yorumlanmasını 
konu olarak ele almaktadır. 

Özellik Grafoloji Grafometri

Kalibrasyon Kalibrasyon
Yükseklik, 

Genişlik, Boyut

Oransallık Oransallık
Düzenlilik, 

Oransallık
Boşluk Boşluk -
Referans 

Çizgisinin 
Hizalaması

Referans 
Çizgisinin 
Hizalaması

-

İlerleme Hız Değişmezlik
Vurgu Vurgu Vurgu
Kişisel 

Hareketler
Başlangıç ve 

Bitiş Vuruşları
Karakteristik 

Kişisel Hareketler
Grafiksel 

Boşlukların 
Tutulması

-
Grafiksel 

Boşlukların 
Tutulması

Küçük 
Grafikler

Küçük 
Grafikler

-

Eğim Eğim -

Tablo 1. Önerilen Özellik Kümeleri

Grafolojik özellikler, kişilerin kalıtsal veya 
sonradan edinmiş olduğu özellikler olarak sı-
nıflandırılabilirler. Kalıtsal özellikler noktalar, 
virgüller, karakterlerdeki çengeller, basınç, hız 
ve giriş-çıkış vuruşlarıdır. Sonradan edinilmiş 
sosyal özellikler ise karakterler arasında bıra-
kılan boşluk miktarı, oranlar, eğim ve hizala-
malardır. Bu belirtilen özelliklere dayanılarak 
imza doğrulama için bir özellikler seti tanım-
lanabilir. Tablo 1’de, imza doğrulama için gra-
foloji ve grafometriden alınan bazı özellikler 
görülmektedir [2]. 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi bazı özellikler 
grafoloji ve grafometride farklı isimlerle 
anılsalar da aslında aynı kavrama vurgu 
yapmaktadırlar. 

3. El Yazısının Tanınması 

Taranarak elde edilmiş sayısal görüntüden ka-
rakterlerin tanınması problemi görüntü işleme, 
karakter tanıma ve yapay zekâ alanlarında bü-
yük ilgi doğurmaktadır. Şekil tanımadaki kla-
sik yöntemler el yazısındaki karakterlerin algı-
lanmasında aşağıdaki nedenlerle fazla uygun 
değildir [3]. 

Aynı karakterlerin yazılışı kişiden kişiye ve i. 
hatta aynı kişide bile boyut, şekil ve biçim 
bakımından farklılıklar göstermektedir. 
Her görüntüde olduğu gibi elde edilen gö-ii. 
rüntüde de çeşitli gürültülerden ötürü ka-
yıplar söz konusu olabilmektedir. 
Karakterlerin görüntülenmesinde önceden iii. 
belirlenmiş katı kurallardan bahsetmek müm-
kün değildir. Bu yüzden bazı kurallar örnek-
lerden sezgisel olarak çıkartılabilmelidir. 

Literatürdeki el yazısı tanıma yöntemleri ho-
listik ve analitik yöntemler olarak iki gruba 
ayrılmaktadır [4]. Birinci yöntemde tanınacak 
kelime grubu bir bütün olarak algılanmaya ça-
lışılır. Kelimenin parçalara ayrılmasına gerek 
yoktur. Diğer yöntemde ise kelime(ler) daha alt 
karakterlere ayrılarak tanınmaya çalışılmakta-
dır. İlk yöntemde kelimenin bir bütün olarak 
tanınması için geniş bir sözlük kullanımına ge-
reksinim duyulurken ikinci yöntemde böyle bir 
sınırlılık yoktur. 

4. Kavramsal Tasarım 

Bu aşamada kişinin el yazısından profilinin 
oluşturulabilmesi için önceden her bir karakter 
için olası yazım şekillerinin hangi ruh durumu-
nu temsil ettiği ortaya açıkça konulmalıdır. 

Bu tasarımda karakterin yazım şeklinin ne an-
lam ifade ettiğinin belirlenmesinde çok sayıda 
farklı kriter vardır. Burada bu kriterlerden sa-
dece eğim dikkate alınacaktır.
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Elde edilen A ve B değerleri ile birlikte aşağı-
daki formülasyonla eğim açısı hesaplanır. 

arctan(B / A).q =

Bu eğim açısıyla birlikte resimdeki her bir pik-
selin yeni koordinatları (x’, y’) hesaplanır. Bu 
işlem aşağıdaki dönüşüm kullanılarak gerçek-
leştirilir.

tan( ),
.

x x y
y y

q′ = −
′ =

4.3 Dilimleme 
El yazısıyla yazılmış cümlenin tanınması işle-
mi için analitik yöntemler kullanılacaktır. Bunu 
için cümlenin kelimelere, kelimelerinde karak-
terlere ayrıştırılması (dilimlenmesi) gerekmek-
tedir. Burada kişilerden, yazacakları cümlenin 
harflerini birbirinden mümkün olduğunca ayrı 
yazmalarını istendiğinden cümle üzerinde doğ-
rudan karakterlerin dilimlenmesini sağlayabili-
riz. Yani cümlenin kelimelere ayrıştırılmasına 
gerek kalmamaktadır.

Karakterlerin ayrıştırılması için ilk olarak gö-
rüntü matrisinin düşey izdüşümü (her sütunda 
kaç tane siyah piksel olduğunu gösteren bir 
grafik) hesaplanır. İzdüşüm üzerinde sadece 
karakterler arasındaki boşlukların değeri sıfır 
olacaktır. Dolayısıyla izdüşüm üzerinde değeri 
sıfır olan koordinatlar belirlenerek karakterler 
birbirinden ayrıştırılır.

4.4 Özellik Çıkarma 
Verilecek bir sınıflandırma işlevi için görüntü 
piksellerine yansıyan karakteristik özellik-
lerin ölçülmesidir. Bir karakterin tanınması 
aşamasında en etkili sonucu alabilmek için bu 
aşamada kullanılacak en yararlı karakter özel-
liklerinin bir altkümesini oluşturur [6]. Bura-
da karakterlerin fiziksel biçimini karakterize 
eden; şekil yapısı, köşe noktaları, kenar çizgi-
leri gibi özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu-
rada karakterler yapay sinir ağına verilmeden 

önce inceltme (iskelet çıkartma) işlemi gerçek-
leştirilir. Böylece yapay sinir ağı karakterleri 
iskelet özellikleri üzerinde sınıflandırabilecek 
ve bu doğrultuda tanıma yapabilecektir. Ka-
rakterlerin iskeletlerini çıkaran farklı inceltme 
algoritmaları mevcuttur (Hilditch, Zhang-Suen 
inceltme algoritmaları) [6]. Burada inceltme 
işlemi için NWG algoritması kullanılmıştır. Bu 
algoritma ekstra hesaplama maliyeti getirme-
den el yazısı karakterlerin basit ve zarif iske-
letlerini üretmektedir [7].

4.5 Tanıma 
Bu aşamada daha önceden belirtilmiş olan iki 
farklı durum söz konusudur. Bunlar her bir ka-
rakterin diğerlerinden farklı olarak tanınması 
ve her bir karakterin eğiminden yola çıkılarak 
hangi ruh halini yansıttığının tespitidir. Aşağı-
da açıklanan yapay sinir ağı tasarım yapısı ya-
zıda olabilecek mümkün olan her karakter için 
oluşturulacaktır. 

Şekil 3.  Yapay Sinir Ağı Yapısı [8].

Yapay sinir ağı,  yapay sinir hücrelerinin birbir-
leri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur 
ve genellikle katmanlar şeklinde düzenlenir. 
Şekil 3’de genel olarak bir yapay sinir ağının 
yapısı gösterilmektedir [8]. 

Karakterlerin tanınmasında kullanılacak ya-
pay sinir ağının giriş katmanında bulunan sinir 
hücrelerinin sayısı, bir karakterin kaç piksel ile 
temsil edildiği ile ilgilidir. Eğer her bir karakter 

4.2.2 Eşikleme 
Görüntü işleme algoritmalarını daha etkin bir 
şekilde uygulayabilmek ve daha hızlı sonuçlar 
üretebilmek için gray-level image, ikili seviye-
ye yani siyah-beyaz formata dönüştürülür. Bu 
işlem için Eşikleme (thresholding) yöntemi kul-
lanılır. Eşikleme işlemi en basit haliyle şu şekil-
de gerçekleştirilir; gri seviyedeki resmin piksel 
değerlerinin ortalaması alınır, bu ortalama eşik 
değeri olarak kabul edilir ve bu eşik değerin 
altında kalan piksel değerleri siyaha (0), üstün-
de olanlarda beyaza (1) dönüştürülür. Böylece 
elamanları 0 ve 1 değerlerinden oluşan ikili for-
matta bir resim (image) matrisi elde edilir. 

4.2.3 Gürültülerin Giderilmesi 
İkili formata dönüştürme işleminden sonra elde 
edilen görüntü üzerinde çeşitli gürültüler görü-
lebilmektedir. Genelde piksel serpintisi şeklin-
de meydana gelen bu gürültüler kâğıt doküma-
nın yüzeyindeki ince detaylardan kaynaklan-
maktadır. Kâğıt dokümanın sayısallaştırılması 
aşamasında tarayıcının da bu gürültülere sebep 
olduğu görülmektedir. Bunlardan başka birde 
kişinin kullandığı kalemin bıraktığı lekelerde 
gürültülere sebep olabilmektedir. Bu tür gü-
rültüler ileriki aşamalarda karakterlerin özellik 
analizlerinin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu 
sebepten gürültülerin giderilmesi için bir resim 
iyileştirme yöntemi kullanılmalıdır. Bu işlem 
için yaygın olarak maskeleme yöntemi kulla-
nılır. Eleman değerleri 1 olan 5x5 lik bir filtre 
(maske) görüntü matrisi üzerinde gezdirilerek 
gürültüyü oluşturan piksellerin silinmesi sağ-
lanır. Maskeleme yönteminden başka gürültü 
gidermek için 3x3 lük veya 4x4 lük farklı şab-
lonlarda kullanılmaktadır [5].

4.2.4 Meyil ve Eğim Düzeltme 
Dilimleme işleminin başarıyla gerçekleştirile-
bilmesi için istenmeyen gürültülerden arındırıl-
mış görüntü üzerinde eğim ve meyil düzeltme 
işleminin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Böylece yazılan cümlenin, tam olarak görün-
tü yüzeyinin yatay ve dikey paralelliğinde hi-
zalanması sağlanır. Bu düzenleme, dilimleme 
aşamasında gerçekleştirilecek adımların hata-

sız bir şekilde ilerlemesine olanak sağlayacak-
tır. Meyil düzeltme işlemi için Hough dönüşü-
mü kullanılarak eğim (meyil) açısı belirlenir 
(θ). Aşağıdaki formülasyonla meyil düzeltme 
işlemi gerçekleştirilir.

cos( ) sin( )
.

sin( ) cos( )
x x
y y

q q
q q

′    
=    ′ −    

Eğim düzeltme işlemi için eğim açısının be-
lirlenmesi gerekir. Bu işlem aşağıdaki şekilde 
gerçekleştirilir [6].

A, karakterin boyudur. Karakteri çevreleyen 4 
ana hat vardır. 

1

2

3

4

,
,

,
.

y x
y x
y x
y x

b

b

b

b

= +
= +
= − +
= − +

Bu hatların y düzleminde kestiği 4 nokta (β1, 
β2, β3, β4) ile B hesaplanır.

1 2 3 4B=( ) / 2.b b b b+ + +
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80x80 lik bir matris şeklinde ise giriş katma-
nındaki hücre sayısı 6400 olacaktır. Bu ağda 
ara katmandaki hücre sayısı, tasarımın yapısı-
na ve karakterleri eşsiz bir şekilde birbirinden 
ayıracak şekilde farklılık gösterebilir. Çıkış 
katmanındaki hücre sayısı ise 1 tanedir. Çıkış 
hücresinin çıktısının 1 olması istenilen karak-
tere ulaştığını, 0 olması ise eldeki karakterin 
ilgili karakter olmadığını göstermektedir. 

Her bir karakter için sonraki aşamada kullanıla-
cak olan yapay sinir ağı ise karakterin eğimini 
derecelendirerek Tablo 2’dek, 6 farklı durumdan 
bir tanesini çıktı olarak bize verecektir. Ağın ya-
pısı, ilk yapay sinir ağı ile benzerlik göstermek-
tedir. Tek fark çıktı hücrelerinin sayısıdır. 

Bu yapıda sürece katılan belli sayıdaki kişiden 
toplanan verilerin bir kısmı eğitim verisi yine 
belirlenecek olan kısmı ise test verisi olarak 
kullanılacaktır. Böylece sistem sonradan kar-
şılaştığı yeni karakterleri doğru olarak algıla-
yabilecek ve bu karakterin eğimi yardımıyla 
hangi ruh durumunu temsil ettiğini dış dünya-
ya verebilecektir. 

5. Sonuç 

Tasarlanacak olan bu tür bir yapı ile kişilerin 
yazım stillerinin eğiminden yola çıkarak kişi-
nin profili hakkında bir varsayımda bulunul-
ması olasıdır. Özellikle adli araştırmalarda bu 
türden bir tekniğin kullanımı araştırmayı yürü-
ten ekibin daha hızlı ve daha güvenilir sonuçlar 
almasına yardımcı olacaktır. 

Burada tasarlanan sistem kişi hakkında profil 
oluştururken sadece yazının eğimini temele 
almıştır. Oysaki literatürde çok sayıda kriter 
bulunmaktadır. Yapay sinir ağlarının her bir 
karakter için bu yapıyı kullandığı ve bunun 
benzeri birçok kriterin olduğu düşünülürse 
sistemin oldukça karmaşıklaştığı görülecektir. 
Bununla beraber elde edilecek veriler ve sonuç-
ların daha doğru ve güvenilir olacağı aşikârdır.
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Özet: Teknolojinin gelişimine paralel ilerleyen bankacılık sektöründeki yenilikler, müşterilere 
farklı alternatifler sunmuştur. Alternatiflerden biri olan internet bankacılığı, özellikle çalışma sa-
atleri banka şubelerinin çalışma saatleriyle çakışan müşteriler için çok önemli bir ihtiyaca cevap 
vermektedir. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan internet bankacılığı sağladığı kolaylıkların 
yanında, müşterilerin maddi yatırımları üzerindeki hareketlerin herkesin erişebildiği internet orta-
mı üzerinde bulunmasından dolayı ciddi riskler taşımaktadır. Internet ortamının yeterince güvenli 
olmaması ve buna ek olarak kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun da internet okur-yazarlığı 
konusunda bilinçsiz olması, internet bankacılığı mağdurlarının sayısını arttırmaktadır. 

Internet bankacılığında güvenlik konusunda bankalar gerekli önlemleri almış olsalar da, güvenli 
ortamın sürekliliğinin sağlanmasındaki en önemli etken kullanıcıların internet okur-yazarlığıdır. 
Bu sebeple bankalar sistemlerinde güvenliği sağlamanın dışında müşterilerini de bilinçli internet 
okur-yazarı olma konusunda eğitime yöneltmelidir. 

Çalışmada, İnternet Bankacılığı kullanıcıları için düşünülen ve Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) 
modülü olarak hazırlanan Güvenli Internet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GIBES) tanıtılmış, böyle 
bir sisteme neden ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Internet Bankacılığı, Güvenlik, Internet okur-yazarlığı,                                                             
Bilgisayar Destekli Eğitim Modülü, GIBES.

Secure Internet Banking Teaching System (GIBES) 

Abstract: The innovations in the banking industry which are progressing in parallel with the tech-
nological developments have presented different alternatives to the customers. Internet banking 
which is one of these alternatives has become a necessity especially for the customers who have 
the same working hours as the banking industry has. In addition to the facilities it has provided, 
the internet banking which is commonly used nowadays, also entertain risks for the customers 
as they may have financial investments. The facts that the internet environment is not so secure, 
and most of the internet users are unconscious in terms of the internet literacy, have increased the 
number of the aggrieved internet users. 

Even if the banks have taken the necessary precautions, the most important factor is the conscious 
usage of the internet by the customers. Therefore, except for policing in their systems, the banks 
should also promote their customers for the internet literacy. Therefore, in this study, the Secure In-
ternet Banking Education System is introduced, and explained why it is needed for such a system. 

Keywords: Internet Banking, Security, Internet literacy,                                                                                  
Computer Supported Instruction Module, GIBES.
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olarak dikkat çekmekte ve bütün dünyada hızla 
yayılmaktadır [9]. 

2.1 Tehditler
İnternete bağlı ev kullanıcılarının bilgisayar-
larında karşılaşabilecekleri olası tehlikeler 
Zeydan‘a göre şöyle sıralanmıştır [10]:

İşletim sistemi açıkları,• 
Kullanıcı hesapları açıkları,• 
Paylaşımlar ve hizmetler,• 
Web tarayıcılarının açıkları,• 
Güvensiz yazılımlar ve casus yazılımlar,• 

Ağ ve internet üzerinden gelebilecek tehlike-
ler: virüsler, solucanlar, truva atları ve hacker 
saldırıları,

Tuş kaydediciler ve olta yöntemleri,• 
Numara çeviriciler,• 
Diğer olası tehlikeler,• 

Belirtilen tehlikelerin büyük çoğunluğu bilgi-
sayar kullanıcılarının iyi bir bilgisayar ve in-
ternet okur-yazarı olmamalarından kaynaklan-
maktadır. Bilinçsiz internet okur-yazarlığı de-
diğimiz bu bilgi eksikliği, yaşam boyu öğrenim 
kavramının hayata geçirilmesi ile giderilebilir. 

Internet bankacılığı kullanımıyla ilgili yapılan 
araştırmalarda güvenlik konusu ön plana çık-
mıştır. Bazı çalışmalar ve güvenlik ile ilgili so-
nuçları söyle sıralanabilir:

Usta’nın “Tüketicilerin Internet Bankacılığını 
Kullanmama Nedenleri Üzerine Bir Araştır-
ma” adlı çalışmasında, “Ülkemizdeki memur 
tüketicilerden internet kullananların Internet 
Bankacılığını (IB) kullanmama nedenlerini 
belirlemeyi amaçlayan araştırma sonuçlarına 
göre,” güvenlik kaygıları” IB kullanımını etki-
leyen en önemli faktör olarak görülmektedir” 
yorumunu yapmıştır [9].

Altan ve Karasioğlu “Internet Bankacılığının 
Toplum Katmanlarınca Kullanımı Üzerine Bir 
Araştırma” adlı çalışması sonucunda, “Inter-

net bankacılığını kullanmamanın en önemli 
nedenleri, banka ile işinin olmaması, internet 
üzerinden yapılan işlemlere güvensizlik, bil-
gisayar ve internet kullanmasını bilmemektir” 
yorumunu yapmıştır [1].

Barışık ve Temel’in “Internet Bankacılığı Kul-
lanımında Güvenlik Unsurlarının Bilinilirliği 
(Anket Uygulamasına Dayalı SPSS Çözüm-
lemesi)” adlı çalışması sonucundaki yorumu, 
“Internet bankacılığının ve internet bankacılığı 
güvenilirliğinin bilinilirliği kullanımı artırmak-
tadır” seklinde olmuştur [2].

Öztaşıran ve Kürkçüoğlu’nun “Gelişmekte 
Olan Ülkelerde Bankacılık Sektöründeki Onli-
ne Hizmetler Ve Gelişim Önerileri” adlı çalış-
malarının sonucu, “Bankacılık alanında yapılan 
araştırmalara göre, online bankacılığın kabul 
edilmesini etkileyen en önemli faktörler güven-
lik ve gizliliktir” olarak ifade edilmiştir [7].

Güvenlik konusunun ön plana çıkmasının sebebi 
kuşkusuz maddi yatırımların söz konusu olması-
dır. Müşteriler miktarı ne olursa olsun bankadaki 
yatırımının güvende olduğunu bilmek ister. Inter-
net bankacılığında ise güvenlik hem banka hem 
de müşteri tarafından sağlanmalıdır. Banka kendi 
sisteminin güvenliğinden sorumlu olurken, müş-
terinin de kullandığı bilgisayardan, şifresini gizli 
tutmaya kadar alması gereken birçok güvenlik 
önlemi bulunmaktadır. Kullanıcının gerekli ted-
birleri almaması durumunda kullanıcıyı mağdur 
edecek kimlik hırsızlığı söz konusu olabilir.

Kimlik hırsızlığı (identity theft), bir başkasına 
ait kişisel bilgilerin yetkisiz olarak kullanılması 
suretiyle işlenen dolandırıcılık yöntemidir [5]. 

Kimlik hırsızlığında dolandırıcıların en çok 
kullandığı yöntemler şöyle sıralanabilir:

Tuş kaydediciler (keylogger), • 
Ekran kaydediciler (Screenlogger)• 
Oltalama (Phishing)• 
Casus yazılım (Spyware)• 
Sosyal mühendislik.• 

1. Giriş

Günümüzde hemen her alanda görülen reka-
bette, rakiplerden bir adım önde olabilmek 
ancak diğerlerinden farklı ve üstün yöntemler 
kullanmakla mümkündür. Hizmet sektöründe 
farklılık ve üstünlük sağlayabilmenin en iyi 
yöntemi ise müşteri ihtiyaçlarının belirlenme-
sidir. Teknolojinin hızlı gelişimi eğitim, sağlık, 
bankacılık, otomotiv, tekstil gibi birçok sektör 
tarafından yakından takip edilmektedir. Özta-
şıran ve Kürkçüoğlu’na göre; Bankacılık sek-
törünü, teknolojik gelişmelerin lideri olarak 
görmek mümkündür [7]. 

Müşteri ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda bankacılık sektörü, müşteriler 
için alternatif dağıtım kanalları kullanmaya 
başlamıştır. Bankacılık sektöründe kullanılan 
alternatif dağıtım kanallarını (ADK) üç başlık 
altında toplayabiliriz [1] Bunlar:

Otomatik Para Çekme Makineleri (ATM),• 
Çağrı Merkezleri Aracılığı ile Telefon • 
Bankacılığı,
İnternet Bankacılığıdır. • 

Bankaların çalışma yer ve saatlerinden bağım-
sızlık sağlayan bu dağıtım kanallarıyla, müşte-
riler bankacılık işlemlerini daha esnek ve rahat 
bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. 

Ülkemizde Bankacılık sisteminde Nisan-
Haziran 2009 döneminde faaliyet gösteren 
banka sayısı 49’dur. Mevduat bankaları sayısı 
32, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve 
katılım bankaları sayısı 4’tür. Mevduat banka-
larından 3 tanesi kamu sermayeli, 11 tanesi özel 
sermayeli ve 17 tanesi yabancı sermayeli ban-
kadır [8]. TBB’nin açıklandığı banka sayıların-
dan da görüldüğü üzere ülkemizde bankacılık 
sektörü oldukça gelişmiştir. Müşterilerin hangi 
bankalarla çalışacağı konusunda seçimlerini 
yaptıkları ATM’lerinin çokluğu, şubelerinin 
hemen yer yerde kolay bulunabilmesi, Tele-
fon bankacılığının olması gibi çeşitli sebepler 
vardır. Bu sebeplerden en önemlilerinden biri 

de kuşkusuz internet bankacılığı hizmetinin 
olmasıdır.

Özellikle banka şubelerinin sınırlı çalışma saat-
lerinde kendi iş yerlerinde olmak zorunda olan 
müşterilerin tercih ettiği internet bankacılığı 
sağladığı kolaylıklar kadar bir takım tehlikeler 
de barındırmaktadır. Internet Bankacılığında 
karşılaşılan tehlikelerden korunmak, sadece 
bankaların aldığı güvenlik önlemleriyle sınırlı 
kalmamakta, müşterilerin de internette bilinçli 
kullanıcı olmalarını gerekli kılmaktadır.

2. Internet Bankacılığı

İnternet Bankacılığı için değişik tanımlar 
yapılmıştır:

Berber, internet bankacılığını için “Bankacılık 
hizmetlerinin internet üzerinden sunulduğu 
bir alternatif dağıtım kanalıdır” şeklinde 
tanımlamıştır [3]. 

Liao, ”Hesap açma, para transferi, elektronik 
ortamda fatura bilgisi öğrenme ve ödemesini 
yapma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağ-
lamaktır” tanımını kullanmıştır [6].

Altan, ise “İnternet bankacılığı; para yatırmak 
ve çekmek dışında tüm bankacılık işlemlerinin 
kişinin bizzat kendisi tarafından yer ve zaman-
dan bağımsız olarak bir bilgisayar aracılığı ile 
bankanın web sayfası üzerinden yapılan işlem-
lerdir” ifadeleriyle tanımlamıştır [1].

Kullanıcının çalışma saatlerinde banka şubesi-
ne gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran, sıra 
bekleme sorunu olmayan, internetin olduğu 
her yerden erişilebilen, fiziksel para işlemleri 
dışında bütün bankacılık işlemlerinin yapıla-
bildiği bankacılık hizmetleri, Internet Banka-
cılığı olarak tanımlanabilir.

Internet Bankacılığı, işlem maliyetinin 
düşüklüğü, kolaylığı, ürün çeşitliliği, hızlı 
bilgi değişimi gibi avantajlarıyla hem bankalar 
hem de tüketiciler için en cazip dağıtım kanalı 
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Bankalar genel olarak; müşterilerini sadece web 
sitelerindeki uyarılarla bilgilendirmekte, ama in-
ternet bankacılığı müşterilerinin bu uyarıları gün-
cel olarak takip edip etmediği veya takip etseler 
dahi bu uyarılara uyup uymadıkları konusunda 
herhangi bir takip yapmamakta ve yaptırım uygu-
lamamaktadırlar. “Müşterilerinin güncel uyarıları 
dikkate alıp uyup uymadığının takibi bankaların 
sorumluluğunda mıdır?” sorusunun cevabı ise 
hukuk ile ilişkilidir ve bu konuda şimdiye kadar 
herhangi bir kanun hükmünün varlığı bizim için 
belirsizdir, detaylı olarak incelenmesi gereklidir.

Internet Bankacılığı’nda güvenlik konusunda 
bankalara düşen görevler şöyle sıralanabilir:

Müşterilerini bilinçlendirmek,• 
Müşterilerine ve personeline gerekli eği-• 
timleri vermek,
Sistemini güvenli tutmaktır. Burada kaste-• 
dilen sistemin güvenliği; bankanın sadece 
kendi fiziksel alanı içinde kalan sisteminin 
güvenliği değil, ayni zamanda hizmet gö-
türdüğü müşterilerinin kullandığı ile bü-
tünleşen sistemdir. 

3. Güvenli Internet Bankacılığı                                    
Eğitim Sistemi (GIBES)

Hayatın her alanında gerekli olan eğitim, özel-
likle büyük miktarlarda maddi kayıplara sebep 
olabilen ve bu kayıpların genellikle kullanıcı-
ların bilinçli internet okur-yazarı olmamasın-
dan kaynaklanan Internet bankacılığında ihmal 
edilemeyecek bir durumdur. 

Internet bankacılığı kullanıcılarına yönelik ha-
zırlanan Güvenli Internet Bankacılığı Eğitim 
Sistemi (GIBES); bankaların internet bankacı-
lığı müşterilerini bilinçlendirmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

İnternetteki tehlikeler;
Malware (Kötücül Yazılımlar)• 
Keylogger (Tuş Kaydediciler)• 
Phishing (Oltalama)• 
Spam (İstenilmeyen e-posta)• 

İnternetteki tehlikelerden korunma yolları;
Antivirüs Programları• 
Firewall (Güvenlik duvarı)• 

Bilinçli internet okur-yazarlığı; 
Sahte e-posta ve web sitelerine dikkat et-• 
mek,
Kişisel bilgileri girmeden önce sistem gü-• 
venliğini kontrol etmek,
Farklı şifreler kullanmak ve bunları peri-• 
yodik olarak değiştirmek,
Güncel antivirüs programı  kullanmak,• 
Kart ekstrelerini düzenli olarak kontrol • 
etmek,

konularını içermektedir.

Toplam 27 dakika süren eğitimin içeriği görsel ve 
sesli olarak  Adobe Presenter ile hazırlanmıştır. 
Her bir bölüm ayrı bir video şeklinde olup, Ado-
be Presenter’ın sağladığı özelliklerle bölümler 
arasında istenildiği şekilde geçiş yapılabilmekte-
dir. Arama sekmesinden anahtar kelime girilerek, 
eğitim içerisinde arama yapılabilmektedir. 

Sistem, PDF dosyası formatında derlenerek 
CD, DVD gibi depolama araçlarıyla taşınabil-
mekte ve  çevrimdışı çalışabilmektedir. Sistemi 
online olarak yayınlanmak için ise web forma-
tında derlemek gerekmektedir. Sistem, Internet 
Explorer 8.0, Google Chrome ve Mozilla Fire-
fox 3.6 web tarayıcılarında  test edilmiştir. In-
ternet Explorer 8.0’da sorunsuz çalışmaktadır. 
Google Chrome ve Mozilla Firefox 3.6’da ise 
bazı problemler yaşanmaktadır.

Şekil 1. GIBES Eğitim Modülünün Giriş Ekranı

Kimlik hırsızlığı yöntemlerine bakıldığı zaman, 
bu yöntemlerin genellikle kullanıcı tedbirsiz ve 
dikkatsizliklerinden kaynaklandığı görülmek-
tedir. İnternetteki tehlikelerden haberi olmayan 
bir kullanıcı internet bankacılığında geleceğin 
mağdurlarından biri olarak görülebilir.

2.2 Mağdurlar
05.11.2006 tarihinde kurulan Sanal Banka 
Mağdurları Derneği, ülkemizdeki sanal gü-
venlik zafiyetinin sonucunda ortaya çıkan bilgi 
hırsızlıklarıyla mağdur olan sanal banka kul-
lanıcılarının sorunlarına çözüm aramaktadır. 
Derneğin amacı; “Toplumumuzun her kesimini 
ilgilendiren, çözümünde gecikilmiş bu vahim 
ülkesel sorun için kamuoyunun dikkatini çek-
mek, başta bankalar olmak üzere ilgili kamu ve 
özel kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yaparak 
sanal güvenlik sorununa çözüm getirmektir.”

Sanal banka mağdurları derneğine ulaşan bilgiler 
doğrultusunda mağdur sayıları ve bankalara göre 
dağılımları “www.sanalbankamagdurlari.com” 
adresinden alındığı şekilde aşağıdaki gibidir:

Banka Adı Mağdur 
Sayısı

Ödeme 
Sayısı

Garanti Bankası 931 1
İş Bankası 17 -
Koç bank 12 -
Akbank 49 -
TEB 7 3
Yapı Kredi 561 1
Oyakbank 13 -
HSBC 1 1
Vakıfbank 17 -
Kuveyt Türk 2 1
Finansbank 4 1
Ziraat 5 -
Denizbank 1 -
Fortis Bank 1 -
Şekerbank 3 -
Tekfenbank 1 -
Turkishbank 1 -
BankAsya 1 -

Tablo 1. Sanal Banka Mağdur Sayıları 
ve Bankalara Göre Dağılımları

2.3 Bankalardaki Mevcut Durumlar
İnternet Bankacılığı işlemlerinde müşterilerin 
dikkatli olması dışında bankalarca alınan çeşit-
li önlem uygulamaları vardır. Demirer, bu uy-
gulamaları şu şekilde sıralamıştır [4]:

Garanti Bankası ve İş Bankası “Güvenlik 1. 
Kalkanı” ya da  “Güvenlik Çemberi” ad-
larıyla tuş kaydedici ve ekran kaydedici 
yazılımların müşteri bilgisayarında çalış-
masını önleyen programları kullanıcıları-
na zorunlu olarak kullandırmaktadır.
Yapı Kredi’nin uyguladığı, müşterilerin 2. 
bankaya bağlandığı IP numaralarının 
kısıtlanması, kullanım zamanlarının 
belirlenmesi gibi önlemler; 
Pek çok bankanın uyguladığı, para trans-3. 
ferlerine sınırlamaların getirilmesi,
Müşterilerin bazı hesaplarının internette 4. 
görünmemesi,
Garanti, İş Bankası ve Koç Bank gibi ban-5. 
kaların sağladığı tek kullanımlık şifreler 
üreten “şifrematik” ve “i-anahtar” gibi 
cihazlarla internet şubelerinin güvenliği 
arttırılmaya çalışılmaktadır.

Bu maddelere ek olarak, bugün birçok ban-
kanın kullandığı “Sanal Klavye” ve Garanti 
Bankası’nın yeni kullanmaya başladığı “Resim 
doğrulama” uygulamaları da bulunmaktadır.

2.4 Eğitimin Gerekliliği
Kimlik bilgilerimizin ve yatırımlarımızın 
bulunması sebebiyle güvenlik seviyesinin 
son derece yüksek olması gereken Internet 
Bankacılığı’nda, mağdur sayısının fazla oldu-
ğu görülmektedir. Bankaların kendi sistemleri 
için gerekli güvenlik önlemlerini sağladığı, 
ancak müşterilerinin internet bankacılığı kul-
lanımı esnasında kullanıcı hataları yüzünden 
kayıplarının oluştuğu gerekçesiyle, Internet 
bankacılığı dolandırıcılıklarında davalar ge-
nellikle müşteriler aleyhine sonuçlanmakta-
dır. Oysaki kullanıcıdan kaynaklanmış olsa da 
bu mağduriyetler müşteri kadar bankanın da 
sorumluluğundadır. 
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line Hizmetler Ve Gelişim Önerileri”, http://
hkilter.com/courses/441/Ornek_Oztasiran-
Kurkcuoglu.pdf, Erişim Tarihi: 03/10/2009.

[8] TBB, “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Ban-
ka, Şube ve Personel Bilgileri” (2009).

[9] Usta, R., “Tüketicilerin Internet Banka-
cılığını Kullanmama Nedenleri Üzerine Bir 
Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2) 
2005, 279-290 (2005).

[10] Zeydan, Ö., “Kişisel Bilgisayarlar Ve İn-
ternet Güvenliği”, XI. “Türkiye’de İnternet” 
Konferansı, 21-23 Aralık 2006 (2006).

[11] http://www.sanalbankamagdurlari.
com, Erişim Tarihi: 03/10/2009.

Şekil 1’de, hazırlanan eğitim modülnün ana say-
fası görülmektedir. Ana sayfada eğitimin içeri-
ğinde yer alan konular listelenmiştir. Konular, 
ekranın sağındaki panelde başlıklar halinde bu-
lunmaktadır. Konular arasındaki geçişler liste-
den yapılacak seçimlerle veya eğitimin videola-
rının görüntülendiği alandaki “önceki - sonraki” 
düğmeleriyle gerçekleştirilebilmektedir. 

Eğitim içerisinde herhangi bir anahtar kelime 
ile arama yapmak mümkündür. Arama işlemi 
yapmak için ekranın sağında bulunan panelde-
ki “Ara” sekmesini açıp, burada bulunan metin 
giriş ekranına arama yapılacak anahtar kelime-
yi girerek aratmak gerekmektedir.  Arama işle-
mi sonunda arama kriterine uygun olan eğitim 
sayfaları listelenmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Eğitim İçerisinde Girilen Anahtar 
Kelime ile Arama Yapma Özelliği

4. Sonuç

Günümüzde yoğun tempoda çalışan bireylerin 
teknolojiden faydalanmak istemeleri, zamanı 
etkin kullanma isteğinden kaynaklanan bir ge-
reksinimdir. Internet bankacılığında karşılaşılan 
zamandan kazanç sağlarken maddi kayba uğra-
mak, gerek banka gerekse müşteri için istenme-
yen bir durumdur. Internet bankacılığında mağ-
duriyet yaşanmaması için bankalara düşen gö-
revleri genel olarak şu şekilde özetleyebiliriz:

Kendi sistemlerinde güvenliği sağlamak,• 
Müşterilerini internetteki olası tehlikelere • 
karşı bilinçlendirmek,
Internet bankacılığı kullanıcılarına bilinçli • 
internet okur-yazarlığı ile ilgili eğitimler 

vermek hatta bu eğitimleri zorunlu kılmak,
Müşteri hesaplarında olağan dışı bir hare-• 
ket görüldüğünde müşteriyle en kısa sürede 
yapıcı sonuçlar için iletişime geçmektir.

Internet bankacılığı hakkında oluşmuş güven-
sizliği ve güvenlik konusunda kullanıcılardaki 
önyargıları yok etmek bankalara düşmektedir. 
Bu zorlu durumun üstesinden gelmek eğitim 
ve bilinçlendirme ile mümkün olacaktır. 
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1. Giriş

Küreselleşmeye bağlı olarak iletişimin arttığı 
günümüzde; firmalar, elektronik haberleşme 
teknolojisini kullanabilmek için değişik Mail 
Transport Agent(MTA)’lar tercih etmektedirler.

Belli başlı mail server yazılımları olarak, 
Qmail, Lotus, Exchange, Sendmail ve Zimb-
ra gibi yazılımlar yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Bunlarla entegre çalışan bazı güvenlik 
yazılımları(Spamdyke, Spamassassin, Clamav, 
Endian, vb yazılımlar) vardır.  Bu sayede tro-
jan, soluncan, virüs, spam, vb eklentilere karşı 

e-postalar taratılmaktadır.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile daha önce kul-
lanılan mail uygulama yazılımları yerine Zim-
ba Mail Server kurulumu ve konfigürasyonu 
yapılarak kolay ve güvenilir bir alt yapı gelişti-
rilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde Zimbra Server 
ve Zimbra Serverın yapısı anlatılmıştır. Üçün-
cü bölümde kampus de yapılan uygulamadan 
bahsedilmiş tir. Çalışmanın son bölümde ise 
geliştirilen sistem ile elde edilen sonuçlara ve 
önerilere yer veril miştir.

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma 

Önder Şahinaslan1, Emin Borandağ1, Emin Can1, Ender Şahinaslan2
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Özet: Kurumsal ve bireysel alanlarda elektronik haberleşmenin hızla artması, hizmet veren su-
nucu sistemlerinin de gelişmesini sağlamıştır. Kullanıcılar, her geçen gün daha görsel ara yüzlü, 
güvenli ve kolay kullanıma sahip, posta servis sağlayıcılarını tercih etmektedirler. Bilgi güvenliği 
açısından gelen postaların anti-virüs, anti-worm, anti-phishing türü içeriklerden arındırılmış ol-
ması gerekmektedir. Bu amaca uygun çeşitli posta sunucu sistemleri kullanılmaktadır.  

Yapılan bu çalışmada, üniversitede açık kaynak kodlu uygulama olan Zimbra Server kullanılarak 
personel ve öğrencilere posta sunucu hizmeti sağlanmıştır. Çalışma sonucunda ise daha önce 
kullanılan posta sistemlerine göre zimbra server’ın üstünlükleri, kurulum ve karşılaştırılmasına 
yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler:  E-posta Sistemleri, Zimbra, E-posta Güvenliği, Protokoller

Abstract: Rapidly increasing eletronic communication in institutional and individual areas en-
sured development of serving hosting sytems. Users prefer mail service providers which have 
more visual interface, secure, easy use. In terms of information security, in-coming mails need 
to be filtered against to anti-virus, anti-worm, anti-phishing type of content. Suitable mail host 
systems are used for this purpose. 

In this study, Zimbra Server, which is open source application has been used to provide mail host-
ing service to students and staff in the university. At the end of this study, advantages of Zimbra 
server compare to mail systems which was used before prestented.

Keywords:  Mail Systems, Zimbra, E-Mail Security, Protocols
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versiyonlara sahip tarayıcılarla yavaş bir bağ-
lantı altyapısında daha kolay erişim için stan-
dart özellikleri destekler.
Mobil; Mobil cihazlar için geliştirilmiş modül-
lerin kullanımı sağlar.

Sürekli kullanılan istemci tipini Varsayılan 
hale getirmek için, oturumu açtıktan sonra se-
çeneklerden Tercihler ve  Genel sekmesi bölü-
münden değiştirilir.

Zimbra web sistemi içerisinden yapılandırma 
ile başka web servisleri kullanılabilir. Arama 
ekranı ve RSS dosya okuma özellikleri vardır. 
Adres kutusu zenginliği ile birden fazla adres 
defteri oluşturma özelliğine sahiptir. Kişisel 
dağıtım listeleri oluşturabilme özelliği var-
dır. Kişisel ve paylaşılabilen takvim özleliği 
ile; birden fazla görev arası geçiş yapabiliri, 
WYSIWYG editörü sayesinde hızlı bir şekilde 
online doküman oluşturma ve bu dokümanları 
gönderebilme özellikleri de vardır. Ayrıca, tak-
vimi listede olan kişiler ile paylaşabilme, or-
tak bir havuz ile adres defterini, dokümanları 
ve takvim özelliğini paylaşabilme, pop hesap 
toplama özelliği ile birden fazla dışarıda kulla-
nılan hesapları toplayabilme, ses entegrasyonu 
sayesinde hızlı arama ve konferans özelliği, 
sesli posta erişim özelliği, kullanıcılara kendi 
renk ve tema seçebilme özelliği, sistem yöneti-
cileri için kurum teması oluşturabilme özelliği, 
gibi pek çok farklı özellikleri de Zimbra içeri-
sinde kullanılmaktadır. [1]

Şekil 2.  Kullanıcı Arayüzü

2.2 Sistem Mimarisi
Zimbra Server, hem Linux hem de Mac üzerine 
kurulabilmektedir. [3]

Üzerinde email/collaboration araçlarının yanı 
sıra kelime işlem ile ilgili ilave araçlar da var-
dır. Ajax client özelliği sayesinde gelişmiş bir 
takvim özelliği de sunmaktadır. 

Açık kaynaklı mimariye sahip olması, güçlü 
ve geliştirilebilir bir program olma özelliğini 
sağlamaktadır.

Özellikle Zimbra Collaboration Suite baştan 
sona bir sistemin mail ihtiyaçlarını karşılamak 
için geliştirilmiş bir mail yönetim sistemidir. 
Sağlam ve güvenilir bir yapıya sahiptir. Diğer 
mail server uygulamaları ile  birlikte, client 
arayüzlerini kendi yapısı içerisinde kullanıma 
imkan vermektedir. Ayrıca,

Açık kaynak sistemler olan Linux, Apache • 
Tomcat, Postfix, MySQL, OpenLDAP ile 
uyumlu çalışabilmekte.

Standart olarak kullanılan protokolleri des-• 
teklemekte, örnek olarak; SMTP, LMTP, 
SOAP, XML, IMAP, POP. 

Kod yapısı olarak Java, JavaScript thin cli-• 
ent, Java, JavaScript thin client DHTML 
betimlemeleri kullanılabilmekte.

Mesajlaşma istemcileri ile olan uyumu; • 
Outlook MAPI, Apple Mail, iCal ve Add-
ress Book, Evolution, Thunderbird, vb.

Yetkilendirme kontrolü tek oturumdan • 
gerçekleştirebilme (örneğin, Windows Ac-
tive  Directory ile Alan Yetkilendirme)

Mevcut sunucular ve depolama sistemleri • 
ile çalışabilme,

En son arşivleme çözümlerinin yanı sıra, • 
güncel anti-spam ve anti-virüs denetimini 
gerçekleştiren bir mimariye sahiptir. 

2. Zimbra Server

Zimbra; kullanıcıların eposta göndermesini 
sağlamak ve dışarıdan gelen epostaları hedef 
kullanıcıya iletmek üzere tasarlanan gelişmiş 
ve kolay ara yüze sahip bir MTA’dır. Linux iş-
letim sistemleri üzerinde çalışan açık kaynak 
kodlu olması nedeniyle ek modüller başarıyla 
sisteme dahil edilebilir.[1]

Yüksek performanslı ve güvenli bir mail ser-
ver mimarisine sahiptir. Zimba, ölçeklenebilen 
ve genişleyebilen yapısı sayesinde, on binlerce 
kullanıcısı olan üniversiteler ve eğitim kurum-
larının yanı sıra, milyonlarca kullanıcı olan Ya-
hoo gibi portallarda da e-posta sunucusu olarak 
başarıyla kullanılmaktadır.

Zimbra server, üzerinde sistemi yönetebilecek 
farklı dağıtım listeleri ve yüksek kapasitede 
e-posta kutuları oluşturulabilir. Ayrıca birden 
fazla iş bölümünün yapılabildiği verimli bir or-
tak çalışma platformuna sahiptir. 

Zimbra açık kaynak kodlu bir Collaboration Su-
ite sistemidir. Kullanıcılar web arabirimi üzerin-
den birbirlerine randevu ve görev atayabilir, top-
lantı davetiyeleri gönderebilirler. Aynı zamanda 
MS Exchange veya MS Outlook kullanan bir 
kişiden gelen bu tip mesajları %100 uyumluluk 
ile algılayıp, kabul veya red cevaplarını gönde-
rebilir, kabul ettiği davetleri de günlük programa 
otomatik kayıt ederek hemen gösterebilir. [2]

Dünyada hızla yayılan zimbra, Comcast, Ohio 
Eyalet Üniversitesi ve Century 21,vb büyük öl-
çekli işletmelerde kullanılmaktadır.

Açık kaynaklı sade kod yapısı ile az bellek 
kullanımına ve işlemci gücüne ihtiyaç duyar. 
Zimbra server yapısında farklı yetkilere sahip 
kullanıcılar tanımlanmaktadır. Bu sayede üze-
rinde çalışan programlardaki yetki atamaları 
önceden yapılarak güvenlik açığına karşı ön-
lem alınmıştır. E-posta hareketlerinin ve prog-
ram işleyişlerinin kayıt altına alındığı ayrıntılı 
log veritabanına sahiptir.

2.1 Sistem Özellikleri
Zimbra işlevsel yapısı itibariyle modüler ve es-
nek yapıda kurgulanmıştır.  Aynı posta hesabı-
na birden fazla kullanıcı aynı zamanda erişim 
sağlayabilir. E-posta iletimi ile ilgili herhangi 
bir işlemi (randevu, posta gönderme, alma, 
kuyruğa atma..) gerçekleştirmeden önce posta-
yı sunucuya  kaydetmektedir.  Sistem tarafın-
dan garantiye alınan bu eposta ile ilgili kabul 
edildi cevabı iletilir. Bu sayede sistemde bir 
fiziksel sorun oluşması durumunda (elektrik 
kesintisi vs.) posta son kullanıcıya ulaşır. 

Zimbra üzerinden binlerce e-posta aynı anda 
aynı anda paralel olarak iletilebilmektedir. Özel-
likle toplu eposta gönderimi yapan kurumlar için 
hızlı performansından dolayı tercih sebebidir.  

Zimbra gelecekte e-posta uygulamalarında 
komple çözüm sunmayı hedeflemektedir.  Do-
layısı ile, Yahoo ve Gmail hesaplarına erişim 
sağlamanın yanında bu servislerdeki iletişim 
ve takvim bilgileri de otomatik olarak senkro-
nize edebilmektedir.  POP ve IMAP desteği de 
ayrıca devam etmektedir. 

Şekil 1. Login Ekranı

Şekil-1 deki login ekran görüntüsünde standart 
özelliklerin yanı sıra farklı istemci tiplerine 
göre çalışma imkanı vermektedir.  
Gelişmiş(Ajax); Güncel web tarayıcıları  üze-
rinden hızlı internet bağlantısı ile birlikte çalış-
ma özelliklerinin tümünü sağlar.
Standart(HTML); Güncel olmayan önceki 
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cu donanımı en az aşağıdaki özelliklere sahip 
olmalıdır. [6]

Intel / AMD 32-bit CPU 2.0GHZ +, 2 GB 
RAM önerilen - 4 GB, Yazılım ve günlükler 
için 10 GB boş disk alanı (SATA veya SCSI, 
RAID mimarisi, posta depolama için ek disk 
alanı olarak belirlenebilir. 

3.2 Yapılandırma
Zimbra yönetim arabirimi ile görsel web taban-
lı olarak kullanıcı hesaplarının merkezi yöneti-
mi sağlar. Oturum açma Yönetici Konsoluna 
bağlanmak için;

https://www.domain.com:7071

Adresinden yönetici kullanıcı adı ve parolası 
belirlenir. 

Login olduktan sonra, şekil 3.2’de belirtilen 
ekran üzerindeki admin yönetim menüleri kul-
lanılarak aşağıdaki yapılandırma işlemleri ger-
çekleştirilir. 

Şekil 3.2  Zimbra server yönetim ekranı

Kullanıcı hesaplarını oluşturmak ve • 
yönetmek
Kullanıcı hesapları için takma ad • 
belirlemek
Dağıtım listesi oluşturma ve düzenleme• 
Zimbra sunucusu  Hostname ayarlarının  • 
yapılandırılması
Karşılıklı tarih ve takvim belirlemede • 
kullanılan Zimlets  modülü ekleme
Açık veya kapalı tüm sunucuların • 
durumunu takip etme
Gelen, giden mesajlar hakkında istatistiki • 
bilgiler elde etme
Mesajların kuyruktaki erteleme gibi etkin • 
durumunu takip etme
Hesapları yedekleme ve geri yükleme. • 

gibi sunucu yapılandırma ayarları oluşturulur. 

Zimbra MTA sunucusu aşağıdaki programlar 
programları içermektedir: 

Postfix MTA, posta yönlendirme, posta • 
geçişi ve eklenti engelleme
Clam AntiVirus motoru ile e-posta • 
mesajları ve eklerini virüs taramasından 
geçirir. 
SpamAssassin ve DSPAM, istenmeyen • 
ticari veya zararlı e-postaları(spam), 
gelişmiş  filtreleme özelliği ile engeller.
Amavisd- Virüs ve spam koruması için • 
geliştirilmiş yeni bir içerik filtreleme 
aracıdır. 

Anti-virüs koruması yükleme sonrasında etkin 
haldedir.  Ayrıca yönetim konsolundan  devre 
dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir. 

Zimbra MTA her iki saatte bir ClamAV web 
sitesinden gelen virüs güncellemelerini kontrol 
eder. 

Böylece kurulumu yapılan işletmeye ait DNS 
tanımları, MX kayıtları,  kullanıcı ve grup 
oluşturulması, posta sunucusu servislerinin 
ayarlanması, antivirus, antispam ve diğer gü-
venlik ayarları yapılandırılması tamamlanarak 
zimbra sunucu sistemi devreye alınır. 

Şekil 2.2  Zimbra posta sunucusunda 
çift yönlü mesaj iletimi. 

Şekil 2.2’de Zimbra posta sunucusuna gelen 
bir iletinin virüs ve spam filtrelerden taranarak 
merkezi mesaj ileti veritabanında saklanır.[4]

Gelen ve giden postalar güvenli olan merkezi 
sunucuda yedeklenir.  Kullanıcılar ise herhangi 
bir web tarayıcı üzerinden erişerek elektronik 
haberleşme işlemini yapabilir. 

3. Zimbra Server Uygulaması

3.1 Kurulum
Zimbra genel olarak belli başlı Linux dağıtım-
ları üzerine kurulabilmektedir.

Bu dağıtımlar;
Red Hat Enterprise Linux 5• 
Red Hat Enterprise Linux 4• 
Red Hat Fedora 7• 
Red Hat Fedora 11• 
Debian 4• 
Debian 5• 
SUSE Linux Enterprise Server 10• 
SUSE Linux Enterprise Server 10• 
Ubuntu 6.06 LTS• 
Ubuntu 8.04 LTS• 

Ayrıca Linux dışında;
MacOS 10.4 Tiger• 
MacOS 10.5 Leopard• 

İşletim sistemlerini desteklemektedir. Yukarıda 
belirtilen işletim sistemlerinden biri tercih edi-
lerek sunucuya kurulumu gerçekleştirilir. 

Kaynak koddan kurulum yapmak için ilk önce 
tar.gz uzantılı kurulum paketi açılır.

tar –zxvf zcs-6.0.0_GA_1802.RHEL5_ 

64.20090830141723.tgz

Daha sonra açılan ilgili dizine geçilerek; 

# install.sh kabuk betiğini çalıştırıyoruz. Eğer 
kurulum desteklenmeyen bir dağıtım üzerin-
den yapılmaya çalışılacaksa (Örneğin Centos)

# install.sh –platform-override komutunun ya-
zılması gerekmektedir.

Kurulum betiği ilk önce sistemde Zimbra yük-
lü olup olmadığını ve  gerekli olan paketlerin 
bağımlılığını aşağıdaki şekilde kontrol eder.

zimbra-ldap...NOT FOUND 

zimbra-logger...NOT FOUND 

zimbra-mta...NOT FOUND 

zimbra-snmp...NOT FOUND 

zimbra-store...NOT FOUND 

zimbra-apache...NOT FOUND 

zimbra-spell...NOT FOUND 

zimbra-proxy...NOT FOUND 

zimbra-archiving...NOT FOUND 

zimbra-cluster...NOT FOUND 

zimbra-core...NOT FOUND

Tüm bu kontrollerin bitiminden sonra Zimbra 
kurulumu başlatılır.[5]

Install zimbra-ldap [Y] 

Install zimbra-logger [Y] 

Install zimbra-mta [Y] 

Install zimbra-snmp [Y] 

Install zimbra-store [Y] 

Install zimbra-apache [Y] 

Install zimbra-spell [Y] 

Install zimbra-proxy [N] 

Paketlerin kurulumlarından sonra admin şifre-
si belirlenerek yapılan ayarların geçerli olması 
için “a” tuşuna basılır. Kurulumun başarıyla 
bittiğine dair mesajı alınır. Daha sonra yapılan-
dırma ayarlarına geçilir.  

Zimbra Server kurulumunun yapılacağı sunu-
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4. Uygulama Sonuçları ve Öneriler

Oluşturulan zimbra birlikte çalışma mail sunu-
cu sistemi üniversite e-posta altyapısı olarak 
aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm arayüzler 
Türkçe dil desteğine sahiptir. Zimbra Mail Ser-
ver kullanımı sayesinde diğer mail serverlara 
kıyasla daha fazla kullanıcı ile, daha kısa za-
manda mail gönderimi ve alımı sağlanmıştır. 

Zimbra güçlü bir indeksleme motoruna sahip 
olduğu için tüm mesajlarda tarama ve arama iş-
lemi oldukça hızlanmıştır. Örneğin bir hesaba 
ait 5.000 öğe içerinden arama işlemi 1-2 saniye 
sürmektedir.  

Diğer kullanılan sistemlerde olmayan özellik-
ler olarak; Zimbra MTA üzerinden bir kullanıcı 
başka bir kullanıcının takviminde bir etkinlik 
ekleyebilir, kaldırabilir veya başka kullanıcıla-
rın takvim adımları izleyebilmektedir. Kullanı-
cı kendine gelen mailleri istediği başka bir mail 
adresine yönlendirebilmekte veya iptal edebil-
mektedir. Zimbra sunucularında oluşabilecek 
herhangi bir hataya karşı yedekleme ve geri 
yükleme modülleri üzerinde gelmiştir. 

 Entegre olarak gelen anti-virüs ve anti-spam 
güvenlik yazılımları sayesinde sistem kendi 
içerisinde de, e-postaları bayes öğrenme sis-
temi ile kolayca yakalanabilmektedir. Ayrıca 
sistem e-postaların karakterlerini inceleyerek 
puanlama yapmakta ve doğrudan virüs kontro-
lünden geçirmektedir. 

Dezevantaj olarak; Zimbra sunucusu açık kay-
nak olduğu için ücretsiz bir yazılımdır. Ancak 
2007 yılında yahoo tarafından satın alındık-
tan sonra bazı modüller ücretli hale gelmiştir. 
Örneğin Outlook IMAP bağlantısı ile kulla-
nabileceğimiz eş zamanlı veri dosyası almak,  
takvim, randevu belirlemek için ücretli yazılım 
kurmak gerekmektedir. 

Önceki mail sistemlere göre ölçeklenebilir 
esnek yapısıyla, gelişmiş menü seçenekleri 
ile sağlam ve güvenilir altyapısı ile üniversite 
e-posta kullanıcılarından olumlu geri bildirim-
ler elde edilmiştir.  

5. Kaynaklar

[1] http://www.zimbra.com/

[2] www.internet.gen.tr/enterprise/single.php

[3] http://www.pclabs.com.tr/2009/04/29/
outlook-ve-thunderbird-rakibi-zimbra-
desktop-10-cikti/

[4] www.zioffice.com/technicaloverview.htm

[5] http://www.howtoforge.com/zimbra-
collaboration-suite-open-source-edition-on-
centos-p3

[6] http://www.classhelper.org/articles/centos-
5-zimbra-server/part-1

1. Giriş

İnternetin büyümesi, geniş bir alana yayılma-
sı ve popülerliği, elektronik mail iletişimi gibi 
daha elverişli servislere öncülük etmektedir. 
Elektronik mail, en çok tercih edilen elektronik 
iletişim metotlarından biridir ve   birçok şirket, 
kişi ve satıcı, elektronik mailin uygulanabilirli-
ğini kolaylaştırmak için mail altyapısına yoğun 
bir şekilde yatırım yapmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, gizli işlerinde kul-
lanmak için ücretsiz mail altyapılarını ter-
cih eden kimseler de bulunmaktadır. Bunlar, 
elektronik mail iletişim altyapısında inşa edil-
miş güvenlik ve güvenilir varlıkların yoklu-
ğundan yararlanmışlardır.

2. Mevcut Mail Teknolojisi

İnternet üzerinden email alımı ve iletimi mev-
cut bir açık standart protokolü kullanılarak 
gerçekleştirilir: Basit Mail İletim Protokolü 
(Simple Mail Transport Protocol – SMTP). 
Mail dağıtımı, bağlantı hostu ile alıcı host ara-
sında bir SMTP işlemini içerir. 

Daha spesifik olarak, bir email için, gönderi-
ci SMTP sistemi maili internet içine gönderir; 
alıcı ya da dağıtımcı sistem maili bir taşıma 
servis ortamından kabul eder ve mail kullanıcı 
temsilcisine aktarır ya da mail kullanıcı temsil-
cisinin erişeceği mesaj deposunda saklar. 

SMTP şu iletişim modeline sahiptir: bir kul-
lanıcı mail isteğinin sonucu olarak, gönderi-

SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi

M. Erkan Yüksel, Şafak Durukan-Odabaşı
İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul
eyuksel@istanbul.edu.tr, sdurukan@istanbul.edu.tr

Özet: Spam olarak bilinen, büyük boyutlu, istenmeyen mesajların gelişigüzel bir şekilde gönde-
rilmesi amacıyla elektronik mesaj servislerinin kötüye kullanılması,  güvenli postaları da içeren 
elektronik posta servislerini şüpheli hale getirmekte ve spamlere karşı yürütülen savaşta güçlü bir 
hedef olmasına neden olmaktadır. Elektronik posta sisteminin spam gönderen kişiler tarafından kö-
tüye kullanılmasının nedeni, bu sistemlerin izlenebilirlikten ve iletişim halindeki varlıkların doğ-
rulamasının yapılmasından yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada spam gönderi-
cilerin davranışlarını analiz etmek amacıyla bir  mail değişim sunucusu simüle edilerek, antispam/
antivirüs filtresinden mesaj logları ve DNS blok listesinden blocklist logları analiz edilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: Spam, mail, SMTP,DNSBL.

SMTP Protocol and Spam Email Problem 

Abstract: The abuse of electronic messaging systems to indiscriminately send unsolicited bulk 
messages, known as spamming, has made the email systems including the legitimate emails be-
come suspect and has led to substantial investment in thefight against spam. The spammers have 
abused the email system because of its lack of accountability and verifcation of the communicat-
ing entities. In this work, a mail exchange server has is simulated to analyze spammers’ behav-
iours, antispam/antivirus filter message logs and DNS blocking logs. 

Keywords: Spam, mail, SMTP, DNSBL.
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Ayrıca mailleşmelerinden dolayı sorumlu tu-
tulmaları da zordur. Spam ticaretindeki mini-
mal yatırımdan kaynaklı, spam üreticileri çok 
sayıdadır ve bu da spam mail trafiğinin yoğun-
luğunu arttırmaktadır. 

Bunun maliyetini yüklenen ise, halk ile bu tra-
fikle başa çıkmak için ağlarının kapasitesini 
arttırmaya çalışan İnternet Servis Sağlayıcıları 
olmaktadır. 

Bütün bunlar, her emailin şüpheli hale gel-
mesine ve spamlere karşı yürütülen savaşta 
önemli yatırımlara, spam filtreleyici yazılımlar 
üreten satıcılara, Alan Adı Sistemi kara listeleri 
(DNSBL) ve beyaz listeler kullanılarak spam 
bloklanmasına ve spam üreticilerin aktivitele-
rini analiz eden araştırmacıların ortaya çıkma-
sına neden olmuştur.

Spam maillerden kaçınabilmek için, mail sis-
temlerinin kullanıcıları ve şirket yöneticileri 
tarafından çok çeşitli araçlar ve anti-spam tek-
nikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerden bazı-
ları, mail sistem kullanıcılarının ve yöneticile-
rinin spame karşı savaşını kolaylaştırmak için 
ürünler, servisler ve bunlarla ilişkili yazılımlar 
içine gömülü haldedir.

Spamlere karşı tamamen başarılı bir çözüm ya 
da teknik bulunmamaktadır. 

Spam probleminin çevresinde yapılan mevcut 
çalışma, mail sunucu ve/veya mail istemci ta-
rafındaki spam filtresi uygulamasıdır. Spam 
filtreleme üç metoda dayanır: beyaz listeler, 
siyah listeler ve email içeriği ya da bunların 
kombinasyonudur. Mail sunucusunda uygula-
nan siyah liste filtrelemesi, DNS kara listesinde 
yayınlanan IP alanına dayanırken, beyaz liste 
filtrelemesi daha çok istemci tarafında, bir kul-
lanıcının email almasına izin verilen kullanıcı 
hesaplarına dayanır. Hatta spam filtrele, spam 
probleminin çözümünde minimal etki yapmak-
tadır. Spam göndericiler, bu eylemlerini devam 
ettirebilmek için daima değişim geçirerek yeni 
teknikler bulmaktadırlar.

Spam probleminin çözümü için mevcut ema-
il sistemine revizyon yapılmalı ve izin tabanlı 
bir sisteme dönüştürülmelidir. Sıkı bir şekilde 
kurulan açık SMTP email sisteminde tamamen 
yeni bir protokol uygulanması hem zordur hem 
de bunun sisteme eklenmesi tüm internet bo-
yunca yeni bir sistemin dağıtılmasının yarata-
cağı karmaşıklığa neden olur. 

ci SMTP, alıcı SMTP’ye doğru  iki yönlü bir 
iletim kanalı oluşturur. Alıcı SMTP son hedef 
olabileceği gibi ara geçişlerden biri de olabilir.  
Gönderici SMTP, alıcı SMTP’nin yorumlaya-
bileceği ve cevap verebileceği SMTP komut-
ları üretir. 

İletim kanalı kurulduğunda, gönderici SMTP, 
mailin göndericisini belirten  MAIL komutu-
nu yollar. Eğer alıcı SMTP maili almayı kabul 
ederse, bir OK cevabı yollar.  Bunu gönderici 
SMTP’nin mailin alıcısını içeren RCPT komu-
tunu göndermesi izler. 

Eğer alıcı SMTP, bu alıcı için maili almayı ka-
bul ederse, OK ile cevap verir; kabul etmezse, 
tüm mail iletimi için değil sadece bu alıcı için 

red cevabını döndürür; böylelikle gönderici ve 
alıcı SMTP’ler aynı kanaldan başka alıcılar 
için görüşebilirler. Alıcıların başarılı bir şekil-
de görüşmesi sağlandığında, gönderici SMTP 
özel bir karakterle sonlanan mail verisi üretir. 
Mail verisinin başarıyla alınmasından sonra 
alıcı SMTP OK cevabı döndürür. Bu noktada 
gönderici SMTP iletim kanalının kapatılması 
işlemini başlatır. 

Eğer gönderici ve alıcı hostlar aynı iletim ser-
visine bağlıysa ya da Şekil 1’deki gibi aynı 
iletim servisinde değillerse ama bir ya da daha 
fazla SMTP sunucusu üzerinden bağlanıyorlar-
sa,  SMTP protokolü mailin gönderici hosttan 
alıcı hosta direk transferine izin verir.  

Şekil 1. SMTP mail iletim şeması.

Bir SMTP örneği Şekil 2’de gösterilmiştir. Gön-
derici bir bağlantı kurar ve alıcı bağlantıyı kabul 
ya da reddeden bir mesaj koduyla cevap verir. 

Herhangi bir SMTP sistemi, başka bir SMTP sis-
teminden mail alabilir ya da gönderebilir.   Yuka-
rıdaki SMTP oturum örneğinde alıcı SMTP sade-
ce iki kimliğe ihtiyaç duyar: göndericinin kimliği 
ve FROM adres kimliği. Bu kimlikler sahte de 
olabilir, çünkü SMTP protokolünün kimlik doğ-
rulamak için dahili bir mekanizması yoktur. 

Mevcut SMTP mail sisteminin kötüye kullanı-
ma açık olduğu rahat bir şekilde görülebilinir. 
Öyle ki, herhangi bir gönderici, sahte bir kim-
likle, istediği sayıda maili, istediği herhangi bir 

içerikle, herhangi bir alıcıya rahatlıkla gönde-
rebilir. Elektronik mesajlaşma sistemlerinin 
rasgele, istenilmeyen emailler yollamak için 
kötüye kullanımına spam denir. Birinin mail 
kutusunda bir gün içinde göndericisi bilinme-
yen postaların görülmesi çok yaygındır. Bu 
spamler internette sosyal mühendislik yoluyla 
siber dolandırıcılık olarak tanımlanmıştır. Bir 
çoğu, açıldığı zaman kullanıcının makinesini 
riske atabilecek bir URL içeren, bilinmeyen bir 
kaynaktan gelmiş, bir emaille başlar. 

Spamin ekonomik olarak yapılması kolaydır, 
çünkü spam göndericileri sadece kendi mail-
leşme listelerini yönetirler ki bunun maliyeti 
oldukça düşüktür. Şekil 2. SMTP oturum kurulumu.
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Şekil 6,7 ve 8’de ise yine bir aylık periyot için 
saatlik dışsal mail log analizi gösterilmektedir.

4. Sonuç 

Elde edilen sonuçlar, spam aktiviteleri hakkın-
da aydınlatıcı olmaktadır. Hem iç hem de dış 
sunuculardan gelen mailere göre, alınan mail 
sayısıyla beraber spam mail sayısı da artmakta-
dır ve bu değer gece yarısından önce tepe nok-
tasına ulaşmaktadır. 

Spam mailler hem iç hem de dış sunuculardan 
gelmektedir. Bu esnada birçok mail DNSBL’in 

kontrolünden tespit edilmeden geçmeyi başar-
mıştır. Bu durum dinamik IP adreslerinin kulla-
nımı veya spam üreticilerin bot makineler üze-
rinde çalışmaları ve buna bağlı olarak DNSBL 
filtrelemeden kaçabilmeleriyle açıklanabilir.  

Verinin analizi sonucu, spam mailler filtrelendi-
ğinde, spam yollayıcıların, spam mail gönder-
meye devam ettikleri; yani filtrelemenin spam 
yollayıcıları durduramadığı ve bazı spamlerin 
doğal olarak yayıldıkları gözlenmiştir.

3. SMTP ve Spam ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Spam aktiviteleri ve altyapıları üzerinde son za-
manlarda bir çok araştırma yapılmaktadır. Pat-
hak,  Hu ve Mao’nun ortaya koyduğu, spam yol-
layıcıların global davranışlarının analizi üzerine 
yaptıkları çalışmada spam yollayıcılar, Yüksek 
Yoğunluklu Spam Yollayıcılar (High Volume 
Spammers – HVS) ve Düşük Yoğunluklu Spam 
Yollayıcılar (Low Volume Spammers – LVS) 
olarak sınıflandırılmıştır [1]. Kanich, Kreibich 
ve Levchenko’nun yapmış olduğu çalışmada 
ise botnet altyapısı kullanılarak ekonomi ve kâr 
bakımından mail spam piyasası incelenmiş ve 
spam pazarında düşük yatırımın büyük gelir ge-
tirdiği gözlenmiştir [2]. 

Spam yollayıcı ağı altyapısının varlığı, ağın 
nasıl genişlediğini ve servis içinde bulundu-
ğunu göstermektedir [3][4]. Yapılan çalışmalar 
sırasında, spam problemi araştırılmış ve spame 
karşı mücadelede kullanılacak olan email spam 
imzasının üretilmesi için botnet tabanlı spam 
hareketlerinin dağıtılmış karakteristiklerinden 
yararlanılmıştır [5]. Mesaj boyutları, gönderi-
ci, alıcı ve mesaj teslim süresi bilgilerini içeren 
bir mail sunucusu incelenirse, mail sistemleri 
için kriter olarak kullanılabilecek mail kalıpları 
üretilebilinir [6].

SMTP Yol Analizi’ni inceleyen çalışmalarda, 
mail domainleri ve ilgili IP adreslerinin redde-
dilme oranını tahmin edecek bir öğrenme algo-
ritması geliştirilmiştir [7]. Bu analizlerin teme-
li, bilinen güvenli mailler ve bilinen spamlerin 
iletimi için kullanılan yollar bulunmaktadır. 
Bunların dışında, veri madenciliği kullanılarak 
mesaj iletim uygulamasının nasıl gerçeklendi-
ğini inceleyen çalışmalar da, davranış tabanlı 
mail analizi için yapılan spam tespitinin bir 
parçası olabilir [8]. 

Tüm bu çalışmalar, izin tabanlı bir servis sun-
mayan SMTP protokolünün dizaynının başında 
tahmin edilememiş spam probleminin ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. 

3. Uygulama

Bu çalışmada bir iç mail sunucusu ve dışsal mail 
sunucuları simüle edilerek, mesaj logları incelen-
miştir. Bu iç mail sunucusunun email başlıkları-
nın sinyallerinin mail değişim depolarından elde 
edilen veriler analiz edilmiştir. Bu veri, DNSBL 
ve anti-spam uygulaması kullanılarak filtrelen-
miştir.  İki adet veri seti ile çalışılmıştır. İlki 
DNSBL bloklama listesidir. Bu veri, “<Zaman-
Damgası>, <IP Adresleri>, <OK-REJECT>” 
bilgilerini içermektedir. OK, IP adresinin DNS 
kara listesinden (DNSBL) geçtiği anlamına gel-
mektedir. REJECT ise mailin DNSBL kontro-
lünden geçemediğini göstermektedir. 

İkinci veri seti, Anti-Spam Filtre veri logu ise, 
“<ZamanDamgası>, <IP Adresleri>, <HostI-
simleri>, <Olasılık–VİRÜS>” bilgilerini kapsa-
maktadır. DNSBL kontrolünden geçen her mail, 
mail sunucusunda filtreleme kurallarına uygun 
olarak 0 ile 1 arasında olasılıklarla işaretlenmek 
üzere Anti-Spam filtre aracına gönderilir. Eğer 
mail virüs içeriyorsa VIRUS olarak işaretlenir. 

Spam mailleri, güvenli maillerden ayırmak için, 
güvenli mail mesajları 0 ve 0.5 arasında olası-
lıkla işaretlenmiştir. 0.5’den büyük değerlere 
sahip mailler ise spam olarak belirlenmiştir. 

Mesaj loglarının incelenmesi sonucunda elde 
edilen veriler tablolar halinde hem iç hem de 
dış mesaj logları için çizelgelenmiştir. 

Şekil 3 ve 4’de iç mesaj loglarının sonuçları gö-
rünmektedir.  Şekillerde bir aylık periyot için, sa-
atlik güvenli ve spam mail sayıları görülmektedir. 

Saatler arasında mail aktivitesinin yüksek oldu-
ğu zamanlarda, spam hareketliliği de artmakta-
dır. Başka bir ilginç sonuç ise, Şekil 5’de gös-
terilen, aynı sunucudan gelen güvenli ve spam 
mailler arasında güvenilir maillerin sayısının 
çok olduğunun görülmesidir. Simüle edilen iç 
mail sunucusundan 1 saat içinde alınan güveni-
lir maillerin ortalama sayısı 1440 iken, ortalama 
spam mail sayısı 222 olarak gözlenmiştir. 

Şekil 3. İç mesaj logu için 1 saatte gelen güvenilir maillerin toplam sayısı .

Şekil 4. İç mesaj logu için 1 saatte gelen spam maillerin toplam sayısı .
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Şekil 5. İç mesaj logu için en meşgul 10 sunucu ve maillerin dağılımı.

Şekil 6. Dış mesaj logu için 1 saatte gelen güvenilir maillerin toplam sayısı .

Şekil 7. Dış mesaj logu için 1 saatte gelen spam maillerin toplam sayısı .

Şekil 8. İç mesaj logu için 1 saatte gelen spam maillerin toplam sayısı .
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1. Giriş

Müzeyyen Çınar ve  Mehmet Çınar kitabin 
arka kapağında [1]:

“Basit bir işlemden büyük ölçekli programla-
maya ve etkileşimli bir belge hazırlanmasında, 
bilimsel araştırmalarda, mühendislik analizi ve 
modellemesinde, liseden üniversiteye kadar tek-
nik eğitimde, kısaca sayısal yöntemlerin kulla-
nıldığı her alanda Mathematica temel bir araçtır. 
 
Mathematica her türlü sayısal, sembolik ve 
grafiksel hesaplamaları yapan genel bir sis-
temdir. Mathematica’yı sayısal işlemler yapan 
bir hesap makinası gibi algılayabilirsiniz. Bu 
anlamda dünyanın en geniş matematiksel bilgi 
yığını parmaklarınızın ucundadır. Ancak Mat-
hematica ile sembolik hesaplamalar ve cebirsel 
işlemler de yapabilirsiniz. Mathematica ile 2 ve 

3 boyutlu grafikler yanında sesler de türetebilir, 
aynı ortamda animasyonlar oluşturabilirsiniz. 
 
Mathematica aynı zamanda bir programlama 
dilidir. Progamlama dili olarak kullandığınız-
da, dilediğiniz bir yazılı belgeden matematik-
sel ilişkileri alıp, girdi olarak kullanabilir ve 
istediğiniz işlem sıralaması temelinde sonuç 
türetebilirsiniz. Temel yaklaşım, değişik yapı-
lardaki matematiksel anlatımlara ilişkin “dö-
nüştürme kurallarını” hangi sıra düzeninde 
izleyeceğini Mathematica ya bildirmenizdir. 
 
Mathematica’daki bir defter, dünyanın ilk et-
kileşimli, canlı bir belge ortamı olup, yüksek 
kalitede çıktısı alınabilmekte ve doğrudan Web 
üzerinde yayınlanabilmektedir.

İşte tüm bunları gerçekleştirebileceğiniz Mat-
hematica programını bu kitap ile profesyonel 

Sembolik Hesaplamalar  için Mathematica 

Ali Filiz
Adnan Menderes Üniversitesi, Matematik Bölümü,  Aydın
afiliz@adu.edu.tr

Özet: İlk sürümü 1988 yılında Stephen Wolfram tarafından piyasaya sürülen MATHEMATICA 
yazılımı bugün birçok bilim dalında kullanılan vazgeçilmez bir program olmuştur. MATHEMA-
TICA, veri analizi, fonksiyonların grafiklerinin animasyonlarının elde edilmesi, olasılık işlemle-
rindeki zenginlik, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislikteki çeşitli uygulamalar, görüntü işleme 
gibi birçok bilim dalında güçlü bir yazılımdır. Kısacası MATHEMATICA her türlü hesaplama 
işlemleri için yüksek seviyeli bir sembolik program ve programlama dilidir.

Anahtar Sözcükler:  Mathematica, ReplaceAll, FullSimplify, Solve.

Symbolic  Calculations For  Mathematica

Abstract: By Stephen Wolfram in 1988 the first version released today, the software Mathemat-
ica is used in many branches of science has become an indispensable program. Mathematica, 
data analysis, graphs of the functions of the animation to obtain possibilities in the processes of 
wealth, physics, chemistry, biology and engineering various applications, such as image process-
ing software is a powerful discipline. Briefly, every calculation process for Mathematica symbolic 
high-level program and is the programming language.

Words: MATHEMATICA, ReplaceAll, FullSimplify, Solve.
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1.   Giriş

Gezgin haberleşmenin özellikle 1990’ların 
sonuna doğru günlük hayata hızla girmesi, te-
lekom firmalarının, mühendislerin ve endüstri 

organizatörlerinin oluşan talebe hızlı ve uzun 
vadeli çözüm bulmalarını gerektirdi. İkinci ne-
sil diye adlandırılan GSM (Global System for 
Mobil Communication - Gezgin Haberleşme 
için Küresel Sistem) gibi servislerin başarısı, 

Sembolik Hesaplamalar  için Mathematica 
Ali Filiz

düzeyde kullanabilirsiniz!

Mathematica kullanımı için lise düzeyi mate-
matik bilgisi yeterli olup, bilgisayar deneyimi 
gerekmemektedir.“ şeklinde kısa ve öz biçim-
de belirtmektedirler.

Ayrıca Mehmet Çınar ve Filiz Çalışkan  kitabın 
önsözünde[2]:

“Mathematica matematiksel hesaplamalar ya-
pan genel bir sistemdir. Mathematica’yı sayısal 
işlemler yapan bir hesap makinası gibi algıla-
yabilirsiniz. Ancak Mathematica ile sembolik 
hesaplamalar ve cebirsel işlemler de yapabi-
lirsiniz. Mathematica sadece sayılar ile değil 
sembolik anlatımlar ve grafik nesneler ile de 
çalışır.” biçiminde ifade edilmektedir.

MATHEMATICA yüksek seviyeli, etkileşim-
li fonksiyonel bir programdır. Çok uzun ve 
karmaşık işlemler gerektiren durumlarda bile 
MATHEMATICA programı bizim için zamanı 
kaybını ortadan kaldırmaktadır. [1].  Araştırma-
cılar ve bilim adamları bazı özel hesaplamalar 
için paket programlar geliştirirler, bu genelde 
MATHEMATICA veya başka bir paket prog-
ramla yapılmaktadır.

Eğitim kurumları ve MATHEMATICA’yı kul-
lanan kişiler dersleri öğrencilerine yararlı ve 
aktif bir şekilde sunabilirler. Bu sayede öğren-
ciler kendilerine sunulan dışında kendi örnek-
lerini yazıp sonuçlarını test edebilirler. 

MATHEMATICA editörü hücrelerden oluşur 
ve bu hücre yapıları değişkendir. Girdi forma-
tında olan hücreler MATHEMATICA çekirde-
ğinde (kernel’da) işleme tabi tutularak sonuç 
çıktı olarak bir başka hücrede verilir.

Bu yapı sonuçta kullanıcıya  
MATHEMATICA’da daha güçlü bir şekilde 
çalışma olanağı tanır. MATHEMATICA defte-
ri içinde başka defterlerle etkileşimli çalışma 
şansı da vardır [2].

2. Yüksek Düzeyde Örnekler

Bu kısımda MATHEMATICA ile ileri düzeyde 
sembolik hesaplamalara ait bazı örnekler bu kıs-
ma sığmadığı için sunum esnasında verilecektir.

3. Kaynaklar

[1] Çınar, Müzeyyen, Çınar, Mehmet, “Mathe-
matica 3.0 ve 4.0 Sürümü”, Seçkin Yayıncılık, 
İstanbul, (2000).

[2] Çınar, M. ve Çalışkan, F., “Mathematica 
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A.Ş,  İstanbul, (1995).
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Özet: Yeni nesil gezgin haberleşme sistemleri, artan veri iletim hızlarının karşılanabilmesi ve  mul-
timedya uygulamaların desteklenebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Son 10 yıl içinde 
hızla ortaya çıkan 3G ve 4G sistem standartları, ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. 
90’ların başında devrim yapan 2G gezgin sistemler, kısa sürede yerlerini genişband uygulamalara 
bırakmış olacaktır. Yeni nesil genişband uygulamalar sadece eski gezgin sistemleri değil, günümü-
zün sabit internet uygulamalarını da ciddi ölçüde değiştirecektir. Başta ADSL ve fiber olmak üzere, 
genişband güvenilir internet erişimi sağlayan pek çok kablo uygulaması da yeni nesil kablosuz ha-
berleşme metodlarının geliştirilmesiyle cazibesini yitirecektir. Ancak şu unutulmamalıdır ki gerek 
kablolu gerekse kablosuz sistemler birbirine rakip olarak değil, birbirini tamamlayıcı teknolojiler 
olarak görülmelidir. Son mil gibi haberleşme altyapsı problemlerinin çözümünde fiber altyapının 
götürülemediği alanların 4G sistemler ile kapsanması mümkün olacakır. Bu bildiride öncelikle 
2G sistemleri tanıtılmış, akabinde yerini alacak olan 3G ve 4G sistemleri de detaylı olarak anlatıl-
mıştır. Önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak ortaya çıkması beklenen genişband veri iletimi 
talebinin nasıl karşılanacağı, uygulamaya konacak metodlarla (WiMAX, LTE vb.) açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler: 3G, 4G, Gezgin, Haberleşme, GSM, WiMAX, LTE

Novel Generation Applications in Broadband Mobile Communications: 3G – 4G 

Abstract: The new generation mobile systems provide the necessary infrastructure to satisfy the 
growing data transmission rate and support multimedia applications. The 3G and 4G standards 
which came up in the last decade, has been applied today. The 2G technology, which is a revolu-
tion for 90s, will be replaced by the broadband access methods soon. These new generation appli-
cations will not swap only the current 2G mobile system, but also the fixed line internet systems 
used today. Many cable internet systems such as ADSL and fiber will lose its popularity by the 
common applications of new broadband systems. However it must be kept in mind that, these 
cabled and wireless systems are not opponents for each other, but they will meet each other’s defi-
cits. Some communication infrastructure problems such as last mile problem will be solved by 
4G applications. In this paper 2G systems are referred basically. Then the prospective 3G and 4G 
technologies will be introduced. It is also mentioned in this study that, how the coming demand 
of broadband data transmission will be solved by methods such as WiMAX and LTE.  

Keywords: 3G, 4G, Mobile, Communication, GSM, WiMAX, LTE
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Frekans Bölmeli Çoğullamada, UL ve DL ileti-
mi birbirinden belirli mesafelerle ayrılan farklı 
frekans bantlarında gerçekleşir. 

Zaman Bölmeli Çoğullamada, UL ve DL ile-
timi aynı frekansta gerçekleşmesine karşın bu 
bant ‘zaman bölmelerine’ ayrılmıştır. Zamanda 
ayrılmış olan UL ve DL iletimleri farklı zaman 
bölmelerinde gerçekleşirler. 

Kod Bölmeli Çoğullama’daysa birçok kulla-
nıcı aynı frekansı aynı zamanda kullanabilir. 
Bu durumda herbir kullanıcının kendilerine ait 
olan bilgiyi almaları, diğerlerini almamaları 
iletilerin kodlanmasıyla mümkün olmaktadır. 
Vericide kodlayıcı kullanılırken alıcıda ise kod 
çözücüler yardımıyla haberleşme sağlanabilir. 
Çeşitli kod bölmeli çoğullama teknikleri vardır 
ve bunlar birbirinden kullanılan modülasyon 
tekniğiyle ayrılırlar.  Bu sistemin en popüler 
modülasyon tekniği, Dörtlü Faz Kaydırmalı 
Anahtarlama (QPSK) Modülasyonudur.

2.3   2G - 3G farkı 
Burada akla gelebilecek bazı soruların cevaplarını 
vermek yerinde olacaktır. UL yönünde 17 milyon, 
DL yönündeyse 512 kodun kullanıldığı UMTS 
üçüncü nesil haberleşme, GSM ikinci neslin işle-
vini tamamen yapabilmektedir. Temel farklılıklar;

Görüntülü konuşma, hızlı veri, düşük karşılıklı 
erişim zamanı olarak belirtilebilir. Ayrıca iki 
sitem arasında kesintisiz karşılıklı haberleşme 
de mümkün olabilmektedir. Operatörler açısın-
dan bakıldığında ise;

Antenlerin bantgenişliği ve ışıma yapıları • 
değiştirilmelidir.
Sahalar revize edilmelidir• 
Frekansı yüksek olan 3G’nin kapsama alanı • 
küçüldüğünden aktarıcı sayısı artmalıdır
Verici (BTS) yapısı değişmektedir.• 

3.    4G

Dördüncü nesil (4G) kablosuz haberleşme sis-
temleri iki temel standart üzerine kurulmuştur. 

Bunlardan WiMAX (Worldwide Interoperabi-
lity for Microwave Access – Mikrodalga Eri-
şimi için Dünya Genelinde Müşterek Çalışma) 
daha çok Amerika kıtasında standartlaşmış ve 
dünya çapında  ilk başarılı mobil ve sabit uy-
gulamaları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer 
taraftan LTE (Long-Term Evolution) Avrupa 
kıtasından başlayarak standartlaşmış ve temel-
de şu anda kullanılan 3G gezgin sistemlerinin 
gelecek nesil uygulaması olarak tasarlanmıştır. 
Şekil 2’den de görüleceği üzere araştırmalar 
gelecek 5 yıl içinde gezgin sistemler kullanıla-
rak genişband sistemlere erişimin, sabit hatlar 
üzerinden yapılana göre çok daha fazla olaca-
ğını göstermektedir.

Şekil 2. Genişband internet kullanımın 
yıllara göre dağılımı[3]

WiMAX`de kullanılan lisanslı frekans bandı uy-
gulaması, Wi-Fi teknolojisinde sorun olarak gö-
rünen servis kalitesi ve güvenlik problemlerine 
çözüm getirmistir. Teorik olarak onlarca Mbps 
veri hızına ulaşmak mümkün görünse de, gerçek 
uygulamalarda 2-4 Mbps veri hızı elde edilmiş-
tir. İleride geliştirilecek WiMAX teknolojileri 
ile elbette daha iyi veri hızlarına ulaşmak müm-
kün olacaktır. WiMAX çalışmaları, kullanıcılara 
gezgin sistemlerin faydalarından yararlanılması 
açısından Wi-Fi uygulamalarından çok daha iyi 
olanaklar sunmaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl 
içinde standartlar tamamlanacak ve günümüzde 
deneysel olarak test edilen bu sistemler hayatı-
mızın önemli bir parçası olacaktır[4,5].

3.1   WiMAX
WiMAX standartı kablosuz geniş alan ağ 
bağlantı sorunlarından biri olan son mil 
(last mile) problemine çözüm olabilecek bir 

mevcut altyapıya eklenmesi gerekebilen yeni 
geliştirilecek servislere entegre olma  ihtiyacı-
nı da beraberinde getirdi[1]. 

Bunun üzerine GPRS (General Packet Radio 
Services –Genel Paketli Radyo Servisleri)  ve 
EDGE (Enhanced Data rates for the GSM Evo-
lution)  GSM Evrimi için Zenginleştirilmiş Veri 
Hızları gibi, gezgin haberleşme operatörlerine ek 
maliyet getirmeyecek 2G ötesi gelişimler de hızla 
hayata geçirildi. Bununla beraber bu teknolojiler 
2G’nin merkezindeki temel sistem tasarım prob-
lemlerini çözemedi. Çünkü 2G sistemler yüksek 
bantgenişliği ve yüksek hızlı veri transferi için 
tasarlanmamıştı. İşte bu yüksek veri transferini 
destekleyen servislere olan ihtiyaç üçüncü nesil 
olarak adlandırılan 3G servislerini oluşturdu.

Şekil 1. Gezgin haberleşme 
sistemlerinin gelişim süreci[2]

Şekil 1’de görüldüğü üzere 90’ların başından  
itibaren artan veri iletim hızı ihtiyacını karşıla-
mak için yeni teknolojiler uygulamaya sokuldu.

2.   3G Mimarisi

3G servislerinden birisi Avrupa için geliştiri-
len UMTS standardıdır. Bu standart küresel 
bir oluşum olan 3GPP (Üçüncü Nesil Ortaklık 
Projesi) organizasyonu tarafından bulunmuş-
tur. 3GPP’nin şemsiyesi altında bulunan diğer 
standartlar şunlardır;

ETSI (European Telecommunication      • 
Standard Institute - Avrupa Telekomüni-
kasyon Standard Enstitüsü
ARIB (Association of Radio Industries • 
and Business/Japan - Japon Radyo En-

düstrisi ve İş dünyası Oluşumu)
CWTS (China Wireless Telecommunicati-• 
on Standard Group - Çin Telsiz Haberleş-
me Standardı Grubu)
T1 (Standardisation Committee/US - • 
A.B.D. Standart Komitesi )
TTA (Telecommunication Technology As-• 
sosiation/Korea) Kore Telekomünikasyon 
Teknolojileri Birliği
TTC (Telecommunication Technology • 
Committee/Japan - Japon Telekomünikas-
yon Teknoloji Komitesi)

Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi Tanımı (3GPP) 
başlangiçta oluşturulmadıysa da işlevsel pren-
sipleri günümüzde hala yürülüktedir. 

2.1   UMTS Nedir?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 3G olarak da 
adlandırabileceğimiz UMTS; yazı, sayısal ses, 
görüntü ve bunların birkaçını içeren multimed-
ya servislerin, genişbantlı ve paket-temelli ileti-
minin, 2 Mbps’den daha hızlı şekilde dünyanın 
neresinde olursa olsun gezgin telefon ve bilgi-
sayarlara sağlanması olarak tanımlanabilir. 

GSM temelli olan bu yapı 2002 yılından beri 
büyük üreticiler tarafından gezgin kullanıcılara 
sunulmuştur. 

2.2   Teknik altyapı
3G sistemleri temelde çoklu erişim teknikleri-
ne göre çalışmaktadır. Bunlar da kendi arasın-
da üçe ayrılır:

FDMA (Frekans Bölmeli Çoklu Erişim)• 
TDMA (Zaman Bölmeli Çoklu Erişim)• 
CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim)• 

Modern gezgin sayısal haberleşme sistemleri 
tam karşılıklı (full-duplex) özelliğe sahiptir. İle-
tim yukarı doğru (uplink-UL) ya da aşağı doğ-
ru (downlink-DL) gibi her iki yönde olabilir. 
UL, gezgin istasyondan (MS) ana verici-alıcı 
istasyona (BTS) doğru iletimi, DL ise BTS’den 
MS’e doğru iletimi belirtir. Amerika’da bu ge-
nellikle ‘geri’ ve ‘ileri’ yönü gösterir. 
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LTE ayrıca 1.4 MHz`den 20 MHz`e kadar ta-
şıyıcı band genişliklerini de desteklemektedir. 
FDD (Frequency Division Duplexing) ve TDD 
(Time Division Duplexing) erişim metodları 
da LTE tarafından uygulanmaktadır. LTE sis-
temlerinin bir diğer avantajı da mobil telefon-
lara ek olarak pek çok dizüstü bilgisayar, oyun 
konsolu, kamera vb elektronik ekipmanların 
bu standartla ortak calişacak olmasıdır[3].

4.    Sonuç

Günümüz kablolu ve kablosuz internet erişim 
teknikleri genişband çözümleri konusunda 
gerek yüksek maliyetleri gerekse esneklikten 
yoksun olmaları sebebiyle yetersiz kalmakta-
dır. Gelecek nesil gezgin haberleşme teknoloji-
leri ise geniş kapsama alanlarında yüksek veri 
hızı ile düşük maliyetli çözümler sunmaktadır. 
Önümüzdeki birkaç yıl özellikle mobil internet 
erişiminde köklü değişikliklerin yaşanacağı 
yıllar olacaktır. 

Bu çerçevede 100 Mbps gibi yüksek veri hızı 
iletimine sahip, esnek ve gelişmiş internet sağ-
layan, servis kalitesini (QoS) otomatik olarak 
kontrol edebilen, geliştirilmiş güvenlik özel-
likleri bulunan ve çok sayıda küçük genişband 
ağlarla ortak olarak çalışabilen 4G sistemleri 
devreye girecektir[6].

5.   Kaynaklar

[1] Osadciw, L. Sayısal Haberleşme Ders Not-
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uygulamadır. IEEE 802.16 çalişma grubu 
tarafından oluşturulan WiMAX standartı 
yüksek hız ve düşük maliyet değerleri için 
genişband kablosuz erişim imkanı tanımaktadır. 
Kolayca yaygınlaştırılabilecek uygulamaları 
ile fiber optik altyapının genişletilebilmesi için 
bir çözüm metodu olarak alınmıştır. WiMAX 
baz istasyonları yardımıyla geniş kapsama 
alanlarına yayın yapılabilecektir. Direkt görüş 
(LOS – Line of Sight) alanındaki yaklaşık 
8km`lik mesafeye 70 Mbps hızında iletim 
sağlanacaktır. Nokia, Intel, Dell, Motorola, Fu-
jitsu ve benzeri yüzün üzerinde firma tarafından 
kurulan WiMAX forum, DSL ve kablolu inter-
netin ulaşamadığı alanlara genişband erişim 
imkanı tanıyacak bu teknolojinin geliştirilmesi 
için gereken desteği vermektedir.

En hızlı Wi-Fi bağlantısı, optimal koşullar altında 
54 Mbps hızına kadar iletim sağlar. WiMAX 
için bu değer 70 Mbps alınabilir. Bu 70 Mbps`in 
onlarca iş merkezine ve evlere dağılacağı 
düşünülürse son kullanıcının, kablo mode-
min sağladığına yakın bir iletişim hızına sahip 
olacağı düsünülmelidir. Bu durumda WiMAX`i 
Wi-Fi`dan üstün kılan iletim hızı değil, kapsa-
ma alanının genişliği ve iletim mesafesidir. Wi-
Fi teknolojilerinde yaklaşık 30m`lik iletim me-
safesi yakalanırken, WiMAX`in 50 km uzakta-
ki alıcılara iletim yapabilmesi tasarlanmaktadır. 
Yüksek güçlü baz istasyonlarının ve kullanılan 
frekans erişim tekniklerinin sunacağı avanta-
jlar WiMAX`in kullanımını yaygınlaştıracaktır. 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Mul-
tiplexing) teknolojisi üzerine kurulmuş olan 
WiMAX uygulamaları ile 5 MHz ve üzeri bant 
genişliklerindeki taşıyıcılar efektif olarak ileti-
lecektir. Tüm bu üstünlüklerine rağmen WiMAX 
uygulamalarının günümüz Wi-Fi, fiber, DSL 
vb. haberleşme metodlarını tamamlayıcı ve bu 
alanlardakı eksikleri gidererek, gerektiği nokta-
larda ortaklaşa çalışacak yeni nesil bir teknoloji 
olduğu unutulmamalıdır.  

3.2   LTE
Dünya genelinde artmakta olan genişband in-
ternet kullancıları sadece ev ve iş yerlerindeki 

sabit hatlara bağlı kalmak zorunda olmama-
lıdır. 2014 yılında toplam 3.4 milyar insanın 
genişband internete sahip olacağı ve bunun 
%80`inin gezgin sistemler üzerinden internete 
bağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu kullanı-
cılar büyük çoğunlukla  HSPA (High Speed 
Packet Access – Yüksek Hızlı Paket Erişimi) 
ve LTE (Long Term Evolution – Uzun Vade 
Evrimi) ağlarından yararlanacaktır. 

Günümüzde insanlar, dizüstü bilgisayarlarda 
bulunan HSPA modemler vasıtasıyla internete 
girip, e-mail kontrol eder hale geldi. Artık sabit 
ADSL hatlar üzerinden alınan internet servisi 
popülerliğini kaybediyor. LTE sistemleri ile 
bu uygulamalar daha da gelişecektir. İnteraktif 
TV, mobil video uygulamaları, gelişmiş oyun 
ve profesyonel servisler gibi hizmetler LTE ağ-
lari üzerinden verilebilecektir. 

LTE`in en önemli artısı yüksek kapasite ve 
veri aktarım hızı özellikleridir. LTE ağlarının 
isterlerinden biri de 100 Mbps indirme hızına 
ulaşmaktır. Teknolojik olarak 300 Mbps hızı-
na ulaşmak mümkün olsa da Ericsson şu ana 
kadar 160 Mbps veri indirme hızını test etmiş 
bulunmaktadır. 

Şekil 3. Veri iletim hızlarının gelişimi [2]

Şekil 3’den görülebileceği üzere 2G’den itiba-
ren geliştilen yeni nesil haberleşme uygulama-
ları ile veri taşıma kapasiteleri artmaktadır.

Tabi ki bu değerlere test ortamlarında ulaşıl-
mıştır. Doğal olarak aynı performansların gün-
lük kullanımlarda yakalanması kolay değildir. 
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1. Giriş

Bilgisayar teknolojisinin kişisel kullanım düze-
yinde olmadığı dönemlerde yapı analizi, daha 
az işlem gerektiren, iki boyutlu analiz teknikleri 
kullanılarak yapılmakta idi. Bilgisayar teknolo-
jisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile üç boyut-
lu analiz sadece akademik bir çalışma olmaktan 
çıkıp paket programlar vasıtasıyla mühendisler 
tarafından kullanılabilir hale gelmiştir.

Yapıların üç boyutlu analizi için geliştirilmiş 
bir çok paket program mevcuttur. Bu program-

ların mühendisler tarafından tasarım amaçlı 
kullanılmasının yanında bazılarının akademik 
çalışmalarda da kullanılması mümkündür. An-
cak açık kaynak kodlu olmayan bu program-
lara data girmenin haricinde müdahale imkanı 
olmadığından dolayı, analiz tekniklerinin ge-
liştirilmesi gibi bazı çalışmalarda kullanılma-
ları mümkün olmamaktadır. Bu durumda araş-
tırmacının kendi analiz programını geliştirmesi 
zorunlu hale gelmektedir. 

Bu çalışmada akademik çalışmalarda kullanıl-
mak üzere yapıların üç boyutlu statik analizini 

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen                 

Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Mahmud Sami Döven, Burak Kaymak, Mehmet Tevfik Bayer
Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kütahya
msamidoven@gmail.com, burakkaymak@ gmail.com

Özet: Bu çalışmada üç boyutlu çerçeve yapıların statik analizi için kullanıcı dostu arayüze sahip 
bir bilgisayar programı (YapAn05) geliştirilmiştir. Geliştirilen programda düğüm, eleman, kesit, 
malzeme ve yükleme bilgileri girilerek yapı tarif edilmekte ve yapının statik analizi yapılmakta-
dır. Analiz sonunda tasarım için gerekli, düğüm noktası deplasmanları ve çubuk ucu kuvvetleri 
raporlanmaktadır. Bunun yanında,  girilen yapı geometrisi açık kaynak kodlu bir matematik ve 
grafik programı olan SCILAB ile otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. YapAn05 programı 
kullanılarak örnek yapılar analiz edilmiş ve sonuçların üç boyutlu analiz için yaygınca kullanılan 
Sap2000 programının sonuçları ile aynı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:  Yapı Analizi, Üç Boyutlu Çerçeve Yapı.

A Software Developed for Static Analysis of 3D Frame Structures: YapAn05

Abstract: In this study a computer program (YapAn05), which has a user friendly interface, is 
developed in order to carry out static analysis of three dimensional frame structures. In this soft-
ware, structure is described by entering information related to nodes, members, cross sections, 
materials and loads, and static analysis is performed. At the end of the analysis, the information 
as nodal displacements and member end forces, which are necessary for design, is reported. The 
structure geometry can be checked by using the open source coded mathematical and graphical 
program SCILAB. If this program is loaded on the computer then it can be called automatically 
by YapAn05.  Sample structures are analyzed by using the program, YapAn05, and it is seen that 
the results are the same as those of Sap2000 which is widely used for 3D structural analysis.         

Keywords: Structural Analysis, 3D Frame Structure.
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gerçekleştiren kullanıcı dostu arayüze sahip bir 
bilgisayar programı (YapAn05) geliştirilmiştir.

2. Deplasman metodu ile Sistematik Analiz 

Yapılarda deplasman metodu ile sistematik ana-
liz yapılabilmesi için, yapı matematik olarak ta-
rif edilmelidir. Bunun için düğüm ve elemanlar 
sistematik olarak numaralandırılır. Bu numara-
lar ilgili matris ve vektörlerin kolon veya satır 
numarasına denk geleceğinden dolayı ardışık 
olarak atanmalıdır. Daha sonra her bir düğüm 
ve çubuk eleman için koordinat, serbestlik, yük, 
kesit ve malzeme özellikleri, lokal eksen özel-
likleri gibi gerekli bilgiler matrisler veya vek-
törler içerisinde nümerik olarak depolanır. 

Yapıyı tarif eden matris ve vektörler kullanıla-
rak eleman rotasyon matrisleri ve eleman rijitlik 
matrisleri elde edilir. Elde edilen eleman rijit-
lik matrislerinden, yapı rijitlik matrisi toplama 
metodu ile elde edilir. Öngörülen yükler altında 

oluşacak deplasmanlar lineer denklem takımı 
çözüm metotlarından birisi ile çözülür. Öncelik-
le deplasmanların hesaplanması nedeniyle dep-
lasman metodu adını alan bu yöntemde hesap-
lanan eleman rijitlik matrisleri ve deplasmanlar 
kullanılarak çubuk ucu kuvvetleri hesaplanır. 

3. Geliştirilen Bilgisayar Programı

Bu çalışma kapsamında geliştirilen yapı anali-
zi programı YapAn05’de bir ara yüz (Şekil 1) 
vasıtasıyla datalar girilmekte ve yapılan analiz 
sonunda hesaplanan deplasman ve çubuk ucu 
kuvvetleri raporlanmaktadır. Ayrıca girilen ge-
ometrinin doğru olup olmadığı ile ilgili bir fi-
kir vermesi için açık kaynak kodlu bir program 
olan SCILAB programı, bilgisayarda kurulu 
olması halinde, otomatik olarak çağrılmakta 
ve girilen geometrinin komutları hazır olarak 
gelmektedir. Açılan bu sayfada hazır kod ça-
lıştırıldığında grafik ortamda çubuk elemanlar 
çizdirilerek çubuk sistem incelenebilir.

olarak atanan yeni malzeme ismi değiştirilebilir.  
Seçilen malzemelerin özellikleri değiştirilebilir. 

- Kesit özellikleri : Genel kesit tipi tanımlanabi-
lir. Kesit özellikleri olarak isim, kesit alanı, x,y, 
ve z eksenlerinde atalet momentleri girilebilir. 
Ayrıca dikdörtgen, daire, kutu ve boru kesitler 
en, boy, çap ve et kalınlığı gibi bilgileri girile-
rek alan ve atalet moment değerleri otomatik 
olarak hesaplanıp atanabilir. Bu değerlerde de-
ğişiklik yapılabilir.

- Çubuk bilgileri : Önceden atanmış düğüm 
noktaları, malzeme ve kesit tipleri arasından 
başlangıç, bitiş düğümleri, kesit tipi ve mal-
zeme adı seçilerek çubuklar tarif edilir. Çubuk 
uçlarında mafsal veya farklı serbestlik olması 
durumunda çubuk ucu serbestlikleri tarif edi-
lebilir. Tarif edilen bu serbestliklere yük atana-
bilir. Seçilen çubuklarda bu özellikler değiştiri-
lebilir. Çubuklar üzerinde noktasal ve düzgün 
yayılı yükler tarif edilebilir. 

- Analiz : Analiz butonu ile, tarif edilen yapı 
sisteminin statik analizi gerçekleştirilir. 

- Rapor : Rapor butonu ile düğüm noktası dep-
lasmanları ve çubuk ucu kuvvetleri raporlanır. 

- Çizim : Çizim butonu ile matematik ve grafik 
özellikli, açık kaynak kodlu bir yazılım olan 
SCILAB programının kurulu olması halinde, 
girilen geometrinin kontrolü için yapının ge-
ometrisi bir grafik datası şeklinde otomatik 
olarak hazırlanmakta ve SCILAB programında 
komut sayfası derlenmeye hazır şekilde otoma-
tik olarak çağrılmaktadır. Açılan bu sayfada F5  
tuşu ile yapı geometrisi çizdirilebilmektedir. 

4. Uygulamalar

Geliştirilen yapı analizi programı YapAn05 ile 
bazı örnek yapıların statik analizi yapılmıştır. 
Aynı yapılar yaygın olarak kullanılan analiz 
programlarından Sap2000 programı ile analiz 
edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Şekil 2. Akış Diyagramı

4.1 Altı çubuklu çerçeve
Şekil 3’de verilen yapı [1,2] iki kolon ve dört 
kirişten oluşan, kirişleri düzgün yayılı yüklü 
üç boyutlu bir çerçevedir. Kesit ve malzeme 
özellikleri Şekil 3’de verilen yapı YapAn05 ve 
Sap2000 programları ile analiz edilmiştir. Her 
iki program ile hesaplanan sonuçlar birebir ör-
tüşmektedir. Sonuçlar Şekil 4’de listelenmek-
tedir. YapAn05 programının bu örnekteki ya-
pının geometrisi için otomatik olarak oluştur-
duğu SCILAB hazır komut sayfası Şekil 5’de 
gösterilmiştir.

Şekil 1. YapAn05 ana pencere görüntüsü

Hazırlanan bilgisayar programının (YapAn05) 
akış diyagramı Şekil 2’de verilmektedir. Bu 
programın özellikleri şunlardır:

-Projeleri kaydedebilme: Dataları girilen yapı-
lar bir proje adı ile kaydedilebilir ve daha sonra 
dosyadan açılabilir. Açılan proje farklı isimle 
kaydedilebilir.

-Sistem özelliklerini seçebilme: Yeni proje se-
çilmesi durumunda açılan bir pencere aracılığı 
ile yapı özellikleri tanımlanabilmektedir. Çer-
çeve veya kafes, ayrıca 2 boyutlu veya 3 bo-
yutlu olarak seçilebilen proje özelliklerine göre 

data girişinde kolaylık (bazı serbestliklerin oto-
matik olarak atanması gibi) sağlanmaktadır. 

- Düğüm noktası bilgileri: Seçilen bir orijine 
göre düğüm noktası koordinatları girilen dü-
ğüm noktalarının serbestlikleri atanabilir. Dü-
ğüm noktası yükleri ve lokal eksen takımları 
tarif edilebilir. 

-Malzeme Bilgileri : Çelik ve beton gibi mal-
zemeler hazır kütüphanede depolanırken yeni 
malzeme ekleme imkanı vardır. Malzeme özel-
likleri olarak elastisite modülü, birim hacim 
ağırlık ve poisson oranı girilebilir, otomatik 
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4.2 Üç çubuklu çerçeve
Şekil 6’da verilen üç boyutlu çerçeve sistem 
[1,2] iki çapraz kolon ve bir çapraz kirişten 
oluşmaktadır. Çapraz kiriş yer çekimi doğrul-
tusunda düzgün yayılı yük taşımaktadır. Kesit 

ve malzeme özellikleri şekilde verilen sistem 
YapAn05 ve Sap2000 programları ile analiz 
edilmiştir. Her iki programla hesaplanan so-
nuçlar birebir örtüşmektedir. Sonuçlar Şekil 
7’de listelenmektedir.  

Şekil 3.  Altı çubuklu  çerçeve

Şekil 4.  Altı çubuklu  çerçeve için YapAn05 analiz raporu

Şekil 5.  Altı çubuklu  çerçeve geometrisi SCILAB komut sayfası

Şekil 6.  Altı çubuklu  çerçeve

Şekil 7.  Üç çubuklu  çerçeve için YapAn05 analiz raporu

4.3 Yirmi beş çubuklu  uzay kafes sistem
Şekil 8’de verilen yirmi beş çubuklu uzay ka-
fes sistem, birçok araştırmacı tarafından [3,4,5] 
kesit optimizasyonu problemi olarak incelen-
miştir. Bu çalışmada kesit ve malzeme özellik-
leri Şekil 8’de gösterildiği gibi alınmıştır. Şekil 
8’de verilen yükleme altında yapının statik ana-

lizi YapAn05 ve Sap2000 programları ile yapıl-
mıştır. Her iki programla hesaplanan sonuçlar 
birebir örtüşmektedir. Sonuçlar Şekil 9’da lis-
telenmektedir. Yapı geometrisinin kontrolü için 
YapAn05 programı tarafından oluşturulan SCI-
LAB komut sayfası derlendiğinde elde edilen 
geometri Şekil 10’da gösterilmektedir.
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5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma kapsamında geliştirilen YapAn05 
programı ile üç boyutlu yapıların statik analizi 
yapılabilmektedir. Data girişinde kolaylık sağ-
laması amacıyla kullanıcı dostu bir arayüzle 
tasarlanan programın analiz sonuçları yaygın 
olarak kullanılan yapı analizi programlarından 
Sap2000 sonuçları ile karşılaştırıldığında bire-
bir örtüştükleri görülmüştür. YapAn05 programı 
ile tarif edilen yapıların proje olarak kaydedile-
bilmesi, kaydedilmiş projelerin çağrılabilmesi 
mümkündür. Açık kaynak kodlu  bir matematik 
ve grafik programı olan SCILAB ile sistemin 
geometrisi otomatik olarak çizdirilebilmektedir. 

YapAn05 programında, grafik ortamda data gi-
rişi, yükleme çeşitliliği gibi eklentiler yapılması 
da planlanmaktadır. Akademik çalışmalarda kul-
lanılmak üzere geliştirilen bu programa dinamik 
analiz, plastik analiz, non-lineer analiz ve optimi-
zasyon modüllerin eklenmesi düşünülmektedir.  
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1. Giriş

Plaklar; orta düzlemlerine dik doğrultudaki 
yükleri eğilme dirençleri yardımıyla taşıyan 
düzlemsel taşıyıcılardır.  Eğer yükleme sonu-
cunda oluşan gerilmelerin az olduğu bölgeler-
de kalınlık azaltılırsa değişken kalınlıklı plak-
lar elde edilir.  Değişken kalınlıklı plaklar yay-

gın olarak yüksek performanslı yüzey ve hava 
araçlarının birçok türünde kullanılmaktadır [5].  
Plak kalınlığı boyunca ani değişimin olmadığı 
durumlarda sabit kalınlıklı plaklar için türeti-
len plak denklemi değişken kalınlıklı plaklar 
için de yeterli doğrulukta sonuç vermektedir 
[4].  Plağın herhangi bir ekseni yönünde veya 
her iki eksen yönünde kalınlığının değiştiği du-

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların                                                              

ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Mustafa Halûk Saraçoğlu, Yunus Özçelikörs
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
mhsaracoglu@ogu.edu.tr, yunuso@ogu.edu.tr

Özet: Taşıdığı yüke ve mesnet şartlarına göre plakta oluşan gerilme dağılımı düzgün olmayabilir.  
Gerilmenin az olduğu yerlerde plak kalınlığının yeteri kadar tıraşlanması neticesinde ortaya de-
ğişken kalınlıklı plaklar çıkar. Değişken kalınlıklı plaklar sabit kalınlıklı plaklara göre daha düşük 
ağırlığa sahiptirler. Değişken kalınlıklı plaklar yaygın olarak yüksek performanslı kara, deniz, 
hava ve uzay araçlarının birçok türünde kullanılmaktadır.  Günümüz mühendisliğinde paket bilgi-
sayar programlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.  Bir araç olarak kullanılması gereken bu 
paket programlarla karmaşık pek çok yapının analizi kısa zamanda yapılabilmektedir.  ANSYS, 
sonlu elemanlar metodunu kullanan çok yönlü bir paket programdır.  Bu çalışmada, değişken 
yüklemeler altında ve düzgün olmayan kalınlık değişimine sahip izotrop dikdörtgen plakların 
statik analizi için literatürde geliştirilen kapalı form çözümleri ile ANSYS paket programından 
elde edilen çözümler karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler:  ANSYS, Değişken Kalınlıklı Plak, Sonlu Elemanlar Metodu.

Modelling of Variable Thickness Isotropic Plates with ANSYS Packaged Software

Abstract: Stress distribution on the plate could be not regular because of the load and boundary 
conditions.  Variable thickness plates occur after cutting out the plate thickness sufficiently on 
places that have less stress.  Variable thickness plates have less weight than uniform thickness 
plates.  Variable thickness plates are widely used in many kinds of high-performance land, sea, air 
and space vehicles.  From day to day usage of packaged computer programs increases in today’s 
engineering.  So much complex structures could be analysed with less time by these packaged 
softwares that have to be utilized as a tool.  ANSYS is a versatile packaged software that uses 
finite element method.  In this study, closed-form solutions that have been developed in the lit-
erature for the static response of isotropic rectangular plates with non-uniform thickness variation 
and subjected to arbitrary loading is compared with  the solutions that have been obtained using 
ANSYS packaged software. 

Keywords: ANSYS, Variable Thickness Plate, Finite Element Method.
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rumda kapalı form çözümü, basit mesnetlenme 
ve yükleme durumlarında bile karmaşık bir 
hale gelmektedir [5].

Zenkour, klasik ince plak teorisine dayanan ça-
lışmasında; sabit, doğrusal ve ikinci dereceden 
kalınlık değişimine sahip dikdörtgen plakların 
eğilme probleminde Lèvy tipi yaklaşımı ve 
küçük parametre metodunu kullanarak sayı-
sal çözümler bulmuştur.  Çalışmada ele alınan 
ince dikdörtgen plak karşılıklı iki kenarından 
basit mesnetlidir.  Diğer iki kenarın sınır şart-
ları değişkendir ve bu iki kenar arasında plağın 
kalınlığı da değişebilmektedir.  Yazar, değişik 
yüklemeler altında ve düzgün olmayan kalınlık 
değişimine sahip izotrop dikdörtgen plakların 
statik analizi için, kapalı form çözümler geliş-
tirmiştir.  Geliştirilen modelin doğruluğunu, 
kesin çözümü bilinen sayısal sonuçlu problem-
ler ile kanıtlamıştır [5].  

2. Değişken Kalınlıklı Plaklar

4 4 4
0 0 0

4 2 2 4

w w wq 2
D x x y y

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂  (1)

ifadesi plak denklemi olarak bilinmektedir.  
Aslında bu denklem ( )q x, y  yayılı yükü taşı-
yan plak elemanının z yönündeki denge denk-
lemidir.  Bu denklemde ( )0w x, y  plağın orta 
düzleminin x ve y koordinatlarına bağlı olarak 
yapmış olduğu çökmeyi gösteren elastik yüzey 

fonksiyonudur.  D ise ( )3 2Eh 12 1 u−  şeklin-
de tarif edilen plak eğilme rijitliğidir.

Örnek olarak, x- ekseni yönündeki uzunluğu a, 
y- ekseni yönündeki uzunluğu b olan izotrop 
bir plak ele alınabilir.  Klasik plak teorisine uy-
ması için plağın z- ekseni yönündeki boyutu h, 
plağın a veya b kenar uzunluklarının belli bir 
oranında olması gerekir.  

Zenkour, plağın y- ekseni yönündeki kalınlık 
değişimini aşağıdaki fonksiyonla tanımlamıştır.

( )[ ]yfhh nl+= 10

( ) ( )n
n yyf 12 −=  ,3,2,1=n  (2)

Burada 0h  Şekil 1’de görüldüğü gibi plak orta 
noktasının kalınlığıdır.  Plak kalınlığındaki de-

ğişimin doğrusal olduğu durumda 1=n , ikinci 

dereceden olduğu durumda ise 2=n  olarak 

alınmaktadır.  y  ise; byy =  şeklinde tanım-

lanan bir oranı ifade etmektedir.  l  plağın kla-
sik plak teorisine uygun olması için kalınlığını 
düzenleyen küçük bir parametredir.  Bu çalış-

mada 0 2.l =  , 0h a 20= alınmıştır.

ANSYS paket programının kütüphanesinde 
çok sayıda eleman bulunmaktadır.  Bu çalışma-
da ele alınan plak eğilme probleminin yapısına 
en uygun olan SHELL63 elemanı seçilmiştir.  
SHELL63 elemanı, eğilme özelliğine sahip, 
yüzey ve normal gerilmeleri karşılayabilen bir 
elemandır.  Toplam 4 düğüm noktasına sahiptir 
ve her düğüm noktasında X, Y ve Z eksenleri 
yönlerindeki ötelenmeler ile yine bu eksenler 
etrafındaki dönmelerden oluşan 6 serbestlik 
derecesine sahiptir.

Numerik örneklerin hesaplamalarında ANSYS 
paket programının APDL ( Ansys Parametric 
Design Language ) özelliği kullanılmıştır [1,2,3].  
Öncelikle sabit kalınlıklı bir plak, ağ oluşturula-
rak belli sayıda elemana bölünmektedir.  Sonra 
elemanların birleştiği noktalardaki plak kalınlık-
ları APDL kodları ile tanımlanmaktadır.  Aşağıda 
ANSYS paket programının yardım dosyasından 
alınan ve plak kalınlığının değişimini sağlayan 
program parçası gösterilmiştir.

*GET,MXNODE,NODE,,NUM,MAXD

*DIM,THICK,,MXNODE

*DO,NODE,1,MXNODE

   *IF,NSEL(NODE),EQ,1,THEN

      THICK(node) =

        0.5+0.2*NX(NODE)+0.02*NY(NO

DE)**2

   *ENDIF

*ENDDO

NODE = $ MXNODE =

Bu algoritmadaki “THICK(node)” fonksiyonu 
plak kalınlığındaki değişimi ifade etmektedir.  
Bu satır, aşağıda görülen iki farklı biçimde dü-

zenlenerek doğrusal (n=1) ve ikinci dereceden 
(n=2)  kalınlık değişimine sahip plak problem-
lerinin çözümlerinde kullanılmıştır.

( 1=n )için:     THICK(node) = 

(2/50)+(1/50)*NY(NODE)

( 2=n )için:   THICK(node) = 

(3/50)-(2/50)*NY(NODE)+(2/50)*NY(NO

DE)**2

x z z

yyy

00 8h. 01 2h.

z

y

0h 0h

01 2h.01 2h.
x

y

a
( )a ( )e( )d( )c( )b

01 2h.

01 2h.b b

a

01 2h.

Şekil 1.
a) Dört kenarından basit mesnetli plak,
b) Karşılıklı iki kenarı ankastre, diğer iki kenarı basit mesnetli plak,
c) Sabit kalınlıklı plak kesiti,
d) Doğrusal kalınlık değişimi olan plak kesiti,
e) İkinci dereceden kalınlık değişimi olan plak kesiti.

      
   (a)                                                (b)                                              (c)

Şekil 2.
a) Sabit kalınlıklı plak,
b) Doğrusal kalınlık değişimi olan plak,
c) İkinci dereceden kalınlık değişimi olan plak.

Kare bir plağın kalınlığındaki değişim, Şe-
kil 2’de görülmektedir.  Çözülen bütün örnek 
problemlerde Poisson oranı 3.0=u  olarak 

alınmıştır.  Tablo1-3’te verilen boyutsuz çökme 
ve eğilme momentlerinin hesaplanmasında
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DL,P51X, ,ROTX, 

FLST,2,4,1,ORDE,4   

FITEM,2,1   

FITEM,2,-2  

FITEM,2,53  

FITEM,2,104 

!Kose noktalarinda sinir sartlari

/GO   

D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,

FLST,2,1,5,ORDE,1   

FITEM,2,1   

/GO 

SFA,P51X,1,PRES,-1 !Yuk   

FINISH  

/SOL

SOLVE   !Cozum

FINISH  

/POST1     !Sonuc

AVPRIN,0, , 

ETABLE,w,U,Z  !Cokme

AVPRIN,0, , 

ETABLE,mx,SMISC, 4 !MX 

AVPRIN,0, , 

ETABLE,my,SMISC, 5 !MY 

PRETAB,W,MX,MY    !tablo

4. Uygulamalar

Plak kalınlığındaki değişimin sabit, doğrusal 
ve ikinci dereceden alındığı her bir uygulama-

da b a  oranı 1, 1.5 ve 2 için çözümler yapıl-

mıştır.  Plak kenar oranı b a 1=  olan prob-

lemlerde 51 51× ,  b a 1 5.=  olan problem-

lerde 151 101×  ve b a 2=  olan problemlerde 

101 51× ’lik ağlar oluşturulmuştur.  Tablo1 ve 
2’de dört kenarından basit mesnetli düzgün ve 
üçgen yayılı yükle yüklenmiş dikdörtgen plak-
lara ait sonuçlar verilmiştir.  Tablo 3’te ise kar-
şılıklı iki kenarı ankastre diğer iki kenarı basit 
mesnetli ve düzgün yayılı yükle yüklenmiş 
plak problemlerine ait sonuçlar gösterilmiştir.

w
aq
D

w 4
0

0
210

=
  

xx M
aq

M 2
0

10
=

  

yy M
aq

M 2
0

10
=

bağıntıları kullanılmıştır.  Burada 0D  plak 
orta noktasındaki 

0h  kalınlığı kullanılarak he-
saplanan plak eğilme rijitliğidir.

3. APDL kodu

Örnek olarak, doğrusal kalınlık değişimine sa-
hip, düzgün yayılı yükle yüklenmiş basit mes-
netli kare plak için APDL kodu şu şekildedir:

/BATCH  

/input,menust,tmp,’’,,,,,,,,,,,,,,,

,1   

WPSTYLE,,,,,,,,0

/PREP7  

!SHELL63 elemani

ET,1,SHELL63         

MPTEMP,,,,,,,,  

MPTEMP,1,0  

!Elastisite Modulu

MPDATA,EX,1,,1       

!Poisson Orani

MPDATA,PRXY,1,,0.3         

!Plak tanimlanmasi

RECTNG,0,1,0,1,       

FLST,5,4,4,ORDE,2   

FITEM,5,1   

FITEM,5,-4  

CM,_Y,LINE  

LSEL, , , ,P51X 

CM,_Y1,LINE 

CMSEL,,_Y             

!Ag tanimlanmasi

LESIZE,_Y1, , ,51, , , , ,1

MSHAPE,0,2D 

MSHKEY,1

CM,_Y,AREA  

ASEL, , , ,       1 

CM,_Y1,AREA 

CHKMSH,’AREA’   

CMSEL,S,_Y  

AMESH,_Y1   

CMDELE,_Y   

CMDELE,_Y1  

CMDELE,_Y2 

!Kesitin degiskenlestirilmesi

*GET,MXNODE,NODE,,NUM,MAXD       

*DIM,THICK,,MXNODE  

*DO,NODE,1,MXNODE   

*IF,NSEL(NODE),EQ,1,THEN

*SET,THICK(node) , 

(2/50)+(1/50)*NY(NODE)

*ENDIF  

*ENDDO  

*SET,NODE , 

*SET,MXNODE ,   

RTHICK,THICK,1,2,3,4,   

FLST,2,4,4,ORDE,2   

FITEM,2,1   

FITEM,2,-4  

!Kenarlarda sinir sartlari

/GO   

DL,P51X, ,UZ,   

FLST,2,2,4,ORDE,2   

FITEM,2,1   

FITEM,2,3   

/GO 

DL,P51X, ,UX,   

FLST,2,2,4,ORDE,2   

FITEM,2,2   

FITEM,2,4   

/GO       

DL,P51X, ,UY,

FLST,2,2,4,ORDE,2   

FITEM,2,1   

FITEM,2,3   

/GO 

DL,P51X, ,ROTY, 

FLST,2,2,4,ORDE,2   

FITEM,2,2   

FITEM,2,4   

/GO 

ab

Kalınlık Değişimi / Yükleme durumu

x

y

zSabit ( n 0= ) Doğrusal ( 1=n ) İkinci dereceden ( 2=n )

w
xM yM w

xM yM w
xM yM

1.0

0.4062 0.4789 0.4789 0.4100 0.4772 0.4628 0.3494 0.4217 0.4510 Zenkour

0.4057 0.4781 0.4781 0.4096 0.4768 0.4623 0.3490 0.4214 0.4506 Bu çalışma

-0.1231 -0.1754 -0.1754 -0.0976 -0.0901 -0.1188 -0.1145 -0.0783 -0.0887 % Fark

1.5

0.7724 0.8116 0.4984 0.7795 0.8115 0.4774 0.6766 0.7231 0.4858 Zenkour

0.7722 0.8115 0.4984 0.7795 0.8114 0.4771 0.6765 0.7231 0.4857 Bu çalışma

-0.0259 -0.0154 -0.0100 0.0000 -0.0092 -0.0628 -0.0148 -0.0069 -0.0206 % Fark

2.0

1.0129 1.0168 0.4635 1.0229 1.0194 0.4427 0.9097 0.9259 0.4667 Zenkour

1.0121 1.0164 0.4633 1.0222 1.0190 0.4422 0.9090 0.9255 0.4664 Bu çalışma

-0.0790 -0.0393 -0.0539 -0.0684 -0.0392 -0.1129 -0.0769 -0.0432 -0.0686 % Fark

Tablo 1. Dört kenarından basit mesnetli, düzgün yayılı yükle yüklü dikdörtgen plakların 

orta noktasındaki boyutsuz ( )w çökme ve boyutsuz( )yx MM , eğilme momentleri.
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5. Sonuç ve Öneriler

Numerik uygulamalar yapılırken ANSYS pa-
ket programının APDL kodlarından faydala-
nılmıştır.  Fortran bilgisayar programlama dili 
ile de benzerlik gösteren bu kodlar yardımıyla 
daha farklı plak modelleri oluşturmak ta müm-
kün olmaktadır.

Elde edilen numerik sonuçlar, referans makale 
sonuçları ile mukayese edildiğinde makalede-
kilerle büyük bir uyum içerisinde olduğu gö-
rülmüştür.  Çözüm yapılırken kullanılan sonlu 
eleman sayısının arttırılmasıyla analitik sonuç-
lara daha da yaklaşılacağı açıktır.

6. Kaynaklar

[1] ANSYS, ANSYS commands reference, 
1614 (2005).

[2] ANSYS, APDL  programmer’s guide, 220 
(2005). 
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[5] Zenkour, A.M., “An exact solution for the 
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45:295-315 (2003).

ab

Kalınlık Değişimi / Yükleme durumu

x

y

z
Sabit ( n 0= ) Doğrusal ( 1=n ) İkinci dereceden ( 2=n )

w
xM yM w

xM yM w
xM yM

1.0

0.2031 0.2394 0.2394 0.2050 0.2386 0.2314 0.1747 0.2108 0.2255 Zenkour

0.2029 0.2392 0.2392 0.2048 0.2384 0.2311 0.1745 0.2107 0.2253 Bu çalışma

-0.0985 -0.0710 -0.0710 -0.0976 -0.0880 -0.1167 -0.1145 -0.0569 -0.0887 % Fark

1.5

0.3862 0.4058 0.2492 0.3898 0.4058 0.2387 0.3383 0.3616 0.2429 Zenkour

0.3861 0.4058 0.2492 0.3897 0.4057 0.2385 0.3383 0.3615 0.2429 Bu çalışma

-0.0259 -0.0123 -0.0110 -0.0257 -0.0185 -0.0649 0.0000 -0.0207 -0.0185 % Fark

2.0

0.5064 0.5084 0.2318 0.5114 0.5097 0.2214 0.4548 0.4630 0.2334 Zenkour

0.5060 0.5082 0.2316 0.5111 0.5095 0.2211 0.4545 0.4628 0.2332 Bu çalışma

-0.0790 -0.0433 -0.0733 -0.0587 -0.0353 -0.1355 -0.0660 -0.0540 -0.0900 % Fark

Tablo 2. Dört kenarından basit mesnetli, üçgen yayılı yükle yüklü dikdörtgen plakların orta 

noktasındaki boyutsuz ( )w çökme ve boyutsuz( )yx MM , eğilme momentleri.

ab

Kalınlık Değişimi / Yükleme durumu

x

y

zSabit ( n 0= ) Doğrusal ( 1=n ) İkinci dereceden ( 2=n )

w
xM yM w

xM yM w
xM yM

1.0

0.1917 0.2439 0.3324 0.1944 0.2428 0.3215 0.1548 0.2029 0.2995 Zenkour

0.1915 0.2437 0.3322 0.1943 0.2426 0.3210 0.1547 0.2029 0.2993 Bu çalışma

-0.1043 -0.0656 -0.0632 -0.0514 -0.0741 -0.1524 -0.0646 0.0049 -0.0801 % Fark

1.5

0.5326 0.5848 0.4595 0.5393 0.5857 0.4432 0.4538 0.5085 0.4368 Zenkour

0.5325 0.5848 0.4594 0.5393 0.5857 0.4428 0.4538 0.5086 0.4367 Bu çalışma

-0.0188 -0.0085 -0.0272 0.0000 0.0000 -0.0846 0.0000 0.0098 -0.0229 % Fark

2.0

0.8445 0.8687 0.4736 0.8539 0.8717 0.4560 0.7506 0.7838 0.4692 Zenkour

0.8439 0.8683 0.4733 0.8534 0.8714 0.4555 0.7501 0.7835 0.4689 Bu çalışma

-0.0710 -0.0426 -0.0549 -0.0586 -0.0321 -0.1140 -0.0666 -0.0344 -0.0703 % Fark

Tablo 3. Karşılıklı iki kenarı ankastre, diğer kenarları basit mesnetli düzgün yayılı yükle yüklü dikdörtgen 

plakların orta noktasındaki boyutsuz ( )w çökme ve boyutsuz( )yx MM , eğilme momentleri.



560

Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

561

1. Giriş

Günümüz işlemcilerinin saat hızları 3.3 GHz 
sınırına dayanmış olmasına rağmen işlemci 
teknolojisi ilerleyerek  işlemcilerin birden fazla 
çekirdek barındırmaları sağlanabilmiştir.  Geli-
şen bu teknoloji sayesinde bilgisayarların aynı 

anda birden fazla işlemi gerçekleştirebilmele-
ri mümkün olabilmektedir.  Dolayısıyla aynı 
görevin,  sonuçları daha hızlı elde etmek için 
çoklu işlemcilerde eş zamanlı olarak işletilme-
si  olarak tarif edilen  paralel hesaplama teknik-
lerinin yapı analizi alanında kullanılan algorit-
malarda da uygulanması gündeme gelmiştir.  

Kafes Yapıların Rijidlik Matrislerinin                                                  

Paralel Hesaplama ile Elde Edilmesi

Burak Kaymak, Mahmud Sami Döven, Mehmet Tevfik Bayer
Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kütahya
burakkaymak@gmail.com, msamidoven@yahoo.com

Özet: Son yıllarda bilgisayar işlemcilerindeki gelişmelerle birlikte birden fazla çekirdeği barın-
dıran işlemcilerin standart bilgisayarlarda da kolaylıkla bulunmaları mümkün olmuştur. Gelişen 
bu teknoloji yapı analizi alanında kullanılan algoritmaların da paralel hesaplama kabiliyetleriyle 
yeniden geliştirilmelerini gündeme getirmiştir.  Bu çalışmada matris metotlarından deplasman me-
todunun kafes sistemler üzerinde bir uygulaması yapılmıştır.  Yapılan uygulamada paralel hesap-
lama teknikleri kullanılarak, kafes sistemlere has özellikler barındıran denge, bünye ve uygunluk 
denklemlerinin çarpımından ibaret olan yapı rijidlik matrisini elde etmek üzere özel bir çarpım 
algoritması geliştirilmiş ve  çeşitli örnekler üzerinde uygulamalar yapılmıştır.  Serbestlik derecesi 
nispeten az olan sistemlerde paralel hesaplama tekniğinin kullanılması gözle görülür bir fark oluş-
turmazken serbestlik derecesi çok olan sistemlerde bu yöntemin kullanılması kayda değer bir fark 
oluşturmaktadır. Nonlineer analiz veya optimizasyon yöntemlerinde ardışık olarak yapı analizinin 
gerektiği düşünüldüğünde geliştirilen algoritmanın etkinliği daha fazla ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Kafes Yapı, Rijidlik Matrisi, Paralel Hesaplama

Computing Stiffness Matrices of Trusses by Using Parallel Processing Techniques

Abstract: In recent years, parallel to the improvements in the computer processing hardware, the 
standard PC’s have several cores. Due to these new developments in computer technology, the 
algorithms used in the structural analysis are changed such that parallel processing capabilities of 
them improved.  In this study the displacement method, which is part  of the matrix method of anal-
ysis, is used in the analysis of truss structures.  A special matrix multiplication algorithm is  devel-
oped to obtain the structural stiffness matrices by using the parallel processing technique and this 
algorithm is applied on several example problems.  If the degree of freedom of the truss structure 
is low then the parallel processing solution technique has insignificant effect where as if the degree 
of freedom is high then the proposed solution technique has significant effect.  Therefore, it is clear 
that for the nonlinear analysis problems or for the structural optimization problems, the computing 
will be more effective since many structural analyses need to be carried out sequentially.

Keywords: Truss, Stiffness Matrix, Parallel Processing
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se kaydedilir.  Bu matrisin satır sayısı denge 
denklemlerinin satır sayısı olan serbestlik de-
recesi kadardır.  Yardımcı matrisin her satırının 
sütun sayısı ise denge denklemlerinin ilgili sa-
tırında sıfırdan farklı olan hücre sayısı olarak 
tayin edilmiştir.  Yardımcı matrisin oluşturul-
masındaki amaç, denge denklemlerinin toplam 
sütun sayısından oldukça az olan, her bir sa-
tırdaki dolu hücre sayısının tespit edilmesidir.  
Standart çarpma işlemi sırasında değeri sıfır 
olan bir çok hücre çarpmanın sonucuna etki et-
meyeceği halde çarpma işlemini gereksiz yere 
uzatmaktadır. Geliştirilen algoritmada yalnızca 
sıfırdan farklı sayı barındıran hücreler üze-
rinde çalışıldığından sonucu değiştirmeyecek 
aritmetik işlemlerden kurtulmuş olunmaktadır.  
Böylece çok daha kısa zamanda matris çarpım-
ları gerçekleştirilebilmektedir.

3. Paralel Hesaplama

Günümüzde yaygın kullanılan işletim sistemle-
ri aynı anda birden fazla programın açık oldu-
ğu çok işlemli işletim sistemleridir. Bu işletim 
sistemleri tek çekirdekli donanımlarda işlemle-
ri bir çizelgeleyici kullanarak belirli aralıklarla 
çalıştırmak suretiyle aynı anda çalışıyorlarmış 
gibi göstermektedirler.  Birden fazla çekirde-
ğin bulunduğu donanımlarda ise farklı işlemler 
farklı çekirdeklerde aynı zaman dilimi içinde 
işleme tabi tutulabilmektedir. Aynı görevin,  
sonuçları daha hızlı elde etmek için çoklu iş-
lemcilerde eş zamanlı olarak işletilmesi  ise pa-
ralel hesaplama olarak tarif edilmektedir. Pa-
ralel programlama aşamasında problemin par-
çalara bölünmesi ve işlemcilere atanması için 
dolayı paralellik ve dolaysız paralellik olmak 
üzere iki tür mekanizma mevcuttur. Dolaylı 
paralellik derleyici ya da başka bir programın 
problemi bölümlemesi ve işlemcilere ataması 
olarak tarif edilmektedir. Dolaysız paralellik 
ise problemin programcı tarafından nasıl bö-
lüneceğinin belirtilmesidir[4]. Bu çalışmada 
dolaysız paralellik kullanılmıştır.  

Rijidlik matrisinin satır sayısının kullanılacak 
çekirdek sayısına bölünmesiyle her çekirdeğe, 

çarpılacak matrisin farklı bölümlerinin eşit mik-
tarda dağıtılması sağlanmıştır.   Böylece aynı 
anda birden fazla satırın hesaplanması mümkün 
olabilmekte ve tek çekirdek kullanıldığı durum-
lara göre çok daha kısa zamanlarda yapı rijidlik 
matrisi elde edilebilmektedir. Burada kısıtlayıcı 
olan donanımdaki işlemci veya işlemci bünye-
sindeki çekirdek sayısıdır. Çarpma işleminin 
çekirdeklere dağıtılması sırasında birbirinden 
bağımsız parçalara bölünmesi paralel hesap-
lama problemlerinin temel sorunlarından olan 
işlemcikler arası senkronizasyon yapılmasını 
gereksiz hale getirmiştir. Böylece rijidlik mat-
risinin her hangi bir satırının elde edilmesi için 
başka bir işlemciğin bitmesi beklenmemekte 
sırası gelen satır başka bir işlemciğin bitmesini 
beklemeksizin hesap edilmektedir. 

Şekil – 1 : Kafes yapıların temsili bir katı

4. Uygulamalar

Geliştirilen algoritma, 2GB RAM ve 4 çekirde-
ğe sahip bir bilgisayarda, Şekil – 1’de görülen 
temsili bir katında 88 kafes elemanı ve her se-
viyede 20 düğüm noktası bulunan bir seri ka-
fes yapı üzerinde uygulanmıştır. 60 serbestliği 
bulunan kat üst üste eklenerek 1, 5, 10, 20, 40, 
60, 80, 100, 120 ve 150 katlı olmak üzere top-
lam 10 adet yapı oluşturulmuştur. Her yüzün-
de 5 açıklık bulunan yapıların bir katında 20 
adet dik çubuk, 28 adet yatay çubuk ve 40 adet 

Rijidlik matrisinin toplama metodu ve paralel 
hesaplama teknikleriyle elde edilmesi [1] üze-
rine çalışmalar yapılmaktadır.  Bu çalışmada 
kafes yapıların rijidlik matrisinin elde edilmesi 
için toplama metodu yerine matris metodu kul-
lanıldığından yapı analizi alanında yaygın kul-
lanılan paralel hesaplama teknikleri, eleman 
– elaman[1,2] ve düğüm – düğüm[2] stratejile-
rinden farklı bir paralel hesaplama tekniği kul-
lanılmıştır. Rijidlik matrisinin matris çarpımla-
rıyla elde edilmesi sebebiyle paralel hesaplama 
tekniği matris çarpımı üzerinde uygulanmıştır. 
Geliştirilen algoritmada işlemciklerin birbirin-
den bağımsız olarak çalışabilmesi sağlanmıştır.  
Böylece paralel hesaplamanın temel problem-
lerinden olan işlemcikler arası senkronizasyon 
sorunu ortadan kaldırılmıştır. İşlemler arasın-
daki senkronizasyonun sağlanması zaman ola-
rak bir maliyet oluşturduğundan bu maliyet de 
ortadan kaldırılmış olmaktadır.   

2. Matris Metoduyla                                                    
Rijidlik Matrisinin Hesaplanması

Matris metodlarında kuvvet – yük ilişkisini 
gösteren denklem takımı denge denklemleri,

          
(1)

kuvvet – deformasyon arasındaki ilişki bünye 
denklemleri,

          
(2)

deformasyon – deplasman arasındaki ilişki ise 
uygunluk denklemleri,

          
(3)

olarak adlandırılmaktadır.

Deformasyonların deplasmanlar cinsinden 
tarifi (3), bünye denklemlerinde (2) yerine 
konulursa,

          
(4)

çubuk kuvvetlerinin deplasmanlar cinsinden 
tarifi yapılmış olur.  (4) tarifi denge denklem-
lerinde (1) yerine konulursa,

     
(5)

denge denklemleri deplasmanlar cinsinden ta-
rif edilmiş olur.

Bilindiği üzere (5) ifadesinde yer alan (S) mat-
risi yapı rijidlik matrisi olarak anılmaktadır.  
Matris metodlarının temelini oluşturan denge, 
bünye ve uygunluk denklemlerinin çarpımın-
dan ibaret olan bu matris her ne kadar üç büyük 
matrisin çarpımı olarak karşımıza çıksa da  bu 
matrislerin bir takım özellikleri bulunmaktadır.  

Denge denklemleri bilindiği gibi serbestlikler 
doğrultusunda yazılan denklemlerden oluş-
maktadır. Tabii olarak bu denklem takımının 
serbestlik derecesi kadar satırı ve kafes yapılar 
için çubuk sayısı kadar da sütunu bulunmakta-
dır.  Yazılan her denklemde, diğer bir deyişle 
her satırda, yalnızca o düğüme bağlı çubukla-
rın ilgili serbestlik doğrultusundaki izdüşümle-
ri yer almaktadır. Bu sebeple denge denklemle-
rinin her bir satırında en fazla o düğüme bağlı 
çubukların ilgili serbestlik doğrultusundaki iz-
düşümlerinin sayısı kadar sıfırdan farklı sayılar 
bulunabilir.  Kuvvet – deformasyon arasındaki 
ilişkiyi gösteren bünye denklemleri ise kafes 
yapılarda köşegen matris olarak karşımıza çık-
maktadır.  Uygunluk denklemlerindeki (BT) 
matrisinin denge denklemlerindeki (B) mat-
risinin transpozu olduğu hatırlanırsa; denge 
denklemlerinin satırları için geçerli olan özelli-
ğin uygunluk denklemlerinin sütunları için de 
geçerli olduğu görülür.

Bu çalışmada yapı rijidlik matrisi elde edilir-
ken standart matris çarpımı yerine çarpılacak 
matrislerin özelliklerinden yararlanılarak özel 
bir çarpım algoritması geliştirilmiştir. Bu al-
goritmaya göre önce denge denklemlerinin her 
bir satırında sıfırdan farklı sayı bulunan hüc-
relerin sütun numaraları yardımcı bir  matri-
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Sonuç olarak; serbestlik derecesi 1000’in altın-
da olan yapıların rijidlik matrislerinin  paralel 
hesaplama teknikleri kullanılarak elde edilmesi 
çekirdek sayısına bağlı olarak 1.3 - 1.4 kat hız 
artışı sağlayabilmektedir.  Serbestlik derecesi 
1000 – 4000 arasında olan yapılarda görülen 
hız artışı 1.9 – 3.5 kata kadar çıkabilmektedir. 
Rijidlik matrisinin elde edilmesindeki hız ar-
tışı, 4800 ve üstü serbestlik derecelerinde ise 
beklenildiği gibi kullanılan çekirdek sayısı ka-
dar olmaktadır (2 – 4).

Bu çalışmada yalnızca yapı rijidlik matrisinin 
paralel hesaplama yöntemleri kullanılarak elde 
edilmesi incelenmiş olup, yapıların analizinde 
harcanan zamanın yaklaşık olarak %60’tan 
fazla kısmını işgal eden[3], lineer denklem ta-
kımının çözümü bahis dışı bırakılmıştır.  Line-
er denklem takımının çözümü için de paralel 
hesaplama tekniklerinin kullanılmasıyla daha 
verimli yöntemlerin geliştirilmesi mümkün 
olabilecektir.
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diyagonal çubuk bulunmaktadır.  Oluşturulan 
tüm yapıların ilk katında zemine oturan düğüm 
noktaları sabit mesnet olup bunun dışındaki 
bütün düğüm noktaları serbesttir. Her bir ya-
pının rijidlik matrisi nonlineer analiz veya op-
timizasyon problemlerine benzetmek amacıyla 
peş peşe 4096 defa elde edilmiş ve hesaplama 
için geçen süreler kaydedilmiştir. Bu işlemler 
sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 çekirdek kullanıldığı du-
rumda tekrarlanmıştır.  Kafes sistemlerin rijid-
lik matrislerinin defalarca hesap edilip toplam 
sürenin baz alınması, serbestlik derecesi az 
olan yapıların hesabı için geçen sürenin hatalı 
olarak elde edilmesini de engellemesi açısın-
dan önemi bulunmaktadır.  Aksi halde serbest-
lik derecesi az olan yapılar için performans ar-
tışının gözlenmesi mümkün olamayacaktır.

Her yapının rijidlik matrisinin hesabı için 2, 3, 
4 çekirdek kullanıldığı durumlarda elde edilen 
süreler, tek çekirdek kullanıldığı durumda elde 
edilen sürelere oranlanarak kullanılan çekirdek 
sayısının meydana getirdiği hız artışı hesaplan-
mıştır.  Bu oranlar serbestlik derecesine göre 
Çizelge – 1’de görüldüğü gibidir.

Çizelge - 1

Çizelge – 1 incelendiğinde görülmektedir ki; 
serbestlik derecesi 1000’den az olan yapılarda 
kullanılan çekirdek sayısı beklenilen perfor-
mansı gösterememiştir.  Serbestlik derecesi 
nispeten az olan yapılarda problemin parçalara 
bölünmesiyle çekirdek başına düşen çarpıla-
cak satır sayısı işlemci hızına oranla o kadar az 
olmaktadır ki bir çekirdek üzerine düşen yükü 
ikinci bir çekirdek daha işe başlayamadan bi-

tirmektedir. Dolayısıyla işi biten çekirdek bir 
sonraki yapının rijidlik matrisi hesabına geçe-
bilmek için diğer çekirdekleri beklemek mec-
buriyetinde kalmaktadır.  Bu ise bir yapının 
rijidlik matrisinin hesabı sırasında işlemci çe-
kirdeklerinin tam performanslı kullanılmasını 
engellemektedir.

Çizelge – 1’ e göre serbestlik derecesinin 4800 
civarında olması durumunda elde edilen hız ar-
tışının kullanılan çekirdek sayısı kadar olduğu 
diğer bir deyişle tam kapasitenin kullanılabil-
diği görülmektedir.  Tam kapasitenin kullanıl-
dığı 4800’den fazla serbestlik derecesine sahip 
sistemlerde de son yapı hariç durumun değiş-
mediği görülmektedir.  Son yapının 150 katı ve 
9000 serbestliği bulunmaktadır. Bu noktada az 
da olsa görülen performans kaybının kullanı-
lan bilgisayarın sistem kaynaklarından önemli 
bir yere sahip olan fiziksel belleğin limitlerine 
erişilmiş olunmasının bir neticesi olduğu düşü-
nülmektedir.  Nitekim fiziksel belleğe oranla 
çok düşük hıza sahip olan sabit disklerin dev-
reye girmesi disklerden yapılan okumalar arası 
sürede işlemcinin üzerindeki işi bitirmesini ve 
boş beklemeler yapmasına dolayısıyla perfor-
mansta düşüşe sebep olmaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada matris metodlarından deplasman 
metodu kullanılarak kafes yapıların denge, bün-
ye ve uygunluk denklemlerinin çarpımından 
ibaret olan rijidlik matrisinin paralel hesaplama 
teknikleri kullanılarak elde edilebilmesi için bir 
algoritma geliştirilmiştir. Matris çarpımları sıra-
sında denge, bünye ve uygunluk denklemlerinin 
bilinen özelliklerinden yararlanılarak yalnızca 
sıfırdan farklı olan hücrelerin çarpma işleminde 
kullanılması sebebiyle de standart çarpma işle-
mine nazaran daha verimli bir algoritma gelişti-
rilmiştir.  Geliştirilen bu algoritma bir seri kafes 
yapı üzerinde uygulanmış ve 1, 2, 3, 4 çekirdek 
kullanılması durumlarında ayrı ayrı elde edilen 
hız artışları gözlemlenmiştir. Hız artışları kafes 
yapıların serbestlik dereceleriyle ilişkili olarak 
değerlendirilmiştir.  
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1. Giriş

Yapı analizinde denge denklemleri, uygunluk 
denklemleri ve bünye denklemleri olmak üzere 
üç temel denklem kullanılır.  Bu denklemlerin 
çözümü için geliştirilen algoritmaların analiz 
üzerindeki etkileri büyüktür.  Analiz sonuçları-
nın doğruluğu ve güvenirliği her algoritma için 
değişebilir.  Büyük problemlerde denklem ta-
kımlarının çözümü için harcanan sürenin top-
lam analiz süresinin %20’si ile %50’si arasında 
olduğu tahmin edilmektedir [2].

[ ]{ } { }A x b=  (1.1)

Lineer analiz için oluşturulan denklemler (1.1) 
ifadesindeki gibidir.  Bu denklem takımında 
[ ]A  ve { }b  bilinenlerden, { }x  ise bilinmeyen-
lerden oluşur.  Bilinenlerden oluşan [ ]A  katsa-
yı matrisi simetrik, bant karakterli veya başka 
özelliklerde olabilir.

Katsayıları Özellikli Bant Matris Olan Denklem Takımlarının 

Çözümü için Bir Algoritma 

Mustafa Halûk Saraçoğlu1, Mehmet Tevfik Bayer2

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
2 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kütahya
 mhsaracoglu@ogu.edu.tr

Özet: Sonlu elemanlar, sonlu farklar gibi metotlar kullanılarak yapılan analizlerde matris boyut-
ları bilgisayar kapasitelerinin üzerinde olabilmektedir. Bu durumda lineer denklem takımlarının 
çözümü mümkün olamamaktadır. Bazı özel problemlerde matrisler bant matris olarak oluşmak-
tadır.  Bu özellik kullanılarak bu problemlere ait lineer denklem takımlarının çözümü mümkün-
dür.  Bu çalışmada alt matrisleri de bant özellikte olan matrislerin özelliğinden faydalanılarak bu 
tür lineer denklem takımlarının çözümü için bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma 
kullanılarak çok büyük boyutlardaki matrislerin sıkıştırılarak bilgisayarda oluşturulması ile line-
er denklem takımlarının çözümü mümkün olmaktadır.  Geliştirilen bu program yardımıyla dört 
milyondan fazla bilinmeyeninin çözüldüğü uygulamalar yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Lineer Denklem Takımı, Bant Matris, Sonlu Farklar Metodu.

An Algorithm for Solving Linear Equation Systems where the Matrices have Sparse Banded Forms

Abstract: In finite element, finite difference analyses the dimensions of matrices could be over 
the computer capacities, thus solution of linear equations can not be obtained.  In some special 
problems matrices have a banded form.  Due to this special matrices, the solution of these linear 
equations can be obtained.  In this study, using the specialties of banded matrices, where also 
the submatrices have  banded forms, an algorithm was developed in order to solve these linear 
equation systems.  Using this algorithm it is possible to store very large matrices in condensed 
form in computers and then to be able to solve the linear equation systems.  Using the developed 
computer program over four million unknowns are solved.

Keywords:  Linear Equations, Band Matrix, Finite Difference Method.
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m

Şekil 2. Yarım bant özellikli blok 
sıkıştırılmış üst üçgen matris.

3. Örnek Çözüm

Örnek olarak (Timoshenko ve Woinowsky-
Krieger,1959) kitabının 105. sayfasında yer 
alan sinüzoidal yayılı yük altında dört kenarın-
dan basit mesnetli izotrop kare plağın orta nok-
tasının 0w  çökme değeri hesaplanmaktadır.  
İzotrop plak malzemesinin elastisite modülü E, 
Poisson oranı n , plak kalınlığı h, kare plağın 
uzunluğu a olarak kabul edilmektedir.  Refe-
ransta aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

( )
3

2

EhD
12 1 u

=
−

    
(plak rijitliği)    (3.1)

0
ðx ðyq q sin sin
a a

= −
  (sinüzoidal yayılı yük)          

(3.2)

Elde edilen bu denklemler nümerik bir metod-
la çözülmek zorundadırlar.  Bu tür denklem 
takımları doğrudan eliminasyon metodlarla 
veya iteratif metodlarla çözülebilir.  Doğrudan 
eliminasyon metodlardan bir tanesi de Gauss 
eliminasyon metodudur.

11 1 12 2 13 3 1m m 1

21 1 22 2 23 3 2m m 2

31 1 32 2 33 3 3m m 3

m1 1 m2 2 m3 3 mm m m

a x a x a x a x b
a x a x a x a x b
a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

+ + + =
+ + + =
+ + + =

+ + + =







      



(1.2)

Gauss eliminasyonu ileri doğru eliminasyon 
işlemi ile başlar.  (1.2) ifadesindeki denklem 
takımlarında ilk olarak 

1x  bilinmeyeni birinci 
denklem haricindeki diğer denklemlerden eli-
mine edilir.  Bunun için; diğer denklemlerde 
bulunan 

1x  bilinmeyeninin katsayısının ters 
işaretlisinin 

11a ’e oranı ile ilk denklem çarpılır 
ve mevcut denklem ile toplanır.  Böylece denk-
lemdeki 

1x  bilinmeyeninin katsayısı sıfır olur-
ken diğer bilinmeyenlerin katsayıları ve karşı 
tarafta bulunan b değişmiş olur.  Burada diğer 
denklemlerden çıkartılan denklem satırı pivot 
satırı, bu denklemin köşegen elemanı ise pivot 
elemanıdır.  Daha sonra ikinci denklem satırı 
pivot satırı olur ve işlemler son satıra kadar 
devam eder.  İşlemler tamamlandığında elde 
edilen denklem takımı ilk denklem takımına 
özdeştir ve [ ]A katsayı matrisi üst üçgen hale 
gelmiş bir matristir.  Bilinmeyen { }x  vektörü 
ise geriye doğru çözüm ile elde edilebilir [1].

2. Özellikli Bant Matrisine Sahip Çok 
Büyük Sayıda Bilinmeyeni Olan Denklem 
Takımlarının Çözümü

Bu çalışmada çözülecek olan denklem takım-
larının oluşturduğu katsayı matrisi özellikli 
bant matris şeklindedir.  Bu katsayı matrisi alt 
matrislerden oluşur ve bu alt matrisler de bant 
özelliğine sahiptir.  Katsayı matrisinin ilk m sa-
tırı ( )m m×  boyutundaki n adet alt matristen 

oluşmaktadır.  Bu birinci bloğun altında da ben-
zer şekilde n adet matris blokları yer almakta-
dır, Şekil 1a.  Bu matris blokları, köşegen mat-
ris bloğunun solunda ve sağında ikişer matris 
bloğu dışında tüm elemanları sıfır olan matris 
bloklarından oluşmaktadır.  Bu nedenle katsa-
yı matrisi, boyutları  ( )m m×  olan beş matris 
bloğunun yan yana gelmesi ile oluşturulmuş 
ve alt alta n adet olarak sıralanmış halde, yani 
blok sıkıştırma yapılmış halde oluşturulabilir, 
Şekil 1b.  Sıkıştırma yapılmış haldeki bu matri-
sin her bir matris bloğu da bant genişliği 5 olan 
bir bant karaktere sahiptir.  Blok sıkıştırma ya-
pılan bu katsayı matrisine bir de kolon sıkış-
tırma yapılabilir.  Bu durumda katsayı matrisi 
25 kolona ve ( )n m∗  satır sayısına sahip tam 
sıkıştırılmış matris haline gelir, Şekil 1c.  Elde 
edilen bu tam sıkıştırılmış katsayı matrisi bilgi-
sayarda fiziksel belleğe yazılır.

Sonuç olarak ( )n m n m∗ ∗×  boyutundaki bu 
kare katsayı matrisi, ( )n m × 25∗  boyutuna in-
dirgenerek tam olarak sıkıştırılmıştır.  Katsayı 
matrisinin bu özelliğinden faydalanılarak çok 
büyük boyutlardaki matrislerin bilgisayarda 
oluşturularak çok büyük sayıda x  vektörünün 
çözümü mümkündür.  Örneğin m = 2080 alına-
rak 4 milyon civarında x bilinmeyeni hesapla-
nabilmiştir.  Bu hesabın yapılabilmesi için tam 
sıkıştırılmış matrislerden blok olarak sıkıştırıl-
mış matrisleri oluşturan ve Gauss eliminasyon 
metodunu bu blok olarak sıkıştırılmış matris-
lere uyarlayan bir bilgisayar programı gelişti-
rilerek katsayı matrisleri üst üçgen matrisler 
haline getirilmiş ve bu üst üçgen matrislerin de 
yarım bant özellikleri kullanılarak Şekil 2’deki 
gibi blok sıkıştırılmış matrisler olarak bilgisa-
yar belleğinde saklanması sağlanmıştır.  Daha 
sonra bilgisayarda saklanan bu blok sıkıştı-
rılmış matrisler yine geliştirilen bir program 
yardımıyla okunarak x bilinmeyenleri sondan 
başa çözülmüştür.

(a) (b) (c)

m

m m

m

m

m

m

m

m

m

m m m m m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

55 5 5 5m m m m m m

Şekil 1.

a) ( )n m n m∗ ∗× (A) kare matrisi,

b) ( )n m 5 m∗ ∗× blok sıkıştırılmış (A) matrisi,

c) ( )n m 25∗ × tam sıkıştırılmış (A) matrisi.
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görüleceği üzere m = 366 olarak alınmaktadır.  
Bu durumda bilinmeyen toplam ağ noktası 
çökme sayısı 133956 olmaktadır.  Bu sayıdaki 
bilinmeyeni çözebilmek için geliştirilen bilgi-
sayar programını kullanmak gerekmektedir.  
Aksi takdirde mevcut bilgisayar imkanlarımız 
ile m 200=  için 40000 bilinmeyeni bile çöze-
bilmek ancak mümkün olabilecektir.

m 0w Bilinmeyen
Sayısı %Hata

10 -0.02814166 100 0.41222
20 -0.02805497 400 0.10293
30 -0.02803895 900 0.04576
40 -0.02803335 1600 0.02577
80 -0.02802794 6400 0.00649

100 -0.02802729 10000 0.00417
120 -0.02802694 14400 0.00292
160 -0.02802659 25600 0.00166
200 -0.02802643 40000 0.00108
240 -0.02802634 57600 0.00076
280 -0.02802628 78400 0.00056
320 -0.02802624 102400 0.00042
360 -0.02802621 129600 0.00032
365 -0.02802622 133225 0.00035
366 -0.02802612 133956 0.00000
367 -0.02802620 134689 0.00027
368 -0.02802619 135424 0.00022
369 -0.02802617 136161 0.00017
370 -0.02802616 136900 0.00013
380 -0.02802621 144400 0.00029
390 -0.02802617 152100 0.00017
400 -0.02802605 160000 -0.00027
500 -0.02802575 250000 -0.00132

1000 -0.02799519 1000000 -0.11037
1250 -0.02787256 1562500 -0.54795

1500 -0.02762675 2250000 -1.42500
1750 -0.02729706 3062500 -2.60139

2000 -0.02643285 4000000 -5.68496

Tablo 1. (m) bölüm sayısına göre ( 0w  ) 
boyutsuz orta nokta çökme değerleri

4. Sonuç

Geliştirilen bilgisayar programı kullanılarak 
Şekil 3’teki plak problemi için m sayısı artı-
rılarak büyük lineer denklem takımları oluştu-
rulmuş ve çözümleri yapılmıştır.  Bilinmeyen 
sayısı 610  olduğunda %0.11  hata ile, bilin-
meyen sayısı 62.25 10×  olduğunda %1.43  
hata ile hesaplamaların yapıldığı Tablo1’de 
görülmektedir.  Bilinmeyen sayısı 64.00 10×  
olduğunda ise %5.69  hata ile hesaplamaların 
yapıldığı Tablo 1’den görülmektedir.

Bu durumda yukarıdaki örnek probleme benzer 
plak problemlerinde m 1000=  olduğunda has-
sas çözümler elde edilebilecektir.  m 1500=  
olduğunda ise %1.43  hassasiyet ile mühendis-
lik problemlerinin çözülebileceği anlaşılmak-
tadır.  Ancak m 2000=  gerektiğinde çözüm 
hassasiyetinin mühendislik açısından oldukça 
kaba bir değer olan %5.69 ’a ulaştığı görül-
müştür.  Bu gibi durumlarda çözümlerin hassas 
olmadığı kabul edilmelidir.
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(3.1) ifadesi (3.3)’de yerine konularak aşağıda-
ki tarif elde edilir.
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(3.4) tarifindeki katsayıya orta noktanın boyut-
suz çökmesi 0w  denilir ise aşağıdaki tarif elde 
edilir.

0w 0.02802613=       (3.5)

(3.5) tarifindeki orta noktanın boyutsuz çökme 
değeri ilgili referansın [3] sonucudur.  Yukarı-
da ele alınan izotrop plak problemi Şekil 3’teki 
problemdir.

x

z

a

a
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0w
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Şekil 3. Sinüzoidal yayılı yüke sahip dört 
kenarından basit mesnetli kare plak örneği.

Şekil 3’teki plak probleminin analizi için aşa-
ğıdaki plak denkleminin sınır şartlarına uygun 
olarak çözümü gerekmektedir.
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(3.6) diferansiyel denklemi Şekil 3’teki plağın 
çeyreği kullanılarak sonlu farklar metodu ile 
çözülebilir.  Sonlu farklar ağ noktalarını elde 
etmek üzere plak ( )a / 2m  boyutlarında bölü-
nür.  Mesnet dışındaki ağ noktalarında (3.6) 
diferansiyel denklemi sonlu farklar metodu 
kullanılarak komşu ağ noktalarının düşey dep-
lasmanları kullanılarak yazılırlar.  Bu şekilde 
çeyrek plak için 2m  sayısında lineer denklem 
yazılmış olur.  Bu denklemlerde bilinmeyenler 
ağ noktalarındaki 0w  çökme değerleridir ve 
bunların sayısı 2m ’ye eşittir.

Geliştirilen bilgisayar programı ile tüm ağ nok-
talarının 0w  çökme değerleri aşağıdaki gibi 
hesaplanır.
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(3.7) ifadesinde ( )i jx , y  ağ noktalarının koor-

dinatlarıdır.  Bu ifadede ( )0 i jw x , y çökme de-
ğerleri, ( )0 i jw x , y  boyutsuz çökme değerleri 
cinsinden tarif edilmektedir.  Geliştirilen bilgi-
sayar programı ( )a / 2  boyutunun m bölünme 
sayısına bağlı olarak (3.7) ifadesinde tarif edi-
len ağ noktalarının boyutsuz çökme değerlerini 
hesaplamaktadır.  Plağın orta noktasındaki bo-
yutsuz çökme değerine ise 0w  denilmektedir.

Geliştirilen bilgisayar programı Tablo 1’de yer 
alan çözümleri vermiştir.

Tablo 1’de görüleceği üzere referansta orta 
noktanın boyutsuz çökme değeri (3.5) ifadesin-
de 0.02802613 olarak verilmektedir.  Referans-
ta 0w  çökmesinin işareti geliştirilen bilgisayar 
programındakinin tersi olduğundan (3.5) ifade-
sinde ( + ) olarak yer almaktadır.  Referansta-
ki bu 0w  değerine ulaşmak için Tablo 1’den 
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1. Giriş 

Yazılım mühendisliği lisans programlarının 
düzenlenmesi ile ilgili ilk çalışma 1987 yılın-
da “The Conference on Software Engineering 
Education and Training - CSEET” konferan-
sıyla başlamıştır. SEI (Software Engineering 
Institute)  tarafından gerçekleştirilen ve deği-
şik dönemlerde tekrarlanan bu konferanslar 
tamamlanmış olup, programlarının iyileştiril-
mesi çalışmalarına devam edilmektedir [1]. 

Eğitim programlarının hazırlanması konusun-
da bir başka önemli çalışma ise, “The Quide 
to Software Engineering Body of Knowledge 
– SWEBOK” adında 1998 yılında başlatılan 
projedir. Bu proje IEEE tarafından desteklenen 
Yazılım mühendisliği standartlarına odaklanır. 
Yazılım mühendisliği lisans programlarının sü-
rekli olarak güncellenmesinde devam etmekte 
olan çalışmaların rolü büyüktür; fakat prog-
ramlar ile ilgili henüz bir fikir birliği olmadığı 
da bir başka gerçektir. Yazılım mühendisliği 

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı

Zeynep Altan
Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
zeynepaltan@beykent.edu.tr

Özet: 1968 yılında farklı disiplinlerden bir grup bilim insanı Almanya’da düzenledikleri ünlü 
NATO konferansında  “Yazılım Mühendisliği” terimini ortaya atarak, bunu çözülmesi gereken bir 
problem olarak ileri sürmüşlerdir. Böylece bu yeni terimin bilgisayar bilimlerinin bir alt disiplini 
olup olmadığı tartışılmaya başlamıştır.  Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yazılım sektöründe gö-
rülen büyük ilerlemeler, o günlerden beri devam eden tartışmaları doğrulamaktadır.  Tüm bunlara 
rağmen, “Yazılım Mühendisliği”  hala kendisini betimlemeye ve diğer mühendislik disiplinleri 
arasında bir yer bulmaya çalışmaktadır. 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamış 
olan Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans programı “Guide to  the  Software En-
gineering  Body of Knowledge-2004”çalışması içinden  Türkiye koşullarına uygun olan senaryo 
seçilerek düzenlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgi alanı, yazılım gereksinimi,  
tasarımı, niteliği, testi ve yönetimi.

Abstract: Formal discussion of software engineering as a discipline took place at the 1968 NATO 
Conference on Software Engineering and the term “Software Engineering” was put forward as an 
opinion which has to be solved.   The participants who were more than fifty people from eleven 
different countries began to discuss whether this new area was a sub-discipline of computer sci-
ence or not. The huge improvements in software sector with the development of technology con-
firmed the arguing which has been lasting since past.  However software engineering is still trying 
to describe itself and to take its position among other engineering disciplines. Beykent University 
Software Engineering undergraduate program began the education in 2008-2009 academic year 
and the scheme of education prepared according to the  guide   “Software Engineering Body of 
Knowledge -2004”  choosing the appropriate scenario to Turkey’s conditions. 

Keywords: software engineering, computer science, knowledge area, requirement, design, 
quality, test, management.
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41 farklı ülkeden 500 katılımcının katkısı ile yu-
karıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere organi-
ze edilen yazılım mühendisliği bilgi alanları, 
Tablo 2 ‘de on farklı grupta sınıflandırılmıştır.

Yazılım mühendisliği lisans programlarının 
hazırlanmasına yardımcı olan ve SWEBOK kı-
lavuzunda da yer alan, uygun bilgi alanlarının 
belirlendiği ve betimlendiği  “SEEK Education 
Knowledge” çalışması temelde Bloom [4] tak-
sonomisine göre hazırlanmıştır. 

1 Yazılım Gereksinmeleri 
2 Yazılım Tasarımı
3 Yazılımın Oluşturulması 
4 Yazılım Testi
5 Yazılım Bakımı 
6 Yazılım Yapılanış Yönetimi
7 Yazılım Mühendisliği Yönetimi
8 Yazılım Mühendisliği Süreci
9 Yazılım Müh. Araçları ve Yöntemleri
10 Yazılımın Niteliği 

Tablo 2: SWEBOK Bilgi Alanları (KA)

SEEK sınıflandırması bilgi alanı, birimler ve 
konular olmak üzere üç farklı düzeyde ger-
çekleştirilir. Belirli alt disiplinleri betimleyen 
bilgi alanı, yazılım mühendisliğinin tanımlan-
dığı, sınıflandırıldığı ve organize edildiği ya-
pısal elemanların yüksek düzeyli kodlamasıdır. 
CMP Computing Essentials,  FND Mathema-
tical &Engineering Fundamentals,  PRF Pro-
fessional Practice, MAA Software Modelling 
&Analysis,  DES Software Design… gibi. Her 
bilgi alanı, tematik parçaların tanımlandığı bi-
rimler olarak adlandırılan küçük alanlara bö-
lünür. CMP.cf Computer Science Foundation, 
CMP.ct Construction Technologies, FND.mf 
Mathematical Foundations, FND.ef  Engi-
neering Foundations for Software,  PRF.psy     
Group Dynamics…gibi.  Her birim daha sonra 
en düşük düzeyi veren konulara bölünür. CMP.
cf.1 Programming Fundametals, CMP.cf.2 Al-
gorithms, DataStructures/ Representation and 
Complexity,  CMP.ct.1 API Design and use,  
CMP.ct.16 Test-first programming…. gibi.

SEEK,  yazılım mühendisinin bilmesi gereken 
hemen hemen her şeyi içermesine rağmen, 
bunlar öğretim programında simgelenmez; ya-
zılım mühendisliği öğretim programını oluştu-
ran eğitime ilişkin birimlerin tasarımı, gerçek-
leştirimi ve uygulanmasında esas olarak alınır. 
SEEK,  bilgi alanlarının ve birimlerin, eğitim 
birimlerine ve aktivitelerine nasıl uyarlanacağı 
ile de ilgilenmez. Örneğin, SEEK bilgi alanla-
rını 1.CMP, 2.FND, 3.PRF… şeklinde sırala-
maz; konuların ve birimlerin programlardaki 
eğitim birimleri ile nasıl ilişkilendirileceğiyle 
ilgili değildir; ayrıca herhangi bir yazılım ge-
liştirme metodunu da desteklemez. 

Bölüm 2.1 -2.10 ‘da SWEBOK içinde tanım-
lanmış olan her bir bilgi alanı ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır.

2.1 Yazılım Gereksinmeleri Bilgi Alanı 
Gereksinim herhangi bir gerçek dünya prob-
lemini çözmek için sergilenmesi gerekli olan 
özelliktir. Yazılım gereksinmeleri bilgi alanı 
yedi farklı alt-alanda incelenir.  İlk alt-alan 
yazılım gereksinmelerinin temelleridir. Yazı-
lım gereksinmelerini ve temel özelliklerini ta-
nımlar.    Örneğin; ürün ile süreç, fonksiyonel 
ile fonksiyonel olmayan temel kavramlardır 
ve birbirlerine zıt terimlerdir. Bu alt-alan ay-
rıca ölçümlenebilen gereksinmelerin önemini 
betimler; sistemlerle yazılım gereksinmeleri 
arasındaki farkı ayrıştırır. İkinci bilgi alt-alanı 
gereksinmeler sürecidir. Gereksinmeler mü-
hendisliğinin diğer mühendislik süreçlerine 
nasıl uyum sağladığı ve bu alanın diğer beş 
alt-alana nasıl yönlendirildiği gösterilir. Süreç 
modelleri, süreç aktörleri, süreç destek ve yö-
netimi, süreç niteliği betimlenir. Üçüncü alt-
alan gereksinmelerin teminidir. Burada yazılım 
gereksinmelerinin nereden kaynaklandığı ve 
yazılım mühendisinin bu gereksinmeleri nasıl 
toplayacağı belirlenir. Dördüncü alt-alan gerek-
sinmeler analizidir.   Gereksinmeler arasındaki 
çatışmalar bulunur ve çözümlenir, yazılımın 
sınırları ve yazılımın çevresi ile nasıl etkileşe-
ceği belirlenir. Sistem gereksinmeleri yazılım 
gereksinmeleri şeklinde ayrıntılı olarak hazır-

lisans programlarının akreditasyon ölçütleri 
çalışmaları 1999 yılında tamamlanmış ve 2003 
yılında dünya üniversitelerinden ilk bölümler 
akredite olmaya başlamıştır.

Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2008-
2009 akademik yılında eğitim-öğretime başla-
mıştır. Beykent Üniversitesi’nin Yazılım Mü-
hendisliği programı, SWEBOK 2004 [2] kıla-
vuzundan yararlanılarak düzenlenmiştir.  

1.1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği İlişkisi 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar 
yazılımlarının cep telefonlarından büyük as-
keri sistemlere kadar yaşamımızda hemen her 
yerde bulunması, endüstriyel yazılım ürünleri-
ne olan gereksinimi arttırmıştır. İmalat, banka-
cılık, seyahat, iletişim, savunma, tıp, araştırma, 
kamu, eğitim, eğlence, hukuk gibi birbirileri 
ile hiç ilişkisi olmayan pek çok sektörün ge-
reksinmelerini karşılamak için, yazılım alanın-
da uzmanlaşmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Bilgisayar mühendisliği programlarında yazı-
lım mühendisliği dersinin bir ya da iki yarıyıl 
okutulması nedeni ile uzmanlaşmanın sağlan-
ması zorlaşacaktır.  

Bilgisayar bilimleri bilgisayar yazılım ve dona-
nımının tasarımı, işlenmesi ve bilgisayar tekno-
lojisinin diğer disiplinlerle etkileşimi şeklinde 
tanımlanabilir. Burada teorik çalışmalar, uygu-
lamalar ve mühendislik tasarımı tek bir disiplin-
de toplanmıştır. Bilgisayar bilimleri hesaplama 
özelliklerini incelerken,  yazılım mühendisliği 
pratik olarak amaca ulaşmak için gerekli hesap-
lamaları tasarlar.  Kısaca yazılım mühendisliği, 
müşterinin isterleri doğrultusunda analiz ve ta-
sarım yapabilen, bunları geliştirebilen ve elde 
ettiği ürünü müşteriye teslim edebilir hale ge-
tiren yeni bir mühendis tipini yetiştirmeyi he-
defler. Bilgisayar mühendisliği ise, elektronik 
mühendisliği ile bilgisayar bilimlerinin birle-
şimidir. Eğitim programı yoğun olarak elekt-
ronik mühendisliği, yazılım tasarımı, yazılım-
tasarımın entegrasyonu üzerine odaklanır.

2. Yazılım Mühendisliği                                       
Eğitim Programlarının Hazırlanması 

“Software Engineering Body of Knowledge-
SWEBOK” kılavuzunun amacı, yazılım mü-
hendisliği disiplini sınırlarının ortak bir uz-
laşma ile onaylanarak nitelik kazandırılması 
ve bu disiplini destekleyen bilgi alanlarına  
(knowledge areas-KA) konu düzeyinde erişi-
min sağlanmasıdır. Bilgi alanlarının sınırları 
belirlenirken yazılım mühendisliği ile ortak 
alanı olan diğer disiplinlerin açıklaştırılması 
da önemlidir. Eğitim programları hazırlanırken 
bilgi alanı tanımlamalarında Tablo 1 ‘de veril-
miş olan yedi farklı çalışma alanı, yazılım mü-
hendisliği ile doğrudan ilişkilendirilebilecek 
disiplinler olarak belirtilmiştir.

SWEBOK girişimi aşağıdaki beş temel hedefi 
gerçekleştirmeyi amaçlar [3]:

Yazılım mühendisliğinin dünya ölçeğinde • 
en iyi şekilde yaygınlaşması,
Yazılım mühendisliğinin sınırlarının be-• 
lirlenmesi; bilgisayar bilimleri, proje yö-
netimi, bilgisayar mühendisliği ve mate-
matik gibi disiplinlerin yanında yerinin 
açıklaştırılması,
 Yazılım mühendisliği disiplininin içerik-• 
lerinin tanımlanması, 
SWEBOK ‘e konu düzeyinde erişimin • 
sağlanması,  
Öğretim programının geliştirilmesi, serti-• 
fikasyon ve lisans alma işlemleri için bir 
esasın oluşturulması

1 Bilişsel Bilimler ve İnsan Faktörleri
2 Bilgisayar Mühendisliği
3 Bilgisayar Bilimleri
4 Yönetim ve Yönetim Bilimleri
5 Matematik
6 Proje Yönetimi
7 Sistem Mühendisliği

Tablo 1: Yazılım Mühendisliği ile İlişkili Disiplinler
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alt-alan testle ilgili ölçümleri içerir. Ölçümler, 
test aşamasındaki programın değerlendirilmesi 
ve gerçekleştirilmiş testlerin değerlendirilme-
sidir. Son alt-alan, test aktiviteleri ve pratik dü-
şünceleri içeren test süreçleridir. 

2.5 Yazılım Bakımı Bilgi Alanı 
Yürütüm sırasında herhangi bir problem  görü-
lürse, ya çalışma ortamları değişmelidir ya da 
yeni kullanıcı gereksinmeleri ortaya çıkmıştır. 
Yaşam döngüsünün bakım aşaması ürünün tes-
limi ile başlasa da,  bakım aktiviteleri çok önce-
leri oluşturulur. Yazılımın bakımı bilgi alanı dört 
alt-alana bölünür. Yazılım bakımının temelleri 
ilk alt-alandır. Kararlar ve terminoloji, bakımın 
niteliği, bakım gereksinimi, bakım maliyetleri-
nin fazlalığı, yazılımın değerlendirilmesi ve ba-
kım kategorileri bu alt alanda incelenir. Yazılım 
bakımında anahtar sorunlar alt-alanında teknik 
sorunlar, yönetim sorunları, bakım maliyetinin 
tahmini, yazılım bakım ölçümleri betimlenir. 
Bakım süreçleri ve bakım aktiviteleri bakım 
süreci alt- alanında betimlenir. Bakım teknikleri 
alt-alanı programın kavranması, yeniden yapı-
lanma ve tersine mühendisliği araştırır. 

2.6 Yazılım Yapılanışı Yönetimi Bilgi Alanı 
Bu bilgi alanı zaman içerisinde farklı noktalar-
da yazılımın yapılanışını (düzenleşimini) ta-
nımlar.  Amaç düzenleşimdeki değişimleri sis-
tematik olarak kontrol etmek, sistemin yaşam 
döngüsü süresince yapılanışının bütünlüğünü 
ve izlenebilirliğini sağlamaktır. İlk alt-alan ya-
zılım yapılanış sürecinin yönetimidir.  Burada 
bilgi alanı için organizasyonel bağlam konula-
rı, sınırlamaları, bilgi alanının planlanması ve 
gözetimi incelenmektedir. Yazılımın yapılanış 
kimliği ikinci alt-alanı kontrol edilecek öğeleri 
tanımlar, öğeler ve bunların farklı sürümleri için 
tanımlama şemalarını oluşturur, kontrol edile-
cek öğelerin belirlenmesinde ve yönetilmesin-
de kullanılacak teknikler ve araçlar saptanır. 
Üçüncü alt-alan yazılım yapılanış kontrolüdür.  

Yazılımın yaşam döngüsü sırasındaki deği-
şikliklerin yönetimidir. Öncelikli konular ya-
zılım değişiklikleri istekleri, değerlendirmesi 

ve onaylanmasıdır; ikinci derecedeki konular 
ise, yazılım değişikliklerinin gerçekleştirilme-
si, sapmalar ve feragatlerdir. Yazılım yapılanış 
durum muhasebesi alt alanı, yazılımın yapılı-
şındaki durum bilgilerini ve yazılım yapılanış 
durum raporlamaları konularını içerir.  Beşinci 
alt-alan yazılım yapılanışının denetimi olarak, 
yazılımın fonksiyonel yapılanışının denetimi-
ni, yazılımın fiziksel yapılanışının denetimini, 
yazılım sınırları içindeki süreçlerin denetimini 
inceler. Son alt-alan ise, yazılımın piyasa dağı-
tımının denetimidir. 

2.7 Yazılım Mühendisliği                                                
Yönetimi Bilgi Alanı 
Bu bilgi alanı, yazılım mühendisliğinin yöneti-
mi ve ölçümü üzerinde odaklanır. Ölçüm tüm 
bilgi alanları için önemli olmasına rağmen, öl-
çüm programları burada da simgelenmektedir.  
İlk alt-alan başlangıç ve kapsam tanımlaması 
olarak gereksinmelerin görüşülmesini ve belir-
lenmesini, olurluk analizini, gereksinmelerin 
gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini gerçek-
leştirir. İkinci alt alan yazılım proje planlama-
sıdır. Süreç planlama,  teslim edilecek şeylerin 
belirlenmesi, efor (yazılım ölçümü birimi), 
çizelge, maliyet tahmini, kaynak dağılımı, risk 
yönetimi, nitelik yönetimi ve planlama yöneti-
mi konuları incelenir. Yazılım projesinin tesisi 
üçüncü-alt alanında planların gerçekleştiril-
mesi, tedarikçi anlaşmasının yönetimi, ölçüm 
süreçlerinin gerçekleştirilmesi, monitör süreci, 
kontrol süreci ve raporlama gerçekleştirilir. 
Gözden geçirme ve değerlendirme alt alanı 
gereksinmelerin, gözden geçirmelerin ve per-
formans değerlendirmesinin sağlanabilirliği-
nin belirlenmesidir. Kapatma alt-alanı kapama 
aktivitelerini belirler. Yazılım mühendisliği öl-
çümü alt- alanı ölçüm programlarını tanımlar. 
Ölçüm sorumluluğuna destek olunması, ölçüm 
sürecinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, 
ölçümün değerlendirilmesi konularını içerir. 

2.8 Yazılım Mühendisliği Süreci Bilgi Alanı 
Yazılım mühendisliği sürecinin tanımlanması, 
gerçekleştirilmesi, değerinin belirlenmesi, öl-
çümü, yönetimi, değişimi ve yazılım mühen-

lanır.  Gereksinmeler analizi gereksinmelerin 
sınıflandırmasını, kavramsal modellemeyi, 
mimari tasarım ve gereksinmelerin dağıtımını 
gerçekleştirir. Beşinci alt-alan gereksinmelerin 
belirtimidir. Burada dokümanların sistematik 
olarak gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi 
ve onaylanması işlemleri gerçekleştirilir. Bir 
yazılım bileşeni olmayan dokümanlar karma-
şık sistemlerde sistemin tanımı, sistem gerek-
sinmelerinin belirtimi ve yazılım gereksinme-
lerinin belirtimi olarak üç farklı aşamada elde 
edilir. Bu durumda alt- alan üç dokümanı da 
içerecektir. Altıncı alt-alan mevcut bilginin ge-
reksinmeleri yansıtmadan önce, problemlerin 
değerlendirildiği gereksinmelerin onaylanması 
aşamasıdır. Gereksinmelerin onaylanması, ge-
reksinmeler dokümanının kullanıcının beklen-
tisi olan sistemi (doğru sistemi) tanımlayıp ta-
nımlamadığını araştırmaktır. Yedinci alt- alan 
pratik olarak bilinmesi gereken konuları içeren 
pratik düşüncelerdir ve bunlar gereksinmeler 
sürecinin tekrarlanma özelliği, değişimin yö-
netimi ve gereksinmelerin ölçümüdür. 

2.2 Yazılım Tasarımı Bilgi Alanı 
Yazılım tasarımı hem mimarinin, bileşenlerin, 
arayüzlerin, hem de sistemin veya bileşenleri-
nin diğer özelliklerinin tanımlanmasıdır. Altı 
alt-alanda incelenir. Birinci alt-alan yazılım 
tasarımının temellerini oluşturur. Yazılım tasa-
rımının kapsamı ve işlevlerinin temelleri araş-
tırılır. Bunlar genel yazılım kavramları olarak 
yazılım tasarımının içeriği, yazılım tasarımı 
süreci ve yazılım tasarımı için tekniklerin be-
lirlenmesidir.  İkinci alt-alanda eşzamanlılık, 
kontrol ve olayların işlenmesi, bileşenlerin da-
ğılımı,  hata ve ayrıklık giderimi ve hata daya-
nımı, etkileşim, sunuş ve veri sürerliliği olarak 
yazılım tasarımında anahtar sorunlar incele-
nir.  Üçüncü alt-alan yazılım yapısı ve mimari-
sidir. Konuları mimari yapılar ve bakış açıları, 
mimari stiller, tasarım örnekleri, program aile-
leri ve program çatılardır.  Dördüncü alt-alan 
yazılım tasarımı niteliğinin analiz ve değer-
lendirilmesidir. Yazılım niteliğine ait bağımsız 
bir bilgi alanı varken, bu alt-alan özel olarak 
yazılım tasarımı ile ilişkili konuları betimler. 

Bunlar nitelik öznitelikleri, nitelik analizi, de-
ğerlendirme teknikleri ve ölçümlerdir. Beşinci 
alt-alan yapısal ve davranışsal tanımlamaların 
verildiği yazılım tasarımı simgelemleridir.  Son 
alt-alan yazılım tasarımı strateji ve yöntemle-
ridir. Öncelikle genel stratejiler tanımlanır; 
bunu fonksiyona-yönelik tasarım yöntemleri, 
nesneye-yönelik tasarım yöntemleri, veri ya-
pısı odaklı tasarım, bileşen-tabanlı tasarım ve 
diğer yöntemler izler.

2.3 Yazılımın İnşası Bilgi Alanı 
Yazılımın inşası,  çalışmaların ayrıntılı olarak 
incelenmesi,  kodlamanın gerçekleştirilmesi 
ile anlamlı bir yazılımın oluşturulması, doğru-
lama, birim testi, bütünleşme testi ve hatadan 
arındırmadır. İlk alt-alan yazılım inşasının te-
melleri, yazılımın oluşturulmasında karmaşık-
lığın en küçültülmesi, değişimlerle ilgili ön-
görüler, doğrulama için yapılanma konularını 
içerir. İkinci alt-alan inşanın (yapımın) yöneti-
midir. Yapım modelleri, yapım planlaması ve 
yapım ölçümü incelenir. 

Son alt-alan pratik düşüncelerdir. Yapım tasa-
rımı, yapım dilleri, kodlama, yapımın sınan-
ması, yeniden kullanım, yapımın niteliği ve 
bütünleşmedir. 

2.4 Yazılım Testi Bilgi Alanı 
Yazılımın testi, programın herhangi bir davra-
nışının doğrulanmasıdır. Bu işlem, genellikle 
sonsuz yürütüm alanlarından uygun olanı seçi-
lerek, sonlu sayıda test durumları üzerinde ger-
çekleşir. Beş alt-alan içerir. Yazılım testi temel-
leri ile başlayan birinci alt- alanda test ile ilgili 
terminolojiler tanımlandıktan sonra, teste iliş-
kin anahtar konular betimlenir ve testin diğer 
aktivitelerle ilişkisi çıkarılır.  İkinci alt-alan test 
düzeyleridir. Testin hedefleri ile testin amaçla-
rı sınıflandırılır. Test teknikleri alt-alanında ise, 
test uzmanının deneyimleri ve sezgilerine bağlı 
testler gerçekleştirilir. Farklı bir test grubu ise, 
belirtimlere bağlı teknikleri araştırır. Bunlar 
koda bağlı teknikler, hataya bağlı teknikler ve 
kullanıma bağlı teknikler; kısaca uygulamanın 
yapısına göre belirlenen tekniklerdir. Dördüncü 
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Yazılım mühendisliği programındaki temel ma-
tematik dersleri sürekli matematik değil, ayrık 
matematik dersleridir ve iki yarıyıl okutulmak-
tadır.  6. yarıyıl okutulan olasılık ve istatistik 
dersi de bu grubun içerisindedir. 

Yazılım mühendisliği çekirdek dersleri ikinci 
öğretim yılının ve giriş derslerinin tamamlan-
masından sonra programda yer alan derslerdir 
ve aşağıdaki şekilde dağıtılır.

Yazılımın oluşturulması (construction) • 
(4.yarıyıl)
Yazılım mühendisliğinde insan-bilgisayar • 
etkileşimi (4.yarıyıl) 
Yazılım gereksinmeleri analizi (5.yarıyıl)• 
Yazılım niteliğinin sağlanması ve testi (5. • 
Yarıyıl)
Yazılım tasarımı ve mimarisi (6.yarıyıl)• 
Yazılım metrikleri (6.yarıyıl)• 
Yazılım projesi yönetimi (6.yarıyıl)• 
Mühendislik projesi (7. yarıyıl)• 
Bitirme projesi (8.yarıyıl)• 

Bu gruptaki çekirdek dersler yazılım mühen-
disliğinin tanımını vermektedir.  Kısaca, yazı-
lımı müşterinin isterleri doğrultusunda kısa za-
manda ve düşük maliyetle geliştirerek, yüksek 
nitelikli ürünler sunan yazılım mühendisinin 
yetişmesi hedeflenir. 

Genel öğretim planında son gruptaki öğrenim 
planını tamamlayan dersler, sınıflandırma-
ya girmemiş zorunlu teknik dersler ve SEEK 
sıralanışında olmayan dersler olarak iki te-
mel grupta incelenir ve aşağıdaki şekilde alt-
gruplara ayrılır.

Sınıflandırmaya girmemiş zorunlu teknik dersler 

* Diğer temel bilgisayar bilimleri dersleri 
Veri tabanı yönetimi (4.yarıyıl)• 
Bilgisayar organizasyonu ve mimarisi • 
(4.yarıyıl)
İşletim sistemleri (5. yarıyıl)• 
Derleyici tasarımı (6.yarıyıl)• 
Bilgisayar ağları  (7.yarıyıl)• 

* Teknik olmayan zorunlu dersler

Grup dinamikleri ve iletişim (2. Yarıyıl)• 
Mühendislik ekonomisi (4.yarıyıl)• 
Yazılım mühendisliği uygulaması  • 
(5.yarıyıl)

SEEK sıralanışında olmayan dersler 

* Yazılım mühendisliği temelli olmayan mate-
matik dersleri

Matematik I • 
Matematik – II  • 

* Teknik seçimli dersler

* Sosyal seçimli dersler 

SEEK sıralanışında bulunmayan teknik seçim-
li dersler 5. ve 6. yarıyılda birer ders, 7. ve 8. 
yarıyılda ise ikişer ders olarak öğrencilerin ilgi 
alanlarına göre seçim yapacakları derslerdir. 
Bu dersler hem endüstriden uygulamalı konu-
ları içerecek şekilde belirlenmekte, hem de bil-
gisayar bilimleri seçimlik dersleri ile ortak ola-
rak düzenlenmektedir.  Teknik seçimlik dersler 
sınıflandırmasında olan güvenlik ve kriptoloji 
derslerinin,  yazılım sektörünün günümüz ko-
şullarına bağlı olarak, yazılım mühendisliği 
programının çekirdek alan derslerine aktarıl-
ması zorunluluk olmuştur. Bu bağlamda 2010-
2011 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli 
olmak üzere, 5. yarıyılda kriptolojiye giriş 
çekirdek dersler sınıflandırmasında programa 
eklenmiştir. Bu dersin devamı 7. ve/veya 8. 
yarıyıllarda seçimlik dersler kapsamında alına-
bilecektir. SEEK sıralanışında olmayan sosyal 
seçimli dersler ise, 5. yarıyıl ve 6.yarıyılda di-
ğer fakültelerin vermiş olduğu sosyal bilimler 
derslerinden belirlenir. 

Tartışma ve Sonuç

Yazılım mühendisliği öğrencilerinin bilgisa-
yar bilimleri öğrencilerinden temel farkları, 
takım çalışması yapabilme becerisini kazanma 
zorunluluklarıdır. Bu da temel eğitimlerini ta-

disliği sürecinin gelişimi ile ilgilenilen bilgi 
alanıdır. İlk alt alan süreç yürütümü ve deği-
şimidir. Bu alt alanın konuları altyapı, yazılım 
süreci yönetimi döngüsü, süreç yürütümü ve 
değişimi için modeller, pratik düşüncelerdir. 
Süreç tanımlama alt-alanı yazılım yaşam dön-
güsü modelleri, yazılım yaşam döngüsü süreç-
leri, süreç tanımlamaları ile ilgili simgelemler, 
süreçlerin uyumu ve otomasyon konularını içe-
rir. Süreç değerinin belirlendiği alt alanda ilgili 
model ve metotlar incelenir. Son alt-alanda ise 
süreç ve ürün ölçümleri olarak süreç ölçüm-
leri, yazılım ürün ölçümü ölçüm sonuçlarının 
niteliği, yazılım bilgi modelleri ve süreç ölçüm 
teknikleri konuları incelenir. 

2.9 Yazılım Mühendisliği Araçları ve 
Metotları Bilgi Alanı 
Yazılım mühendisliği araçları alt-alanı, diğer 
dokuz yazılım mühendisliği bilgi alanının her 
birinde, SWEBOK kılavuzunda olduğu gibi 
aynı yapıyı kullanır. Farklı geliştirme araçları-
nın bütünleştirilmesi teknikleri gibi, potansiyel 
olarak tüm araç sınıflarına uygulanabilecek 
araçların çıkarımı incelenen bir diğer konudur.  
Yazılım mühendisliği metotları alt-alanı da üç 
grupta değerlendirilir; bunlar formal olmayan 
yaklaşımlarla ilgili olan buluşsal metotlar, ma-
tematik temelli yaklaşımlarla ilgili formal me-
totlar,  çeşitli ilkörnekleme biçimlerine göre ta-
nımlanmış yazılım geliştirme yaklaşımları ile 
ilgili prototipleme metotlarıdır.

2.10 Yazılımın Niteliği Bilgi Alanı 
Yazılımın niteliği yazılımın mühendisliğinin en 
önemli araştırma alanlarından biri olduğu için, 
sınıflandırma içerisindeki diğer pek çok bilgi 
alanında da değerlendirilmiştir. Bu bilgi alanı 
üç alt-alandan oluşmaktadır. Yazılımın niteli-
ğinin temelleri alt-alanı yazılım mühendisliği 
kültürü ve etik kavramını, niteliğin maliyet ve 
değerini, modelleri ve nitelik karakteristikleri-
ni ve niteliğin gelişimi gibi konuları betimler. 
İkinci alt-alan olan yazılım niteliğinin yöne-
tim süreçlerinin konuları yazılımın niteliğinin 
gerçekleştirilmesi, doğrulama ve onaylama, 
gözden geçirmeler ve denetlemelerdir. Pratik 

düşünceler son alt-alanında yazılım niteliği 
gereksinmeleri,  kusurla ilgili tanımlamalar ve 
yazılım niteliğinin yönetimi teknikleri ve yazı-
lım niteliği ölçümü göz önüne alınır. 

3. Beykent Üniversitesi                                       
Yazılım Mühendisliği Lisans Programı 

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 
eğitim-öğretim programı SWEBOK 2004 kı-
lavuzundan Türkiye’deki bilgisayar mühendis-
liği eğitim programları ile uyumlu olacak şe-
kilde uygun senaryo seçilerek düzenlenmiştir. 
Seçilen senaryoya göre öğretim programı 

Yazılım mühendisliği, bilgisayar   • 
bilimleri&matematiksel esasları içeren 
başlangıç dersleri
Yazılım mühendisliği çekirdek dersleri   • 
Öğretim planını tamamlayan diğer dersler • 

olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır. Bi-
rinci gruptaki yazılım mühendisliği, bilgisayar 
bilimleri ve matematiksel esasları içeren baş-
langıç dersleri, 

Birinci yıl yazılım mühendisliğine başlan-• 
gıç dersleri
İkinci yıl yazılım mühendisliğine giriş • 
dersleri,
Yazılım mühendisliği matematik dersleri • 

şeklinde üç grupta incelenmektedir.  Birinci ve 
ikinci yıl yazılım mühendisliği başlangıç ders-
leri yarıyıllara göre sırası ile 

Yazılım mühendisliğine giriş (1.yarıyıl)• 
Programlama dilleri I (1. yarıyıl)• 
Programlama dilleri II (2.yarıyıl)• 
Yazılım mühendisliğinin temelleri • 
(3.yarıyıl)
Veri yapıları ve algoritmalar (3.yarıyıl)• 
Java Programlama  (4. yarıyıl) • 

dersleridir.  Bu sınıflandırma temel bilgisayar 
dersleri ile bilgisayar bilimleri programlarına 
benzer dersleri içermektedir. 
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1. Giriş

Kampüs ağları, farklı binalara yayılmış farklı 
yerel ağları (LAN) birleştiren büyük ağlardır. 
Bu adı, birçok binadan oluşan üniversite kam-
püslerinden almıştır. Bu bildiride, kurumsal 
ağlar olarak üniversite ağları ele alınmaktadır. 
Kampüs ağlarında çok farklı kullanıcı profille-
ri bulunmakta ve kullanıcıların farklı ihtiyaçla-
rı bulunmaktadır. 

Kısıtlı olan bant genişliğinin kampüs ağlarında 
etkin kullanılması için aşağıdaki çalışmaların 
yapılması gerekecektir:

Kampüs ağının  tanımlanması • 
Sistem Bilgilerinin Çözümlenmesi• 
Kısıtlama ve/veya düzenlemelerin • 
uygulanması

Bu bildiride uygulama olarak açık kaynak ve 
ticari ürünlerden örnekler verilecektir. Açık 
kaynak uygulamalara örnek olarak PFSENSE 
uygulaması verilecektir. Ağ altyapısında yapı-
labilecek kısıtlamalara örnek olarak Cisco ci-
hazlarda yapılabilecek ayarlar sunulacaktır. 

Bu bildirinin hedefi mümkün olduğunca bu 
süreci sadeleştirmek ve bu konuda çalışanlara 
kolaylık sağlamaktır.

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı
Zeynep Altan

mamladıktan sonra, öğrencilerin 3.sınıftan iti-
baren alacakları proje dersleri ile sağlanmakta-
dır.  Ayrıca eğitimin endüstri ile iletişim içinde 
sürdürülmesi, öğrencilerin bu beceriyi kazan-
malarında bir başka faktör olacaktır. 

Yazılım mühendisliği eğitiminin geleceği için, 
öğretim programları hazırlanırken aşağıdakile-
rin en azından birkaçının gerçekleştirilmiş ol-
ması çok önemlidir: 

Öğrencilerin koşullarına uygun,  onlara • 
cazip gelecek programların hazırlanması,
Eğitimde en etkili sonuçları elde etmeyi • 
hedeflemek, 
Endüstri ile iletişimin sürekli olarak ger-• 
çekleştirilmesi, 
Öğretim programlarının ileriye yönelik • 
olacak şekilde tasarlanması,
Eğitimde gösterim odaklı bir yapının ger-• 
çekleştirilmesi, 
Programa uyum sağlayabilmek için temel • 
bir altyapı gerektiğinin kabul edilmesi,
Eğitim araştırmalarının niteliğinin ve say-• 
gınlığının arttırılması.

Yazılım mühendisliği öğretim programların-
daki en önemli yenilik güvenlik konularına 
ağırlık verilmesidir.  Amatör korsanlar, ticari 
rakipler, kişisel suçlular, küçük suçlu grupla-
rı, içeriden saldıranlar, organize suç örgütleri, 
psikopatlar,  sosyal protestocular ve teröristler, 
yazılım ürünlerine karşı potansiyel hücum sa-

hiplerinden bazılarıdır. 2010 yılında yenilene-
cek olan SWEBOK kılavuzunda Tablo 2’deki 
on bilgi alanının her birinin yazılım güvenliği 
kavramını ayrıntılı olarak içermesi beklen-
mektedir.  Kısaca, yenilenecek olan kılavuzda 
öğretim programlarındaki değişimler güvenlik 
odaklı yazılım mühendisliği çerçevesinde ger-
çekleşecektir. Buna bağlı olarak yazılım gü-
venliğinin içinde olduğu bilgisayar güvenliği 
kavramının yanında, güvenlik mühendisliğinin 
yeni bir disiplin olarak ortaya çıkması da kaçı-
nılmaz olacaktır. 
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Özet: Kampüs ağı, sınırlı bir coğrafi alan içindeki farklı yerel ağları birbirine bağlayan büyük bir 
bilgisayar ağıdır. Kampüs ağlarında farklı ihtiyaçlara sahip çok sayıda kullanıcı profili bulunmak-
tadır. İnternet erişiminin kurumun akademik amaçlarına uygun ve etkin bir şekilde kullanılması 
sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için kurumun ihtiyaçları analiz edilip belirlenmeli ve bant genişliği 
verimli olarak paylaştırılmalıdır. Bu bildiride bant genişliği kısıtlama ve servis kalitesi (QoS) 
kavramları ele alınacaktır. Ege Üniversitesi ve İTÜ ağlarında yaşanan deneyimler ve uygulama 
örnekleri verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Ağ yönetimi, kampüs ağları, servis kalitesi, QoS, bant genişliği yönetimi 

Efficient Bandwith Management in Campus Networks

Abstract: Campus network is a large computer network which interconnects different local net-
works in a limited geographical area.  Many user profiles with different needs exist in campus 
networks. It should be assured that internet access is used according to the  associations academic 
purposes and in an efficient way. The needs of the association should be analysed and bandwith 
must be shared efficiently. Bandwith limitation and quality of service (QOS) concepts will be dis-
cussed in this paper. The experience gained in the Ege University and ITU networks and imple-
mentation recommendations will be given.

Keywords: Network management, campus networks, quality of service, QOS,                                                              
bandwith management
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Bu sorunun önüne geçebilmek için yapılabile-
cekler aşağıdaki gibidir:

1. Bant genişliği kısıtlama teknikleri (Trafik şe-
killeme, trafik denetimi) ile toplam bant geniş-
liğinin belirlenmesi: Farklı zaman dilimlerinde 
farklı olacak şekilde alt ağlar için sınırlandır-
malar yapılabilir. Örneğin kablosuz ağların 
kullanacağı bant genişliği sınırlandırılabilir.

2. İhlal yaratan kullanıcıların belirlenmesi ve 
oluşturulacak bir karantina grubuna alınması. 
Hattı sömüren kullanıcıların belirli bir bant ge-
nişliğinde sınırlandırılmasıdır.

3. P2P vb. protokollerin

Mesai saatlerinde tamamen engellenmesi• 
Mesai saatlerinde/sonrasında istenilen • 
bant genişliğine sıkıştırılması.

Bant genişliği paylaşımı, farklı zaman dilim-
lerinde farklı yapılacak şekilde tasarlanması 
etkin olmaktadır. Zaman, aşağıdaki şekilde 
tanımlanabilir:

Mesai İçi• 
Mesai Dışı • 

* Akşam
* Hafta sonu

4. QOS ve L7 Filtreleme

Ağ İletişimi Hizmet Kalitesi (Quality of Ser-
vice, kısaca QoS), ağ üzerindeki uygulamaları 
önceliklendirerek zaman kaybını azaltmayı he-
defleyen bir ağ servisidir. Bir ağ bağlantısı üze-
rinden çalışan bir trafik veya program türüne 
öncelik veren çeşitli tekniklere karşılık gelir. 
Ağ üzerinde hareket eden paketler sizin daha 
önce ağınız üzerinde analiz edip önceliklerini 
belirttiğiniz sırada bölünerek kuyruğa alınır. 
Bu sayede iletişimin hızlı olması ve kesintiye 
uğramaması gereken uygulamaların, daha ön-
celikli ve belirli bir band genişliğine sahip ola-
rak sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanabilir 
[4].

Kurum ağında, IP ağları üzerinden telefon 
görüşmesi (VOIP) için QOS tanımlaması ya-
pıldığını farzedelim.    Kurum ağında P2P uy-
gulamalarının  bant genişliğini aşırı kullanma-
sında bile, Voip için görüşmelerde herhangi bir 
kesintiye uğramaksızın gerçekleştirebilmesine 
olanak sağlar [4].

QoS’un etkin kullanımı için öncelikle çeşitli 
protokoller ve uygulamalar sınıflandırılmalı-
dır. Günümüzde uygulamaları ayırt etmek için 
ağ kapısı (port) numaralarını kullanmak yeterli 
değildir. Bu yüzden uygulamaların sınıflandır-
masını imza veya davranış tabanlı çözümleyen 
L7 filteleme sistemlerinin kullanılması daha 
etkin bir çözümdür. Bu sistemler, yüksek başa-
rımla uygulamaları sınıflandırabilmektedir.

5. Bant Genişliği KısıtlamaTeknikleri

Bant genişliği kısıtlama teknikleri olarak çeşit-
li yöntemlerden söz etmek mümkündür. Bu bil-
diride, 2 temel bant genişliği kısıtlama tekniği 
ele alınacaktır:

Trafik Şekilleme (Traffic Shaping)   • 
Trafik Denetimi  (Traffic Policing)• 

Bu iki metodun da avantaj ve dezavantajları 
ve buna bağlı olarak da farklı kullanım yerleri 
bulunmaktadır. 

5.1. Trafik Şekilleme
Trafik Şekilleme tekniğinde belirlenen limiti 
aşan trafik, yönlendiricinin tampon belliğinde 
tutulur ve sürekli aynı band genişliğinde kalması 
sağlanacak şekilde bant genişliğinin akışına izin 
verilir.  Bant genişliği tüketiminin sabitlenmesi-
nin yanı sıra  paket kaybının az olması da sağlan-
maktadır. Trafik şekilleme tekniği uygulandığın-
da trafiğin değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir [3]. 

Bu teknikte, verinin tampon bellekte bekle-
mesinden dolayı, verinin hedefe ulaşmasında 
gecikme oluşmaktadır. Yaygın olarak Frame-
Relay ve ATM gibi uç noktalarının birbirlerine 
farklı hızlar ile bağlanabildiği WAN bağlantı-

2. Kampüs Ağının Tanımlanması

Kampüs ağları, çok sayıda bilgisayar ve çok 
sayıda iletişim cihazından oluşan kompleks 
ağlar olduğu için, ağ trafik yönetimi küçük ağ-
lara göre daha zor olmaktadır [1]. Kurumun ih-
tiyaçlarına göre, benzer ihtiyaçlara sahip kulla-
nıcılar gruplanmalı ve aynı sanal ağlar (VLAN) 
içerisinde toplanmalıdır. Her sanal ağ için ayrı 
bir IP aralığı (subnet) kullanılmaktadır.   

Kampüs ağının tanımlanmasının nasıl yapı-
labileceği ayrıntılı olarak [1]’de incelenmişti. 
Kampüs ağını tanımlayan bilgilerden bant ge-
nişliğinin etkin kullanımı için belirlenmesi ge-
rekenler aşağıdaki gibidir [1]: 

• Alt ağlar (subnet): İç ağda kullanılan alt ağ-
lar ve bunların nerede yönlendirildikleri veya 
yönlendirilecekleri (routing) belirlenmelidir. 

• Bilgisayar sayısı: Her sanal ağdaki ve sis-
temdeki toplam bilgisayar sayısı önemli bir 
kriterdir. Aslında daha önemlisi birim zamanda 
aktif olan bilgisayar sayısının belirlenmesidir. 
Aynı zamanda, ağa eklenebilecek bilgisayarlar 
sayısı da göz önünde tutulmalıdır.

• Bant genişliği (bandwith): Hattın ne yoğun-
lukta kullanıldığı ölçülmelidir. SNMP paramet-
releri tanımlanan her cihazın trafik kullanım 
istatistiksel değerleri toplanabilir. Bunun için 
ücretsiz bir yazılım olan Multi Router Traffic 
Grapher – MRTG (http://oss.oetiker.ch/mrtg/) 
programı kullanı-labilir.

• Trafik Profili:  Ağ trafiğini oluşturan trafik 
sınıflandırılmalıdır.

• Kullanıcı profili: Netflow ve benzeri trafik 
analiz programları kullanılarak sanal ağ veya 
IP bazlı olarak kullanıcı profili çıkarılabilir. 
Böylece belirli bir IP veya IP bloklarının han-
gi saatler arasında ne tür bir trafik yaptığının 
belirlenmesi hedeflenmektedir. Kullanıcı tiple-
ri ve kullandıkları ağ tabanlı uygulamalar be-
lirlenmelidir. Kullanıcıların hangi sistemlere, 

hangi saat dilimlerinde, hangi port’lardan eriş-
tikleri de tespit edilmelidir. 

Toplanan bilgilerin nasıl çözümleneceği bir 
sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Bu bilgilerin toplanması ve belgelenmesi kolay 
bir süreç değildir. Mümkün olduğunca  fazla 
bilgi toplamak, bant genişliğinin daha etkin 
paylaştırılmasını sağlayacaktır. Bilginin gün-
cel olması için, sürekli olarak bu bilgiler top-
lanmaya ve belgelenmeye devam edilmelidir.

3. Sistem Bilgilerinin Çözümlenmesi 

“Kampüs Ağı Tanımlama”, düzenli olarak 
güncellenmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç 
boyunca toplanan sistem bilgilerinin çözüm-
lenerek bant genişliğinin nasıl paylaştırılacağı 
belirlenmelidir.

Trafik profili incelenerek kurumun amacına uy-
gun trafik tanımlanmalıdır. Örneğin, kurumda 
VoIP uygulaması kullanılıyorsa, bu hizmetin 
aksamaması için gereken bant genişliği tanım-
lanmalı ve bu hizmetin alabileceği en az bant 
genişliği garantilenmelidir. Kurumda hastane 
otomasyonu gibi aksamaması gereken uygula-
malar varsa tanımlanmalı ve bant genişliğinin 
belirli bir miktarı bu uygulamalara ayrılmalıdır. 

Kurum için önemli olan ve hiçbir şekilde kısıt-
lamaya girmemesi ve öncelik verilmesi gere-
ken cihazlar (sunucular ... vb) tanımlanmalıdır. 
Bu sunucuların bu tür kısıtlamalardan etkilen-
memesi sağlanmalıdır.

Kurum ağının bant genişliğini dolduran ve sa-
türe olmasına sebep olan protokollerin neler 
olduğu belirlenmelidir. Örnek olarak Ege Üni-
versitesi ağında düzenleme yapılmadan önce şu 
şekilde bir sıralamadan söz etmek mümkündü: 

1- http download
2- ftp download
3- flash video streaming
4- video streaming 
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Pfsense özelleştirilmiş bir FreeBsd dağıtımıdır. 
Ana özellikler firewall ve router olarak çalış-
mak üzere tasarlanmıştır.  Pfsense, yüksek thro-
ughput senaryoları düşünülerek (500 Mbps) ta-
sarlanmış bir dağıtımdır. Bu hızlarda çalışabil-
mesi için kullanacağınız yüksek kapasiteli bir 
donanım mimarisi kullanmanız gerekmektedir. 

L7 filtreleme yapabilmek için öncelikli olarak 
uygulama olarak ipfw-classifyd konusunda 
bilgi vermemiz gerekmektedir. Bu uygulama-
nın neler yapabileceğine göz atacak olursak: 

Gelen trafik için bloklama kuralı • 
oluşturabilir,
Gelen ip paketleri veya belirlenen akışlar • 
traffic shaper sayesinde AltQ kuyruğuna 
atılır. 

Bir L7 kuralı oluşturulduğu zaman bu işlemin 
sonunda pf otomatik olarak ipfw-classifyd ile 
arka planda kuyruğa atma işlemi için gerek-
li kuralları oluşturur. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus, ipfw-classifyd uygulamasının 
sadece TCP ve UDP packetleri desteklemesi-
dir. Bu yüzden işlemlerin yapılacağı paketlerin 
protokolleri çok önemlidir. Pfsense kutusunda 
bu kuralların nasıl kolaylıkla yazıldığı Resim 
1’de gösterilmiştir.

Resim 1. Traffic Shaper: L7 Kural Yazma Alanı

Belirlenen protokollere göre yapılacak işlem-
lerde protokolün bloklanması dışında “Limiter” 
sekmesinde belirli bir limit dahilinde çalışması 
sağlanabilir. Yani “video streaming” işlemi için 

verilecek değerin üzerine çıkılması durumunda 
işlemin kuyruğa atılması özelliği de kullanıla-
bilir. Bu işlemleri tanımladıktan sonra firewall 
tablosunda kural yazabileceğimiz alanda nasıl 
özellikler kullanabileceğimizi Resim2 ‘de daha 
net görebiliriz.

Resim 2. Firewall kural yazım alanı

Resim 2’de görülebileceği üzere güvenlik du-
varında yazılması gereken kurala atayabilece-
ğiniz L7 kuralı ve kuyruk işlemleri görülmek-
tedir. Bloklama işlemi yapılabildiği gibi kuyru-
ğa atma işlemi de gerçekleşebilmektedir.

Resim 3. Trafik şekillendirme sihirbazı uygulaması

Yukarıda belirlenen şekilde protokoller hak-
kında işlem yapılacağı gibi pfsense’in kendi 
üzerinde bulunan sihirbazlar sayesinde belirli 
bazı protokol gruplar için de özel yaptırımlar 
uygulanabilir. Resim 3’de trafik şekillendirme 
sihirbazı gösterilmiştir. 

Bu sihirbaz kullanılarak, p2p uygulamalar için 
atanacak bant genişliği belirlenebilir, bazı p2p 
uygulamalarını bu gruptan çıkarılabilir veya 

larında kullanılmaktadır. Yerel alan ağlarında 
pek tercih edilen bir bant genişliği yönetim 
sistemi değildir.

Şekil 1. Trafik Şekilleme

5.2. Trafik  Denetimi
Trafik denetimi (Traffic Policing) tekniğinde, 
belirlenen bant genişliği miktarının üstündeki 
trafik ya çöpe atılır (drop) ya da bu trafiğin IP 
paket başlığında bulunan ToS kısmındaki paket 
önceliğini belirleyen sayı değerleri değiştirilir. 
Trafik sınırlandırılması tekniği uygulandığında 
trafiğin değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir [3].

Şekil 2. Trafik Denetimi

Bu sayede düşük öncelikli olarak belirlenmiş 
bu trafik, çıkış yönlendiricisi tarafından bant 
genişliği yönetimi amaçlı bir işleme tabi tutula-
bilir. Bu teknikte tampon bellek kullanılmadığı 
için paket kaybı daha fazladır. Ancak gecikme 
ve hafıza ihtiyacı daha azdır.

6. Uygulamalar

Uygulamalar, eğer kurumun altyapısı destekli-
yorsa ana omurga cihazlarında yapılabileceği 
gibi, bu işi yapmak için bir güvenlik duvarı 
gibi ayrı bir cihaz üzerinde de gerçekleştirile-
bilir. Bu bildiride aşağıdaki uygulamalardan 
örnekler verilmiştir:

Açık kaynak yazılım - PFSENSE uygulaması• 
Cisco L3 cihazlarda (yönlendirici yetene-• 
ğindeki) uygulama örnekleri

6.1. PFSENSE Uygulaması
PFSENSE, arayüzü oldukça basit tasarlanmış 
ve kullanımı kolay bir dağıtımdır. Bu dağıtı-
mın 2.0 Alpha Alpha versiyonu ile birlikte L7 
seviyesinde Qos ve paket filtreleme yapılabil-
mektedir. Önceki sürümlerinde sadece snort ve 
squid kullanılarak bandgenişliği kontrolü sağ-
lanırken, yeni sürümü ile birlikte trafik şekil-
lendirme özelliği güçlendirilmiştir. Uygulama 
seviyesinde bir çok uygulamanın imzası kendi 
içerisinde olduğu için ekstra bir çabaya gerek 
yoktur. Bunun yanı  sıra, var olan imzalar dı-
şında herhangi bir uygulama için de paket yük-
lenmesi ve imzanın tanıtılması mümkündür. 
Pfsense kurulumunuzu bitirdikten sonra birçok 
değişikliği web arayüzünden yapabilirsiniz.

L7 seviyesinde firewall olarak çalışan birkaç da-
ğıtım daha vardır. Bunları sayacak olursak IPCop 
Firewall, OpenBSD PF, ebtables ve Bandwidth 
Arbitary gibi yazılımlar listelenebilir. Pfsense 
dağıtımının bu dağıtımlar arasından ön plana çı-
karan temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

L7 filtrelemede uygulama imzası girebi-• 
lir ve bu sayede dağıtımın desteklemediği 
uygulamalar için de paket filtreleme özel-
liğini kullanır.
Grafik arayüzünün basitliği sayesinde • 
kullanıcı isterse ekstra modüller kurabilir. 
Kurulabilecek modüller arasında IDS, An-
tivirus Gateway, Squid Proxy, ntop, traffic 
shaping ve Vpn gibi açık kaynak yazılım-
ları sayılabilir.
Kurulan modüller web arayüzünden akti-• 
ve ya da deaktive edilebilir,
Yüksek boyutlu disklere kurulumu sırasın-• 
da diski görmeme gibi sorunlar yaşanmaz,
Diğer Linux dağıtımlarındaki gibi kurulum • 
sırasında grafik kartının tanınmaması gibi 
bir sorun ile uğraşmak zorunda kalınmaz,
Vlan desteği vardır.• 
Birden fazla Wan ve Lan arayüzünü • 
destekler.
NAT, CARP, Load Balance, Packet Captu-• 
re ve Bogon networkleri tanıma özellikleri 
ayrıca bulunmaktadır.
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ması yapılabilir. Aşağıda örnek yapılandırma 
açıklamaları ile verilmiştir.

Öncelikle sınıf haritalarında kullanıcı grupla-
rını tanımlayacak erişim kontrol listeleri oluş-
turulmalıdır. Uygulanacak sınırlandırmanın 
zaman bazlı olması isteniyorsa zaman aralık-
ları tanımlanmalı ve erişim kontrol listeleri 
satırlarında kullanılmalıdır. Zaman aralığının 
tanımlanması aşağıdaki gibidir:

Router(config)#time-range gunduz

Router(config-time-range)#periodic 

weekdays 09:00 to 18:00

Farklı sınıf haritalarında kullanılacak erişim kont-
rol listelerinin tanımlanması aşağıdaki gibidir:

Router(config)#access-list 101 permit 

ip any 160.75.1.0 0.0.0.255 time-

range gunduz

Router(config)#access-list 102 permit 

ip any 160.75.11.0 0.0.0.255 time-

range gunduz

Sonraki adımda sınıf haritaları tanımlanmalı-
dır. Örneğin, personel ve misafir sınıfının ta-
nımlanması aşağıda verilmiştir:

Router(config)#class-mappersonel_sinifi

Router(config-cmap)#match access-group 101

Router(config-cmap)#exit

Router(config)#class-map misafir_sinifi

Router(config-cmap)#match access-group 102

Son adımda ise hizmet haritası oluşturulup ci-
hazın uygun arayüzüne uygulanmalıdır. Hiz-
met haritası oluşturulur ve her sınıf haritası için 
uygulanacak bant genişliği değerleri belirtilir. 
“police flow” sonrasında belirtilen ilk değer 
saniyedeki bit sayısını belirtir. İkinci değer ise 
her kullanıcı için bant genişliği sınırlandırması 
yapılmadan yaratabileceği trafiğin byte cinsin-
den miktarıdır.

Router(config)#policy-map gunduz_sinirla

Router(config-pmap)#class personel_sinifi

Router(config-pmap-c)#police flow 

1024000 256000 conform-action 

transmit exceed-action drop

Router(config-pmap-c)#exit

Router(config-pmap)#class misafir_sinifi

Router(config-pmap-c)#police flow 

512000 128000 conform-action 

transmit exceed-action drop

Hizmet haritasının cihazın dış ağa bakan ara-
yüzüne giriş yönünde uygulanması ile kulla-
nıcıların dış ağdan gelen trafiğine sınırlandır-
ma getirilmiş olacaktır. Bu sayede 101 nolu 
ACL’ye uyan kullanıcılar anlık 1Mb kullana-
bilirler. 102 nolu ACL’ye uyan misafir grubu 
ise anlık 512Kbit’lık erişim yapabilirler.

Router(config)# interface 

gigabitEthernet 1/1

Router(config-if)#service-policy 

input gunduz_sinirla

Cisco uygulamaların ayrıntılı anlatıldığı belge 
için bakınız [6].

6. Sonuç ve Öneriler

Bu bildiride, kurumların kısıtlı olan bant geniş-
liklerini daha etkin kullanmaları için yapabile-
ceklere öneriler verilmiştir.

Bildiride PFSENSE ve CISCO ortamındaki uy-
gulamaların bir kısmına yer verilmiştir. Daha 
ayrıntılı içeriğe ULAK-CSIRT belgeler (http://
csirt.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/) sayfasından 
ve referanslardan ulaşılabilir.
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Shaping for Bandwidth Limiting, Cisco, 2005, 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/
tk545/technologies_tech_note09186a00800-
a3a25.shtml

hepsi için bütün bu kurallar uygulanabilir. Bu 
uygulamalar sadece p2p uygulamaları için ge-
çerli değildir. Aynı zamanda oyun ağları için de 
aynı özelliklerin kullanabilmesi mümkündür. 
Pfsense ile yapılabileceklerin ayrıntılı yazıldı-
ğı belge için bakınız [5].

6.2. Cisco Cihazlarda Uygulama Örnekleri
Bu bölümde Cisco l3 cihazlarda yapılabilecek 
uygulamalara örnekler verilecektir. Kurumun  
kampüs ağının ana omurgasında 6500 serisi bir 
L3 anahtar olması durumunda aşağıda verilen 
örnekler gibi uygulamalar yapılabilmesi müm-
kün olacaktır.

Cisco 6500 serisi anahtarlar, iki çeşit aggregate 
policer (toplam sınırlandırıcı) destekler. Bunlar 
per-interface (arayüz bazlı) ve named (isimlen-
dirilmiş) aggregate policer’lardır. Per-interface 
aggregate policer uygulandığı her arayüz için 
giriş yönünde ayrı ayrı sınırlandırma yapar. 
Per-interface sınırlandırıcı “policy-map” ya-
pılandırması ile tanımlanır. İsimlendirilmiş 
aggregate policer ise uygulandığı tüm arayüz-
lerdeki trafiğin toplamına sınırlandırma getirir. 
İsimlendirilmiş aggregate policer Cisco yön-
lendiriciler tarafından desteklenmemektedir.

Per-interface aggregate policer ile toplam bant 
genişliği sınırının belirlenmesi aşağıdaki şekil-
de yapılır. Bu örnekte gigabit 2/1 arayüzüne 
gelen trafiğin toplam 60Mb ile sınırlanmasını 
sağlayan yapılandırma gösterilmiştir.

6500(config)# mls qos 

6500(config)# access-list 160 permit 

ip any 10.0.0.0 0.0.0.255 

6500(config)# class-map 60Mb_Sinifi 

6500(config-cmap)# match access-group 160 

6500(config-cmap)# exit 

6500(config)# policy-map 60Mb_toplam 

6500(config-pmap)# class 60Mb_Sinifi 

6500(config-pmap-c)# police 60000000 

6500(config-pmap-c)# exit 

6500(config-pmap)# exit

6500(config)# int gi2/1 

6500(config-if)# service-policy input 

60Mb_toplam

İsimlendirilmiş aggregate policer ile toplam 
bant genişliği sınırının belirlenmesi ise şu şekil-
de yapılır. Bu örnekte gi2/1 ve gi2/2 arayüzüne 
gelen tcp 445 hedefli trafiğin toplam 10Mb ile 
sınırlanmasını sağlayan yapılandırma gösteril-
miştir. Tanımlanan named aggregate policer 
farklı policy-map’lerde de kullanılabilir. Bu 
durumda named aggregate policer’da tanımla-
nan bant genişliği uygulandığı policy-map’ler 
tarafından ortak olarak paylaşılır.

! QoS aktif hale getirildi. 

6500(config)# mls qos 

! İsimlendirilmiş aggregate policer 

tanımlandı. 

6500(config)# mls qos aggregate-

policer smb_10Mb 10000000 312000 

312000 conform-action transmit 

exceed-action drop 

6500(config)# access-list 110 permit 

tcp any any eq 445 

6500(config)# class-map smb 

6500(config-cmap)# match access-group 110 

6500(config-cmap)# exit 

6500(config)# policy-map 10Mb 

6500(config-pmap)# class smb 

6500(config-pmap-c)# police aggregate 

smb_10Mb 

6500(config-pmap-c)# exit 

6500(config-pmap)# exit

6500(config)# int gi2/1 

6500(config-if)# service-policy input 10Mb 

6500(config)# int gi2/2 

6500(config-if)# service-policy input 

10Mb

Cisco cihazlarda kullanıcı grupları tanımla-
narak bu gruplardaki her kullanıcı için bant 
genişliğinin sınırlandırması da mümkündür. 
Bu işlem için öncelikle trafik tiplerinin grup-
lanması için kullanılacak sınıf haritaları (class-
map) oluşturulur. Sınıf haritalarında trafiğin ta-
nımlanması için erişim kontrol listeleri (ACL) 
kullanılması yapılacak sınırlandırmanın zaman 
bazlı uygulanabilmesi seçeneğini de beraberin-
de getirecektir. Tanımlanmış olan farklı sınıf 
haritaları için tek bir politika haritası (policy-
map) altında farklı bant genişliği sınırlandırıl-
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Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi için Gerekli

Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının

Tasarımı için bir Gereksinim Analizi

R. Haluk Kul
TC Beykent Üniversitesi

Özet: Yabancı dille öğretim yapan üniversitelerde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresince 
öğrenciye temel okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri verilmektedir. Bu becerilerin ya-
nında lisans öğretiminin başlangıcı ile öğrencide ilgili bölüme yönelik terimler hakkında da bir 
sözcük dağarcığı gereklidir.

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil hazırlık sınıfının ardından belli bir bölümün belli bir dersi için 
gerekli sözcük dağarcığının öğrencinin durumuna göre sınıflandırabilecek bir süreç oluşturmaktır. 
Bu süreci tanımlayabilmek için Yönetim Bilişim sistemleri bölümünde lisans öğrenimine başla-
yan öğrencilerden oluşturulan 3-5 kişilik takımlardan ‘Bilgisayar Bilimlerine Giriş’ ilişkin kitap-
ların önceden belirlenmiş sayfalarını okumaları ve anlamını bilmedikleri sözcükleri saptamaları 
istenmiştir. Daha sonra takım içindeki listeler birleştirilmiştir. Her takımın listesi de birleştirilerek 
ortak bilinmeyen sözcükler listesi bilmeyen öğrencilerle eşleştirilerek oluşturulmuştur.

Birleştirilmiş listeden yola çıkarak Veri madenciliği yazılımı SPSS – Clementine ile öğrenciler 
hazırlık sınıfı bitirme başarı notuna ve diğer bazı parametrelere göre kümelendirilmiştir. Ayrıca 
öğrenciler bilemedikleri sözcüklere göre de kümelendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dilde Öğrenim, Terim Dağarcığı, Veri Madenciliği, Kümeleme

Vocabulary for Education in Foreign Language and a Requirement Analysis for                             
Preparation School Design Activities

Summary: Fundamental reading, writing, listening and speaking skills are given to the student dur-
ing the foreign language preparation year in the universities which their educational language is not 
Turkish.  Beside these skills, vocabulary about the terms for the subject department is also needed.

The aim of this study is to generate a process which can cluster the students regarding to their 
situations for a specific course of a given department.  To do this, it is requested from the students 
who has registered to the course of ‘Introduction to Computer Studies’ at the department of Man-
agement Information Systems to compose project teams with 3 – 5 members. The members have 
read the predetermined parts of the textbook and listed the unknown words. The personal lists are 
aggregated in a team list. Team lists are also aggregated in the main unknown words list.

With the help of the data mining software SPSS-Clementine , the students are clustered regarding 
to their success levels in the preparation school. The students are also clustered regarding to the 
words that they do not know.
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dağarcığı genel anlamda akademik yazıları an-
layabilme ve oluşturabilmeye yönelik olarak 
tasarlanmaktadır. Bu nedenle fakültelere ve 
hatta bölümlerin müfredatlarına özel bir söz-
cük dağarcığı oluşturmaya zaman ve imkan 
bulmak söz konusu olamamaktadır. Öğrenciler 
hazırlık sınıfında edindikleri sözcük dağarcığı-
nı kullanarak lisans derslerine başlamakta, ders 
sırasında kullanılan kitaplar ve diğer kaynak-
lardaki yeni sözcükler ve terimlerden dolayı 
büyük zorluklar yaşamaktadır.

Oysa ki yabancı dil hazırlık eğitiminin son ev-
resinde veya lisans öğretiminin başlangıcında 
öğrencilere kayıtlı oldukları derslerde karşılaşa-
bilecekleri olası yeni sözcükleri ve terimleri il-
gili öğrencinin yabancı dil konusundaki geçmiş 
başarılarına göre değerlendirip belirleyebilen 
bir algoritma verimliliği ziyadesiyle artırabilir.

3. Pilot Proje

Yukarıda belirtilen problemin çözümüne yar-
dımcı olması amacı ile bu çalışmada bir pilot 
proje gerçekleştirilmiş ve lisans öğrencilerinin 
ilk yarıyılda aldıkları bir derste karşılaştıkları 
anlamları bilinmeyen sözcüklerin saptanması-
na gayret edilmiştir.  Çalışmada aşağıdaki iş-
lemler gerçekleştirilmiştir:

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün 1. 
I. Yarıyıl müfredatında bulunan “Intro-
duction to Computer Studies “ (Bilgisayar 
Bilimlerine Giriş) dersini alan 67 öğren-
ci derse ilişkin ders kitabı ve yardımcı 

bir kitabı paylaşmak üzere 3 ila 5 kişilik 
takımlara ayrılmıştır. Her takımda liste 
başında olan öğrenci takım önderi olarak 
atanmıştır.
Öğrenciler yabancı dile hazırlık sınavından 2. 
muafiyetleri var ise hangisi olduğu ve han-
gi başarı derecesi ile muaf olduğu, hazırlık 
sınıfı eğitimi almışlar ise hangi dönemdeki 
hangi sınavdan hangi not ile başarılı olduk-
ları listelenmiştir.
Öğrenciler, yabancı dil öğrenme sürecinde 3. 
öğrenme yöntemlerini sağladıkları yarar 
açısından puanlamışlardır.  Bu konuda je-
nerik bir örnek Tablo 1’de sunulmaktadır. 
Tablo 1’in son sütununda bulunan ders 
sıra numarası öğrencinin dersi alanlar lis-
tesindeki sıra numarasıdır. Pilot çalışma 
süresince bu numara birincil anahtar ola-
rak değerlendirilecektir.
Öğrenci takımlarındaki her öğrenci kitap-4. 
larda belirlenmiş olan kısımları okumuş 
ve anlamını bilmediği hatta emin olmadığı 
sözcükleri saptamıştır.
Her öğrenci ayrı ayrı saptadığı sözcüğü 5. 
sayfa numarası ile birlikte listelemiştir.
Takım önderleri ayrı ayrı oluşturulan lis-6. 
teleri bir araya getirmiş ve bir hesaplama 
tablosu dosyasına aktarmıştır.
Her takımın oluşturduğu dosyalar tek dos-7. 
ya haline getirilmiştir.
Nihai dosyada tekrar eden sözcükler ve 8. 
sözcüğü bilmeyen öğrenci verisi tek bir 
satıra indirgenmiştir.
İndirgenmiş dosya CLEMENTINE veri ma-9. 
denciliği yazılımı ile analiz edilmiştir [2].

Giriş

Türkiye Cumhuriyetinde lisans düzeyinde öğ-
retim faaliyetinde bulunan üniversitelerin bir 
kısmında öğrenim dili olarak devletimizin dili 
olan Türkçenin dışında farklı diller kullanıl-
maktadır. Lisans öğrenimi görmeye hak kaza-
nan öğrenciler önceden belirlenmiş muafiyet 
niteliklerini sağlayamazlarsa bu kurumlarda  
öncelikle bir akademik yıl süresince yabancı 
dil hazırlık eğitimi almak zorunda kalmakta-
dır. Yabancı dil hazırlık eğitiminin ardından 
öğrenciler nihai bir sınava alınmakta ve sınav-
daki başarımlarına göre ya lisans öğrenimine 
başlayabilmekte ya da tekrar hazırlık eğitimine 
devam etmektedirler [1]. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin amacı öğ-
rencinin yabancı dili kullanma konusunda temel 
düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma 
becerilerini geliştirmektir.  Bu temel düzeyi oluş-
turan öğelerin tasarımı öğrencilerin temel ortak 
dil gereksinimlerine göre gerçekleştirilmektedir. 
Bu nedenle öğrenciler dil hazırlık eğitiminin ar-
dından fakülte lisans öğrenimine başladıklarında 
özellikle terimler konusunda büyük bir eksiklik-
le öğrenim hayatına başlamaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı lisans öğrenimine başla-
madan önce yabancı dil hazırlık sınıfında öğre-
nim gören veya hazırlık eğitiminden muaf ola-
bilen öğrencilerin terimler açısından eksiklerin 
ne olabileceğini ve oluşan eksiklere göre kaç 
türde öğrenci olabileceğini belirleyen bir pilot 
çalışmayı tanımlamaktır.

Yukarıda belirtilen gerekçelerden yola çıkı-
larak bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada 
özelde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü için 
yapılan bir pilot proje ile “Bilgisayar Bilimle-
rine Giriş” dersine yönelik olarak dersi alan 
67 öğrenciden takımlar oluşturması istenmiş 
ve oluşturulan takımlar ders kitabının önceden 
belirlenmiş olan kısımlarını okumuştur. Takım 
üyeleri sorumlu oldukları kısımlarda anlamını 

bilemedikleri terimleri veya sözcükleri sap-
tamış ve bir araya getirmiştir. Çalışmanın bir 
başka evresinde ise öğrencilerden yabancı dili 
hangi ortamda ne kadar öğrendiklerine dair bir 
ölçüm yapmaları istenmiştir. Son olarak da il-
gili öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı

1. Yabancı Dil Eğitimi Süreci

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Siste-
minde bulunan üniversitelerin içinde yabancı 
dil ile öğretim yapan kurumlarda öğrenciler 
lisans öğrenimine başlamadan önce aşağıdaki 
işleyişe tabi olmaktadır:

Öğrenci ilgili kurumun önceden belirlemiş 1. 
olduğu ve beyan ettiği TOEFL, IELTS gibi 
sınav türlerinden başarılı olmuş ise doğru-
dan lisans öğrenimine başlar.
Öğrenci, ilgili kurumun kayıtlardan sonra 2. 
ve lisans öğrenimine başlamadan önce dü-
zenleyeceği bir düzey belirleme / muafiyet 
sınavında başarılı olursa doğrudan lisans 
öğrenimine başlar.
Öğrenci ilgili kurumun düzenlediği düzey 3. 
belirleme sınavındaki başarısına göre be-
lirlenen bir düzeyden yabancı dil öğreni-
mine başlar.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfındaki çalışmalar öğ-
rencinin temel okuma, yazma, dinleme ve ko-
nuşma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak 
tasarlanır ve  yürütülür. Burada özellikle dili 
kullanabilme ve ortak kullanımda olan temel 
sözcüklere ilişkin bir dağarcık oluşturulmaya 
gayret edilir. Yabancı dil hazırlık sınıfından 
eğitimde sınıflar çoğunlukla öğrencilerin bö-
lümleri ya da fakülteleri yerine yabancı dil bi-
lirlik düzeylerine göre oluşturulur.

2. Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminin                            
Lisans Öğretimine Uyumu

Yabancı dil öğreniminde üniversite lisans öğ-
renci adayında oluşturulmaya çalışılan sözcük 

Keywords: Education in Foreign Language, Term Vocabulary, Data Mining, Clustering

Öğr. 
No Adı Soyadı Lise 

Hazırlık
Üniversite 
Hazırlık

Hem 
Çalış 

Hem Gez

Yurtdışında 
Yaşam

Yurtdışında 
Öğrenim Diğer

Ders 
Sıra 
No

2403 Ali Mesela 3 4 0 0 0 0 34

2405 Veli Faraza 3 4 0 0 0 0 55

2407 Selami Misal 4 4 0 1 0 0 26

2411 Ayşe Örneğin 2 3 0 0 0 0 10

2426 Fatma Numune 3 3 0 0 0 0 49

Tablo 1. Bir öğrenci takımının lisan öğrenme sürecindeki faydalandığı yöntemlerin öz değerlendirmesi



592

Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

593

1. Giriş 

X86-64 AMD tarafından tasarlanan 64-bitlik bir 
işlemci mimarisidir[1]. X86 mimarisinin bir üst 
kümesi olduğundan bu mimariyi de destekler. 
Daha sonra INTEL firması tarafından da EM64T 
adıyla geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmış-
tır. INTEL'in geliştirdiği ve Itanium adıyla bili-
nen IA-64 ise bu iki mimariyle de uyumsuzdur 
ve onlar için yazılmış kodları çalıştırmaz. 

2003 yılından bu yana TÜBİTAK/UEKAE 
tarafından geliştirilmekte olan Pardus işletim 
sistemi geliştirilmeye başlandığı dönemde 
en yaygın işlemci mimarisi olan x86 mima-
risinde çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Di-
ğer GNU/Linux dağıtımlarının durumlarına 
bakıldığında[2] ise sadece belli mimarilerde 
çalışması için hazırlanmış iki dağıtım haricin-
deki tüm Linux dağıtımlarının x86 mimarisini 
destekledikleri ve yarıdan fazlasının da x86-64 
mimarisine hazır oldukları görülmektedir. Sa-
dece iki dağıtımın (debian ve gentoo) bütün iş-
lemci mimarilerinde çalışmaya hazır oldukları 
görülmektedir. 

X86-64 işlemci mimarisi temel olarak bir alt 
sınıfı olan x86 mimarisini desteklediğinden 32-
bit için hazırlanmış bütün dağıtımlar prensipte 
64-bit bilgisayarlara kurulabilir ve çalıştırılabi-
lirler. Elbette bir dağıtımın bir işlemci mimari-

sine sahip bilgisayara kurulabilir olması onun 
bütün özelliklerini kullanabileceği anlamına 
gelmemektedir. 

Pardus'un 32-bitte çalışan sürümünün 64-bite 
port edilmesi için yapılması gerekenler, dağıtım 
ilk hazırlandığı yıllarla kıyaslandığında olduk-
ça azalmıştır. Aradan geçen yıllarda yazılımlar 
büyük oranda her iki platformda da çalışacak 
hale gelmiştir. X86-64 mimarisinin getirdiği 
yeniliklerin[3] yazılımlar tarafından kullanıla-
bilmesi için gerekli yamaların hazırlanmaları 
diğer dağıtımların 64-bit'e geçiş sürecinde ya-
şananlarla büyük ölçüde halledilmiştir. 

Her ne kadar yazılımlar x86-64 mimarisine ha-
zır olsalar da bir Linux dağıtımı sadece GNU 
programlarından ibaret olmadığı için yapılması 
gereken başka işlemler de bulunmaktadır. Par-
dus herhangi bir dağıtımı temel alan bir Linux 
dağıtımı olmadığından kendine özgü bir paket 
yapısı, paket yöneticisi ve kendi geliştirdiği 
teknolojiler bulunmaktadır ve bu yazılımların 
da 64-bite hazır hale getirilmesi gerekmekte-
dir. Eğer Pardus sadece bir dağıtımın uyarla-
ması olsaydı onu x86-64 mimarisine taşımak 
için temel alındığı dağıtımda yapılan işlemleri 
yapmak yeterli olabilecekken kendi paketleme 
sistemi olan bir dağıtımda tüm paketlerin teker 
teker elden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi için Gerekli Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının Tasarımı için bir
Gereksinim Analizi - R. Haluk Kul

4. Çözümleme Sonuçlarının Yorumları

Teslim edilen takım proje raporlarından yola 
çıkılarak saptanan sözcük sayısı Tablo3’te 
sunulmaktadır.

takım Üye 
Sayısı

Ana 
Kitap

Yard. 
Kitap

1 5 45 20
2 3 24 10
3 5 275 53
4 5 33 53
5 5 86 53
6 5 74 99
7 3 112 36
8 5 20 20
9 3 80 61
10 4 100 56
11 3 80 83
12 4 7 96
13 4 119 95
14 3 76 100

Tablo 3. Takım sayıları ve 
bilinmeyen sözcük miktarları

Takımlardan bir tanesinde çift anadal /yandal 
yapan öğrencilerin yoğun olduğu ve bu öğren-
cilerin fazla bilinmeyen sözcük saptamadığı 
görülmüştür.

Öğrenciler çoğunlukla hazırlık sınıfından ba-
şarılı oldukları sınav tarihlerine göre kümelen-
mektedirler.

Sonuç ve Öneriler

Bu tür çalışmanın sonuçlarına göre her öğren-
cinin yabancı dil öğrenme sürecine ve bileme-
diği sözcük öbeklerine göre sınıflandırılması 
ile hazırlık sınıfı sonrasında ve lisans öğrenimi 
öncesinde öğrencilere olası yeni terimler ve 
sözcükler listesi verilebilir.

Ayrıca çalışmanın ilgili üniversitelerde bütün bö-
lümlerde ve bütün derslerde yapılması durumun-
da dersi ilk defa alacak olan öğrenciler için olası 
yeni terimler ve sözcükler listesi verilebilir.

Bir sonraki aşamada 8 yarıyıllık müfredatta 
bulunan derslerin her biri için olası bilinmeyen 
sözcükler ve terimler değişik öğrenci kümeleri 
için listelenebilir. Kademeli olarak belirlenen 
sözcükler yabancı dil hazırlık eğitimi sürecine 
dahil edilebilir.

Kaynakça

[1] http://www.beykent.edu.tr/asgmgg.
aspx?s=yob&p=1 (08.02.2010)

[2]              http://www.spss.com.tr/Veri.html.

 Ali Veli Selami Ayşe Fatma

 Mesela Faraza Misal Örneğin Numune

2403 2405 2407 2411 2426

Bölüm Sayfa İngilizce 
Terim Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4 Üye 5

7 184 accomplish 1
7 179 algorithm 1
7 166 appropriate 1 1 1
7 173 Arranged 1

Tablo 2. Birleştirilmiş bilinmeyen sözcükler- öğrenci eşleştirme tablosu.

Pardus’un 64 bit Mimarisine Port Edilmesi 

Necdet Yücel1, Meltem Parmaksız2, Mete Bilgin2, Metin Akdere2 
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi, Çanakkale 
nyucel@comu.edu.tr, meltem@comu.edu.tr, metebilgin48@gmail.com, metinakdere@gmail.com

Özet: Bu çalışmada TÜBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen GNU GPL lisanslı Linux tabanlı 
işletim sistemi projesi olan Pardus'un 64-bit işlemci mimarisinin özelliklerini kullanacak bir sü-
rümünün hazırlanması süreci açıklanmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan dağıtımın 32-bit işlemci mi-
marisini kullanan sürüm ile performans karşılaştırmaları yapılmış ve Pardus'un başka mimariler 
için port edilmesi için rehber olacak bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: GNU/Linux, Pardus, 64-bit, x86-64. 
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Bu işlemlere geçmeden önce Pardus'un mevcut 
sürümlerinden birinin seçilmeli ve onun üze-
rinde çalışılmalıdır. Bu çalışma gerçekleştirilir-
ken Pardus'un kurumsal kullanıcılara sunmayı 
hedeflediği Kurumsal 2[4] sürümü seçilmiş ve 
çalışmalar onun üzerinden yürütülmüştür. 

2. Yöntem 

Bir Linux dağıtımı çalıştığı mimariden başka 
bir mimariye taşınmak istendiğinde temel ola-
rak iki farklı yol izlenebilir. Bunlar: 

64-bit kararlı sürümü olan bir Linux da-i. 
ğıtımı kuluçka dağıtım olarak kullanılarak 
64-bit Pardus paketlerinin hazırlanacağı 
bir kök dosya sistemi oluşturularak burada 
mevcut pisi paketlerinin 64-bit sürümleri 
hazırlanabilir. Bu yöntemin avantajı kök 
dosya sistemini hazırlarken kullanılacak 
araçların mevcut durumda 64-bit ikilik 
dosyalar üretebiliyor olmasıdır. Böyle ola-
cağından  çapraz derleme yapmaya gerek 
kalmayacaktır. Olumsuz olabilecek durum 
ise kullanılacak kuluçka dağıtım ile 64-bit 
için temel alınan Pardus Kurumsal 2'de 
bulunan programların sürümleri arasında 
çıkabilecek uyumsuzluklar olacaktır. 
Kuluçka dağıtım olarak Pardus Kurumsal 2 ii. 
kullanılarak onun üzerinde önce hem 32-bit 
hem de 64-bit kod derleyebilen programlar 
ve onların bağımlılıkları, ardından da bu 
araçları kullanarak 64-bit paketlerin hazır-
lanacağı kök dosya sistemi'nin hazırlanaca-
ğı geçici kök dosya sistemi oluşturulabilir. 

Bu çalışmada kuluçka dağıtım ile Pardus ara-
sında karşılaşabilecek sorunlarla uğraşmamak 
için ikinci yolu tercih edilmiştir. Kök dosya 
sistemi bu yolla hazırlandığında onun üzerinde 
çalışabilmek için ya onu kullanarak sistemi aç-
mak ya da o alana chroot yapmak gereklidir. 

Bu aşamada karşılaşılan üçlü yol ayrımı şöyle 
oldu: 

Pek mümkün görünmese de 32-bit çalışan i. 
bir işletim sistemi üzerinde 64-bit çalışa-
cak bir dosya sistemine chroot yapmak. 
Kök dosya sistemini boot edebilir hale ge-ii. 
tirmek. Bu seçenek sadece 64-bit destek-
li bir çekirdek hazırlamakla sınırlı değil. 
Pardus'un kendi geliştirdiği teknolojilerin 
boot süreci ile ilgili olanlarının da bu aşa-
mada 64-bit mimari için derlenmiş olma-
sını gerektiriyor. 
32-bit çalışan sistem üzerinde çapraz der-iii. 
leme araçları kullanılarak oluşturulan bu 
geçici kök dosya sistemini 64-bit çalışan 
bir başka Linux dağıtımına taşıyarak ora-
da chroot yapmak. 

Burada da çalışmayı en kısa yoldan hedefe gö-
türebilecek yol üçüncüsü olarak göründüğün-
den onu tercih ettik. 

2.1 Çapraz Derleme Araçlarının                                
Hazırlanması 
Çapraz derleme; derleyicinin çalıştığı plat-
formdan başka bir platform için kod derleye-
bilmesidir. Mikro denetleyiciler gibi işletim 
sistemini desteklemeyen platformlarda veya 
kod derlemenin daha az verimli olduğu plat-
formlar için ikilik dosya üretiminde kullanılır. 

Pardus'un 32-bit platformunda çalışan derle-
yicileri öntanımlı olarak sadece bu platform 
için ikilik dosyalar üretebilir. Bu programların 
64-bit platformunda çalışacak kodlar derleye-
bilmeleri için aşağıdaki paketlerin bu paramet-
relerle yeniden kurulmaları gerekmektedir. 

•      Kernel-headers, File, Ncurses, GMP, Mpfr, 
Binutils, Glibc, Gcc 

Bu çalışmada programların son sürümleri de-
ğil Pardus corporate2'nin kullandığı sürümleri 
kullanılmıştır. 

2.2 Geçici Kök Dosya Sisteminin 
Hazırlanması 
Çapraz derleme araçları kullanılarak aşağıda-
ki programların 64-bit olarak derlendiği geçici 

kök dosya sistemi hazırlanmıştır: 

•                  Gmp, Mpfr, Zlib, Binutils, Gcc, 
Ncurses, Bash, Bison, Bzip2, Coreutils, Diffu-
tils, Findutils, File, Flex, Gawk, Gettext, Grep, 
Gzip, M4, Make, Patch, Sed, Tar, Texinfo, Vim 

2.3 Kök Dosya Sisteminin Hazırlanması 
Geçici kök dosya sistemi hazırlandıktan sonra 
yapılacak işlem bu dosya sistemindeki araçları 
kullanarak bir kök dosya sistemi oluşturulma-
sıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu işlem için 
seçtiğimiz yöntem Pardus Kurumsal 2 üzerinde 
hazırlanan bu geçici sistemi 64-bit kararlı sürü-
mü olan bir Linux dağıtımına taşıyıp o dağı-
tım üzerinde bu alana chroot yapmak yönünde 
oldu. Bu dağıtımı debian olarak belirledik. Bu 
noktada seçilen dağıtım için tek önemli nokta 
çekirdeğinde aşağıdaki desteklerin belirtildiği 
gibi olmasıdır: 

•  CONFIG_INOTIFY_USER = y 
•  CONFIG_SIGNALFD = y 
•  CONFIG_SYSFS_DEPRECATED = n 
•  CONFIG_SYSFS_DEPRECATEDv2 = n 
•  CONFIG_UNIX98_PTYS = y 
•  CONFIG_DEVPTS_FS = y 

Hazırlanan geçici sistemi debian üzerine taşıdık-
tan ve chroot işlemini gerçekleştirdikten sonra 
sırasıyla aşağıdaki test araçları kurulmuştur: 

•    Tcl, Expect, DejaGNU 

Bu sistemin 64-bit'te sorunsuz çalışması için 
aşağıdaki programların kurulumları yapılmıştır: 

•    Perl, Linux-headers, Man pages, Glibc, 
GMP, MPFR, Zlib, Binutils, Gcc, Sed, Ncurses, 
Util-linux-ng, E2fsprogs, Coreutils, M4, Bison, 
Procps, Libtool, Flex, IPRoute2, Readline, Au-
toconf, Automake, Bash, Bzip2, Diffutils, File, 
Findutils, Gawk, Gettext, Grep, Groff, Gzip, 
IPutils, Kbd, Less, Make, Man, Module-Init-
Tools, Patch, Psmisc, Shadow, Rsyslog, Sysvi-
nit, Tar, Texinfo, Udev, Vim, XZ-Utils 

Bu aşamaya gelindiğinde henüz Pardus'a özel 
bir şey (programların Pardus'ta kullanılan sü-
rümlerinin seçilmesi sayılmazsa) yapmamış 
olmakla birlikte 64-bit çalışan bir sistem ha-
zırlanmış bulunmaktadır. Buradan sonra daha 
önce kurulmuş olanlar dahil, programların Pisi 
paketlerinde kullanılan yamaları ve parametre-
leri kullanılarak tekrar derlenmesi gereklidir. Bu 
aşama birbirine bağlı paketlerin istenilen halleri 
elde edilene dek bir kaç kez tekrar edilmelidir. 

•    Kernel-headers, Glibc, GMP, Mpfr, Zlib, 
Binutils, Gcc, Make 

Kök dosya sistemi hazırlığı tamamlandığında 
Pardus'un paket yöneticisi  PiSi'nin ve onun ba-
ğımlılıklarının kurulumuna geçilebilir. 

2.4 Paket Yöneticisinin Kurulması 
Paket yöneticisinin kurulması için öncelikle 
paket yöneticisinin bağımlılık ağacı çıkarılma-
sı gereklidir. Ardından diğer dağıtımlar ince-
lenerek bu paketlerin 64bit'e geçirilmesi için, 
64bit'e özel bir yama ya da derleme paramet-
resi olup olmadığı belirlenmeli ve bu paketlere 
Pardus'un kullandığı yamalar ile beraber, eğer 
varsa, 64bit'e özel yamalar uygulanmalıdır. 
Bundan sonra da bu paketler 64bit derleme pa-
rametreleri ile (Pardus derleme parametrelerini 
de göz önüne alarak) sisteme kurulmalıdır. 

Paketlerin kurulumuna kök dosya sisteminde-
ki programlarından başka bağımlılığı olmayan 
paketlerden başlanarak, devamında bu paketle-
re bağımlı olan üst bileşenlere (COMAR, PISI, 
MUDUR,vb.) ulaşmak hedeflenmelidir. Bu 
süreç bağımlılık ağacı[5] takip edilerek sürdü-
rülmüştür. Pardus ekibi tarafından geliştirilen 
teknolojilerin 64-bit'te ortaya çıkan sorunları 
programların geliştiricileriyle haberleşilerek 
giderilmiştir. Bu ya programların yeni sürüm-
lerinin çıkması ya da gerekli yamanın hazırlan-
ması şeklinde olmuştur. 

PiSi'nin sisteme kurulmasıyla birlikte bir aşa-
ma daha geçilmiş olur. Bundan sonraki hedef 
yine aynı bağımlılık ağacını takip ederek uç-
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çeşitleri verilmektedir. Bu değişikliklerin nasıl 
yapılacağı ile ilgili temel referans çok yaygın 
kullanılan ve geniş geliştirici potansiyeli bulu-
nan debian ve gentoo dağıtımları olmuştur. 

2.7.1 x86_64 için farklı parametrelerle 
derlenen paketler 
Bazı programlar derleme veya yapılandırma 
aşamalarında mimariye özgü parametreler kul-
lanılarak paketlendiklerinden bu programların 
paketlerinde uygun değişikliklerin yapılması 
gerekmiştir. 

2.7.2 x86_64 için ilave yamalar                                 
gerektiren paketler 
Bazı programların 64-bitte derlenmeleri kay-
nak kodlarına ilave yamalar yapılmasını gerek-
tirdiğinden bu yamalar ya daha başka dağıtım-
lardan alınarak uygulanmış ya da geliştiriciler 
tarafından yazılmıştır. 

2.7.3 x86_64 için farklı kaynak dosyasına 
ihtiyaç duyan paketler 
Dağıtıma dahil edilmiş kapalı kaynak kodlu 
programların 64-bit için uygun ikilik dosyaları 
kullanmalarını sağlamak için kaynak dosyala-
rın değiştirilmesi gerekmiştir. 

2.7.4 x86_64 için dosyaları farklı                             
dizinlerde bulunduran paketler 
Bazı programlar kitaplık dosyalarını /lib dizini 
yerine /lib64 dizinine veya /usr/lib dizini ye-
rine /usr/lib64 dizinine yerleştirmek istediğin-
den /lib64 ve /usr/lib64 dizinleri sırasıyla /lib 
ve /usr/lib dizinlerine sembolik linklenmiş ve 
paketleri için gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

2.7.5 x86_64 mimarisinde derlenemeyen 
fakat x86'da statik derlenerek 
kullanılabilen paketler 
Bu kategoride sayılabilecek tek paket grub[7]'tır. 
Grub sadece 32-bitte derlenebilen bir yazılımdır. 
İşletim sistemi önyükleyicisi olduğundan hangi 
mimaride derlendiğinin de bir önemi bulunma-
dığından diğer tüm 64-bit portu bulunan Linux 

dağıtımlarının yaptığı gibi 32-bitte statik derle-
nerek 64-bit dağıtıma dahil edilmiştir. 

2.7.6 x86_64 mimarisinde karşılığı 
bulunmayan paketler 
Bazı paketlerin ya 64-bitte ihtiyaç duyulma-
dığından (kernel/pae gibi) ya da yazılımın 
64-bitte derlenmesi mümkün olmadığından 
(psyco gibi) x86-64 dağıtımından çıkartılması 
gerekmiştir. Virtualbox paketinin de açık kay-
nak kodlu olan sürümü sadece 32-bitte derle-
nebilmekte ama 64-bit için ikilik dosya bulun-
durduğundan yine dağıtımdan çıkartılmasına 
karar verilmiştir. 

3. 64-bit Performans Test Sonuçları 

Bu çalışmanın sonunda hedeflen x86-64 mi-
marisinin getirdiği yeniliklerin kullanılması ve 
32-bite göre bir avantaj elde edilmesidir. Bu 
ya 32-bitte yapılamayan bir şeyin yapılması 
ya da aynı işin daha hızlı yapılabilir olmasını 
sağlamak şeklinde olmalıdır. Yapılan karşılaş-
tırmada daha önce yapılmış olan 32-bit 64-bit 
karşılaştırmalarında[8] alınan sonuçlara benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Test için kullandığı-
mız donanım şöyledir: 

•  4 X AMD Opteron(tm) Processor (2.3GHz) 
•  4GB RAM 

Test için aşağıdaki yazılımlar kullanılmıştır: 

•  bc-1.06.95-5 
•  gnupg-2.0.11-26 
•  lame-3.98.2-11 
•  bzip2-1.0.5-10 

Dikey eksenler saniye cinsinden zamanı 
göstermektedir. 

3.1 Faktöryel Hesabı Testi 
Bu testte 20000, 40000 ve 60000 faktöryeller he-
saplandı. Sonuçta yaklaşık %14 bir kazanç var. 

lardan merkeze doğru gelerek  PiSi'nin ve onun 
bağımlılıklarının paketlerinin hazırlanmasıdır. 

2.5 Paket Yöneticisinin Paketlenmesi 
PiSi'nin sisteme kurulmasıyla birlikte bir aşa-
ma daha geçilmiş olur. Bundan sonraki hedef 
yine aynı bağımlılık ağacını takip ederek uç-
lardan merkeze doğru gelerek  PiSi'nin ve onun 
bağımlılıklarının paketlerinin hazırlanmasıdır. 

Yeni sisteme PiSi'nin problemsiz kurulması 
için gereken bütün programlar zaten PiSi pa-
ketlerindeki yama ve parametrelerle kuruldu-
ğundan sadece Pardus'un paketleme süreci ile 
ilgili geliştirdiği teknolojilerin bu yeni mima-
ride gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının kont-
rolünün yapılması yeterli olmuştur. Gerektiği 
gibi çalışmayan programların geliştiricileriyle 
irtibata geçilerek ihtiyaç duyulan düzenleme-
lerin yapılması sağlandıktan sonra PiSi ve tüm 
bağımlılıkları paketlenmiştir. 

Bu aşamadan sonra çözülmesi gereken iki ba-
ğımlılık ağacı kalmış bulunmaktadır. Bunlar 
system.base ve system.devel bileşenleridir. Bir 
paketin bu bileşenlerde yeralan başka bir pake-
te kurulum ve/veya çalışma bağımlılığı mevcut 
olması durumunda bu bağımlılık pspec.xml 
dosyasına yazılmadığından bu bileşenlerdeki 
paketlerin öncelikle hazırlanarak sisteme ku-
rulması gereklidir. Bu iki bileşenin de tama-
men paketlenmesinin ardından geliştiricilerin 
en çok kullandıkları iki araç olan vi ve subver-
sion da paketlendiğinde artık 64bit PiSi paketi 
hazırlayacak geliştiricilerin en temel ihtiyaçları 
karşılanmış olacaktır.

2.6 Geliştiricilere Sunulacak Sürümün                 
Hazırlanması
Bu çalışma ile PiSi paketlerini 32-bitte hazır-
layan geliştiricilere 64-bitte de çalışabilecekle-
ri bir sistem sunarak kendi sorumlu oldukları 
paketler için gerekenleri bundan sonra kendi-
lerinin yapabilmesine olanak sağlamak hedef-
lenmiştir. Bunun için çalışmanın bu aşamasın-
da sadece geliştiricilerin kullanabilecekleri bir 
sürüm hazırlanmıştır. 

System.base, system.devel ve boot bileşenlerinin 
tüm içerikleri paketlendiğinde işletim sisteminin 
açılış (boot) için eksiği kalmamış olur. Hazırla-
nan bu paketler PiSi paket yöneticisinin -D pa-
rametresi kullanılarak uygun bir dizine kurulur. 
Bu işlem tüm paketleri bir dizine toplayıp;

pisi it *.pisi -D /rootfs 

komutunu çalıştırarak yapılabilir. Bu dizini 
arşivleyip geliştiricilere vermeden önce içine 
eklenmesi gereken dosyalar bulunuyor: 

•     /etc/passwd 
•     /etc/shadow 
•     /etc/group 
•     /etc/fstab 
•     /etc/mtab 
•     /etc/resovl.conf 
•     /root 

Bu dosyalar normalde kurulum sırasında oluş-
turulan ama geliştiricilerin sistemlerini boot 
edebilmesi ve oturum açması için gerekli dos-
yalardır. Bunlardan fstab ve mtab dosyalarını 
her geliştirici kendi sistemine uygun hale getir-
melidir. Diğerleri uygun şekilde oluşturulmalı 
ve root kullanıcısına atanan parola geliştirici-
lere bildirilmelidir. /etc/pardus-release dos-
yasının da hazırlanan portu belirtecek şekilde 
düzenlenmiştir. 

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 
üzerinde çalışılan dizin arşivlenip şıkıştırılarak 
geliştiricilere dağıtılmaya hazır hale gelir [6]. 

2.7 Paketlerin X86_64 Mimarisine 
Taşınmasında Yapılması Gerekenler 
Corporate 2 Sürümünün PiSi paketlerinin der-
lenmesinde kullanılan bayraklar sistemdeki /
etc/pisi/pisi.conf dosyasından merkezi bir şe-
kilde alındığı için depodaki programların bü-
yük çoğunluğunun yeniden paketlenmesinde 
bu dosyada yapılanlar haricinde bir değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamıştır. Bu paketlerin sadece 
uygun kök dosya sisteminde yeniden oluştu-
rulmaları yeterli olmuştur. Aşağıda x86_64 mi-
marisine taşınma sırasında yapılan değişiklik 
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Necdet Yücel, Meltem Parmaksız, Mete Bilgin, Metin Akdere

4. Sonuçlar ve Tartışma 

Pardus ülkemizde en geniş topluluğu bir ara-
ya getirebilmiş özgür yazılımdır. TÜBİTAK/
UEKAE tarafından çalıştırılan geliştiricileri-
nin yanı sıra projeye dışarıdan katkı veren çok 
sayıda katkıcı/geliştirici bulunmaktadır. Bu 
çalışmayı[9] gerçekleştiren grup olarak bu kat-
kılara ek bir boyut getirerek dağıtımın x86-64 
mimarisine taşınmasını gerçekleştirdik. Bunun 
hem geliştiricilerde bir bilgi birikimi oluştur-
ması hem de Pardus'un daha geniş kullanıcı 
kitlesine ulaşması açısından faydalı olacağı ka-
naatini taşıyoruz. 

Yapılan testler de 32-bit ile 64-bit dağıtımlar 
arasında performans yönünden bir uçurum ol-
mayacağını ama kayda değer bir fark olacağını 
göstermiştir. 

5. Kaynaklar 

[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/X86-64. 

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_
of_Linux_distributions#Architecture_support 

[3] http://www.amd.com/us-en/Processors/Dev
elopWithAMD/0,,30_2252_875_7044,00.html 

[4] http://www.pardus.org.tr/kurumsal/ 

[5] http://members.comu.edu.tr/nyucel/Pisi.png 

[6] http://members.comu.edu.tr/nyucel/pardus-
corporate2-rootfs-0.42.tar.bz2 

[7] http://www.gnu.org/software/grub/ 

[8] http://bingouv.blogspot.com/2008/08/
desktop-linux-performance-comparison32.html 

[9] http://svn.pardus.org.tr/pardus/corporate2/
devel-x86_64/

3.2 Şifreleme Testi 
Bu test Pardus-2009.iso (687MB) dosyası şif-
relenerek yapıldı. En büyük kazancın olduğu 
test bu oldu; %24 kazanç var. 

 

3.3 Ses Dosyası Dönüşümü Testi 
Bu test wav dosyasını (647MB) mp3 dosyası-
na çevrilerek yapıldı, %14'lük bir kazanç elde 
edildi. 

  

 

 

3.4 Sıkıştırma Testi 
Sıkıştırma testinde bzip2 programı kullanıla-
rak 687MB'lık bir dosyanın sıkıştırılması ya-
pıldı. Yine yaklaşık %14 bir kazanç olduğu 
gözlendi. 
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1.Giriş:

Modernizm-Postmodernizm karşıtlığı beşeri 
bilimlerin temel tartışma alanlarından birisidir. 
Öyle ki, bir yandan bakış açınız ilgili tartışma 
çerçevesinde şekillenirken, diğer yandan in-
celeme nesnesine yaklaşma biçiminiz ve ilgili 
nesneyi ele alma yönteminiz, bu tartışmanın ne-
resinde konumlandığınıza bağlı olarak değişir. 
Toplumun neye benzediğine ve tarihine ilişkin 
öngörüleriniz, günümüz siyaset projelerine iliş-
kin tasarımlarınız ve belki de konumuz açısın-
dan en önemlisi teknoloji-insan/kültür ilişkisi-
ne/çelişkisine dair kavramsallaştırmanız, kabul-
lerinizdeki farklılığa paralel olarak farklılaşır. 

1970’li yılların başında yaşanan ekonomik 
kriz, Arap-İsrail savaşı ve petrol fiyatlarında 
ani yükseliş, 60’lı yılların sonunda yükselen 
toplumsal hareketler, kısacası siyasal, ekono-
mik ve toplumsal alanda yaşanan tıkanma, ilgi-
li alanlarda paradigmatik bir değişimi zorunlu 

kılmıştır. Bu bağlamda, ekonomik alanda, ikin-
ci dünya savaşı sonrası etkinlik alanını iyice 
genişleten sosyal refah uygulamaları ve buna 
ilişkin Keynesyen devlet modeli terkedilmiş, 
kitlesel bir üretimin yerine popüler olarak ni-
telendirilebilecek, bütüncül bir pazarın yerine 
parçalı ve o parçanın taleplerine göre şekille-
nen üretim modeli ikame edilmiştir. Toplumsal 
alanda ise, modernizme içkin bütüncül/ulusal 
formlar yerine, dil, din, cinsiyet, kültür vb. ek-
senindeki farklılıkları kutsayan ve toplumu bu 
farklılıklar arasındaki diyalog zemininde inşa 
eden, anlamlandıran bir form geçerlik kazan-
mıştır: Postmodernizm… 

Tüketim edimini gerçekleştirecek bireylerin 
hareket ettiği toplumsal sahada gerçekleşen 
bu değişim, tüketime konu olacak ürünlerin 
de talep merkezli olarak üretilmesini zorunlu 
kılmış; nitekim bu durum, özel amaçlı maki-
nelerin yerine genel amaçlı, bilgisayar tabanlı 
otomasyon teknolojilerinin ikame edilmesiyle 

Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi

Gökhan Gökgöz
Gazi Üniversitesi, Ankara
gokhangokgoz@gazi.edu.tr

Özet: Bu çalışmada, farklı kamusal alan tanımlarından yola çıkılarak, internet bir kamusal alan 
olarak tasvir edilecek¸ internetin toplumsal zemini (postmodernizm) ve siyasal işlevleri (ileti-
şimsel demokrasi) bir bütün olarak değerlendirilecektir. En nihayetinde, insana ilişkin algıdaki 
değişim, web’deki değişimle koşutluğu içerisinde ele alınacaktır. Web 1.0’dan 2.0’a yönelim, 
modernizmden postmodernizme geçişle ilişkilendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, İletişimsel Demokrasi, Sosyal Ağ, Kamusal Alan, Web 2.0.

Web 2.0, Postmodern Society and Communicative Democracy

Abstract: In this study, through different public sphere definitions, Internet will be described as a 
public sphere, social ground (postmodernism) and political function (communicative democracy) 
of the Internet will be evaluated as a whole. Ultimately, change in the perception related to people 
will be discussed in the paralel with the change of the web. The orientation to Web 2.0 from Web 
1.0 will be related with transition to postmodernism from modernism.

Keywords: Postmodernism, Communicative Democracy, Social Network, Public Sphere, Web 2.0.
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olojiler üzerinden bir mücadele pratiği gelişti-
rilemeyeceğinden “tarihin sonu” da gelmiş ve 
birey-toplum ilişkisi toplum aleyhine kopmuş, 
“toplumun sonu” da bu süreç içerisindeki yeri-
ni almıştır. Nitekim, Laclau’nun ileri sürdüğü, 
“toplumun imkansızlığı” [16] tezi, tam da bu 
noktaya oturur. Jameson’a göre ise; süreç, post 
olan ile modern olanın birlikteliği, eski olana 
ait değerlerin ayıklanması, yeniden kodlanma-
sı ve kataloglanmasından ibaret; ve bu yeniden 
elden geçirmenin temel işlevi, onu yeniden 
yazmak… Bir yandan tarihin sonu ilan edilir-
ken, tarihsel düşünmenin yitiminden bahsedi-
lip, içinde yaşanılan an’a ve o andaki olaylar 
her ne ise onlara odaklanmak söz konusu iken; 
yeni bir tarih anlatısı yaratıp, onu şimdinin ta-
hakkümüne maruz bırakmak ve o tarihi, için-
de olması istenen değerlerle birlikte yeniden 
yazmak… Bir yandan her zaman iktisadın 
derisine yapışmış olan kültürel pratiklere belli 
bir özgüllük tanırken diğer yandan ekonomiyi 
ilgilendiren malzemeyi kültüre taşımak, orada 
yeni bir iktidar alanı için mevzi kazanmak… 
Dolayısıyla postmodernizm, aslında, kendi sı-
nıfının sınıflandırılmasından öte bir şey değil; 
yeni ekonomi-politika ile toplumsal pratikler 
arasındaki eşgüdümün yeni sağlayıcısı… [15]

Bilgi felsefesi ve toplum alanındaki dönüşüm-
lere, devlet formundaki dönüşüm eşlik eder. 
“Postfordist devlet” kavramsallaştırması vası-
tasıyla bir yandan geleneksel olarak siyasi ve 
ekonomik aktörler arasındaki politik birlikteli-
ğe vurgu yapılırken diğer yandan ulus-devlet 
anlayışındaki değişim ortaya koyulmuştur. 
Öyle ki, artık yeni dönemde sermayenin ve-
rimliliği ile ulus devletin rasyoları arasında bir 
kopukluk yaşanmaktadır; bu nedenle ulus-üstü 
ve ulus-altı düzeyde işleyen yeni düzenleme 
biçimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 
kentler üzerinden işleyen ve uluslararası an-
lamda kentsel ağ vasıtasıyla denetlenen/yön-
lendirilen, dolayısıyla her bölgenin, o bölgeye 
ait, o bölgenin değerlerinden beslenen bir kent 
aracılığıyla kendisini küresel kıldığı bu yeni 
dönem, küreselleşme sürecinde yaşanan deği-
şimle paralel ilerler.

Söylenebilirse bu yeni devlet formunu “post” 
kılan, üretim süreçlerinin de yerel olanla kur-
duğu zorunlu ilişki, sermayenin maliyetleri söz 
konusu olduğunda artan akışkanlığının yerel 
olana zorunlu bağımlılığı, yerel bir alandaki 
tüketim süreçlerinin üretimin niteliklerini ürün 
bazında belirler hale gelmesidir. Dolayısıyla ar-
tık, yerel olana ait tüketim ihtiyaçları, tüketime 
yönelik zevk ve tercihler, yerel bir mekanda, o 
yerelde bulunan emek gücü tarafından üretilir-
ken, tüm bu süreç ulus-üstü sermayenin gerek-
leri tarafından yönlendirilmekte, yerel politik 
aktörler ise, bu ulus-üstü sermaye ile ulus-altı 
emek arasındaki ilişkiyi kurmaktadırlar. En ni-
hayetinde, kendi siyasi devamlılıkları bu ilişki-
yi ne oranda sağlam temellere oturttukları ile 
doğru orantılıdır.

Aynı paralelde, postmodern retoriğinin kurul-
duğu dönemde, kapitalizmin işleyiş mekaniz-
malarının değiştiği, özellikle 1973 petrol kri-
zinin ardından kapitalist ekonomilerin yeni bir 
yapılanmaya ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, 
bu yapılanmanın temel göstergeleri olarak da 
bilgi-işlem tabanlı genel amaçlı teknolojilerin 
ikâme edilmesi ve emek-istihdam yapısının 
değişmesi gösterilir. Artık emek ve serma-
ye yapısının bu derece esneklik kazandığı bir 
dönemde, ortodoks ve özcü yaklaşımlardan 
yola çıkarak bir anlamlandırma tarzı geliştiri-
lemeyeceği belirtilir. Ancak Harvey’e göre de; 
1970’lerin ilk yarısı itibariyle başlamış olan 
kültürel ve politik-ekonomik faaliyetlerdeki 
köklü değişim, bütünüyle kapitalist birikimin 
temel kurallarından bir kopuş değil, yüzeysel 
bir görünüm değişikliği olarak betimlenmeli-
dir. Zira süreç, hem mekânsal düzenlemelerin 
farklılaşması, mekânın geleneksel olanı da 
içine alacak biçimde yeniden yapılandırılması 
hem de zamanın mekân üzerindeki tahakkü-
münün artması biçiminde işliyor. Hiç kuşku-
suz, bu zaman-mekân sıkışmasına, sermaye bi-
rikiminin esnek düzenlemeleri de eşlik ediyor. 
[14] Felsefi olandan uzaklaşarak, toplumsal 
eleştiriye odaklanan –toplumsal eleştiriyi gele-
neksel felsefeden koparak yapan- yeni dönem, 
çok sayıda düşünsel parametreyi içinde barın-

sonuçlanmıştır. Her ne kadar değişimin başlan-
gıç noktası farklı teorik pozisyonlardan tartışıl-
maya devam edilse de, bir başka deyişle üretim 
alanında yaşanan ve pazarı genişletmeye dönük 
dönüşümlerin mi tüketim alanını biçimlendir-
diği ya da tam karşıt noktadan insanların farklı 
tüketim taleplerinin olabileceğinin kavranması 
üzerine, üretim alanının mı bu farklı taleplere 
cevap verebilmek üzere yapılandırıldığı farklı 
görünümler arz etse de, şurası kesindir ki; ya-
şanan dönüşüm, teknoloji, kültür, üretim, tüke-
tim alanlarında bir paralellik göstermektedir. 

Yukarıda bahsedilen dönüşümün sonrasına iliş-
kin, farklı adlandırmalar yapılmaktadır kuşku-
suz; kimileri için kapitalizmin “IV. dalga”sına 
girilmiştir ve bu yeni model üzerinden egemen 
sistem kendisini yeniden üretmektedir, kimileri 
için ise kendisini yeniden üretse de, kapitalizmin 
insan faktörüyle yüzleşmesi, demokratik kanal-
larını genişletmesi önemli bir adımdır. Kimileri 
için, yeni ekonomik modelin adı “postfordizm” 
ve bunun siyasal dili “neoliberalizm”dir; kimileri 
için ise farklılıkların sesini yükselttiği, kendisinin, 
kendisini çevreleyen tüm değerleri dillendirdiği 
bir demokratik kültür yeşermektedir. Kimileri 
için yükselen bu yeni toplum, modernizme iliş-
kin bütün kurguları yapıbozuma uğrattığından, 
modernizmin temel varsayımlarını sorunsallaş-
tırdığından, olsa olsa “postmodern”dir; kimileri 
içinse yeni toplum, bir “ağ toplumu”dur. 

İşte Web 2.0, bu yeni “ağ toplumu”nun, yeni 
“kamusal sahne”sidir. Demokratik bir ideal, 
farklılıkların engellerle karşılaşmadan ulaşa-
bildiği, kendisini ifade edebildiği, yaşamını 
anlamlandırabildiği bu tür kamusallıklar üze-
rinden gerçekleşebilir; farklı hayat öyküleri 
aynı kamusallığa yönelir… Web 2.0, kendi 
mecrasında akan bu yaşamları, aynı sahnede 
buluşturması, aynı sahneye yönlendirmesi se-
bebiyle, önemli bir “demokratik kaldıraç”tır.

2.“Postmodern Toplum”un Sınırları:

“Bilgi Toplumu” dediğimiz zaman, bilginin te-
mel işlemsel değer olduğu ve bu değere bütün 

toplumsal sınıfların ulaşabildiği bir modelden 
söz ediyoruz gibidir. “Bilgi” ve “Toplum”a 
ilişkin bütün öteki çağrışımlar etkisini yitirip, 
tek bir gönderge ile buluşulur. “Bilgi Toplu-
mu” ile başlayan bir cümle, olumlu bir anlam 
oluşturacak şekilde tamamlanır; olumsuz bütün 
anlamlar ayıklanır. Ve en nihayetinde, “Bilgi 
Toplumu” dediğimizde, öncelikle ne bilgi ne 
de toplum akla gelir; toplum ile bilgi arasın-
daki aracılık rolünü üstlenen teknoloji ana rolü 
üstlenir. Bu metin, teknolojinin öncesi ve son-
rasında toplumsal, siyasal ve ekonomik kabul-
lerle çevrili olduğunu ve teknoloji ile onun ara-
cılık ettiği siyasal ve kültürel etkinliklerin bu 
kabuller çerçevesinde değerlendirilmesi gerek-
tiğini, aslında bilinen bir gerçeği hatırlatmak 
derdindedir. En nihayetinde, tarih bize göster-
miştir ki; teknolojik gelişme, her daim yapısal 
değişimler neticesinde şekil kazanmıştır. Dola-
yısıyla bu teknolojiyi çevreleyen yapının ana 
hatlarını tanımlayarak işe başlayalım…

Postmodernizm, geçtiğimiz yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren önce bilim çevrelerini ve bu 
çevrelerin inceleme nesnesi olan gündelik pra-
tikleri etkiledi ve hatta bu pratikleri belli teorile-
rin ışığında yapılan değerlendirmelerin ötesine 
taşıdı. Bu doğrultuda postmodern dönemde, te-
oriyi dışarıda bırakan bir toplumsal alan düşün-
cesi belirginlik kazanırken, bu alan içerisindeki 
konumlanışların farklılığı, birbirinden bağımsız 
aidiyetlerin, birbirinden özerk alanlarda kendi-
lerine kurmasına zemin hazırladı. 

Teorinin ve kendisini burada konumlandıran 
geleneksel felsefi anlayışların yokluğu, hat-
ta “yeni zamanlar”da [11] temel olarak bu 
anlayışlara karşıt olarak kurulan pozisyon, 
üst anlatıların meşruluğuna ilişkin yapılan 
göndermeler ve bu anlatıların bireysel “ha-
yat hikayeleri”ni örten, totalleştirici yapısını 
olumsuzlama ve en nihayetinde “tarih”i dene-
yim etrafında örme düşüncesiyle paralel ilerler. 
Dolayısıyla, bu toplumsal pozisyon içerisinden 
konuşulacak olunursa, artık farklı politik he-
defleri aynı kanalda buluşturan “ideolojilerin 
sonu” gelmekle kalmamış, aynı zamanda ide-
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bu ‘tiyatroya’ duyulan kuşku ve güvensizlik, 
siyasetten uzaklaşmanın ve bütün konuşma bi-
çimlerine ve konuşmacılara genellenen bir gü-
vensizliğin kaynağıdır. Ve dile yönelik bu kar-
maşa ve belirsizlikten kaçmanın tek yolu, ken-
di beğenilerine, sözcükler yerine bedene, biçim 
yerine öze, pürüzsüz bir dil yerine dürüst bir 
yüze geri dönmektir.” [4] Tarihsel ve düşünsel 
anlamda siyasal etkinliklerin deneyimlendiği 
bir alan olarak “kamu” sahnesine, dönüşen an-
lamı, misyonu ve araçları çerçevesinden baktı-
ğımızda, bu “ağ”sal yapının “dürüst bir yüzü” 
temsil ettiğini söyleyebilir miyiz?

3.“Kamusal Alan”ın Dönüşümü ve                  
“İnsan” Tasavvurundaki Farklılaşma:

Bu soruya ek olarak şunun da sorulması zorun-
ludur: Kamusal alan nedir, sınırları ve içerim-
leri nelerdir, postmodern olarak değerlendir-
diğimiz içinde bulunduğumuz dönemde nasıl 
kavramsallaştırılabilir? Bu sorular ancak ka-
musal alan kavramının kendi düşünsel mecrası 
ve tarihi içerisinden cevaplanabilir. Kamusal 
alan kavramı, literatürde, Jurgen Habermas’ta 
ifadesini bulan “Burjuva kamusal alan”ı, Han-
nah Arendt’te ifadesini bulan “Cumhuriyetçi 
kamusal alan”, John Rawls tarafından teorileş-
tirilen “Liberal kamusal alan” üzerinden dil-
lendirilir. Söylenebilirse bunlar kamusallığın 
modern formlarıdır ve modern toplumsal tasav-
vurlara haiz “bütünlük” fikri, bu kamusal alan 
formlarının da temelinde bulunur. Bu fikri aştı-
ğımızda, Nancy Fraser’in “Postmodern kamu-
sal alan”ı, Oskar Negt ve Alexander Kluge’nin 
“Proleter kamusal alan”ı ile karşılaşılır. Söyle-
nebilirse, artık, parçalı ve hatta birbirine karşıt, 
çatışmacı kamusal alan(lar)dan bahsediyoruz. 
Bu postmodern tasavvur içerisinden bakıldı-
ğında, aynı tarihsel ve toplumsal andaki farklı 
kamusal alanlar, toplumsal gerçeklikteki fark-
lılıkların akıtıldığı, kişilerin kendilerini tanım-
ladığı farklılık üzerinden kendilerini gerçekleş-
tirdiği, seslerini diğer kamusal alanlara duyu-
rabildiği ve en nihayetinde bireyleri toplumla 
buluşturan bir kanal olarak işaretlenebilir. Web 
1.0’dan 2.0’a doğru yönelim, bu kamusal alan 

formlarındaki dönüşüm üzerinden okunabilir. 
Web 2.0’ı çerçevelendiren kültürel motivlere 
gelmeden, kamusal alan nosyonundaki değişi-
mi özetlemekte yarar var.

Jurgen Habermas, Avrupa’da, burjuva kamusal 
alanının 18. Yüzyıldaki yükselişini ve 19. Yüz-
yıldaki düşüşünü anlattığı “Kamusallığın Ya-
pısal Dönüşümü” adlı eserinde, ilgili tarihsel 
dönüşüm üzerinden ideal bir kamusal alanın 
resmini çizer. Aslında bu idealleştirme eğilimi 
veya tarihsel sürecin bir anını olumsuzlukla-
rından arındırıp temel referans noktası olarak 
konumlandırma, kamusal alan nosyonunun 
modern tasavvurlarında ortak bir özelliktir. 
Habermas’ın, çizdiği ideal kamusal alan, hem 
ekonomik çıkar ve söylenebilirse pazar koşul-
larından hem de devlet otoritesinden bağımsız, 
konuşma ve tartışma etkinliğinin gerçekleşti-
ği ve en nihayetinde bu etkinliğin uzlaşmaya 
yöneldiği bir süreci ve platformu eş zamanlı 
olarak içerir. “Kamusal alan, formel devlet 
aygıtının ve meta üretim ve dolaşım alanının 
dışında duran, yurttaşlara ait toplanma, eleşti-
rel kamusal tartışma ve eylem alanıdır.” [17] 
Ve söylenmelidir ki, bu alan, “…aynı dönemde 
mal mübadelesini ve toplumsal emeğin ala-
nı olarak kendi yasalarına göre kurumlaşan 
‘burjuva toplumuna’ aittir.” [10] Nitekim, 18. 
Yüzyıl ideal kamusal alanı, kamu alanı ile özel 
alan arasında bir ayrım çizgisi koymasının yanı 
sıra, eşitlerarası karşılaşmanın ve demokratik 
iletişimin zemini olma halini; 19. Yüzyıl’da, 
bilinç endüstrisinin ve araçsal aklın, bütün de-
mokratik idealleri, ekonomik çıkarlar doğrul-
tusunda işlevlendirmesiyle yitirmiş, kamusal 
alan ile özel alan arasındaki sınırlar belirsizleş-
miş, devlet kendisini kamusal alan üzerinden 
giderek toplumsallaştırırken, bireylerin top-
lumsal bağlarının kurulduğu kamusal alan dev-
letleştirilmiştir. En nihayetinde, kamusal alan, 
eleştirel-rasyonel tartışmanın zemini olmaktan 
uzaklaşıp, modern kapitalizmin –ve bu yönde 
pozisyon almış devletin- istemlerinin, beklenti-
lerinin –her ne ise-, bütün kitleye giydirildiği, 
söylenebilirse devlet politikasının ve ekono-
mik çıkarların meşru zemini olarak konumlan-

dırmasından hatta bu parametrelerin çatışan ni-
telikte olmasından dolayı kolay tanımlanabilir 
olmaktan da uzak… Belki de onu diğer yeni 
dönem –izm’lerinden güçlü kılan da bu kolay 
tanımlanamazlığı… 

Kapitalizmin işleyiş mekanizmalarındaki es-
nekliğe, toplumsal pratiklerdeki ve/veya bu 
toplumsal pratikleri anlamlandırma ve bu pra-
tiklere karşıt bakış açılarındaki esneklik eşlik 
eder; örneğin, literatürde emeğin ürüne yaban-
cılaşmasının zemini olarak değerlendirilen ve 
“araçsal aklın” ürünü olarak değerlendirilen 
teknolojik araçlar -örneğin internet- sendikal 
mücadelenin temel zemini haline gelir.

Wood ve Foster’a göre, mücadele pratiklerin-
deki değişim şu açıdan önemlidir: Postmoder-
nizm içerisinde sağ ve solda tanımlanan politik 
çizgilerde, artık yeni bir dönemde yaşandığı ve 
bu dönemin tarihsellikten uzak olduğu yönün-
deki görüş, ortak olarak kullanılmaktadır. Bu 
dönemde, ortaya konan mücadele pratiklerinin 
parçalı yapısı, sadece kolektif eylem önünde 
önemli bir engel olmakla kalmaz; aynı zaman-
da, kapitalizmin bütüncül yapısını da algı sınır-
larının ötesine taşır. Kapitalizmin, şimdi, her 
zamankinden daha küresel ve daha parçalı işle-
diği gerçeği, kapitalizmin epistemolojisine dair 
bir veridir ve epistemolojiden kalkılarak inşa 
edilen, dolayısıyla ontolojiyi dışarıda bırakan 
bir karşı duruş, postmodernleri epistemik göre-
ceci yapar [20]. Bu kamusallık düşüncesini de 
bir epistemolojik etkinlik olarak işaret etmesi 
açısından önemlidir. Ve yine kamusal alan dü-
şüncesinin, sınıf vb. makro kavramlar etrafında 
örülen bir karşı duruşun imkansızlığını ikame 
etmeye yönelen bir içeriğe sahip olduğunu da 
gösterir. Sarup’un ifade ettiği üzere, yapısalcı-
lar bireyi çözündürmeye çalışırken postyapı-
salcılar özneyi çözündürmeye çalışırlar [19]. 
Kuşkusuz postmodern dönemde, çözündürül-
mesi gereken en önemli özne, “sınıf özne”dir.

Bir makro kavram “sınıf”ın dışarıda bıraktığı, 
gündelik pratikleri, popüler beğenileri içine 
aldığı ve yine aynı ortodoks bakış açısının bir 

görünüme indirgediği kültürel olanın marjinal 
statüsünü ortadan kaldırdığı düşünülen post-
modern döneme olumlu yaklaşılır. Bauman’ın 
deyişiyle, postmodern etik, ahlaki sorunları 
ele almanın modern yollarının reddedilmesini 
içerir. Bu süreç, modern etik kodlarının bireye 
giydirilmesinin karşısına, benliğin oluşturucu 
öğesi olarak ahlakı koyar. Hem geleneksel ola-
nın dinsel rasyonelliğine hem de modern olanın 
araçsal akli rasyonelliğine mesafeli yaklaşır, 
bunları birbirinin yerine ikame etmekten kaçı-
nır. Modernizmin, krizlere kendi içinden cevap 
arama ya da cevap bulunamayacak krizleri ka-
bul etmeme sayıltısının yerine, bu cevabın asla 
mümkün olmadığını koyar postmodernizm; 
böylece, modern yasa koyucular ile modern 
düşünürlerin evrensellik normlarına, bu norm-
ların dışından, bu normların imkânsızlığını 
vurgulayarak karşı gelir. Çünkü hiçbir ahlaki 
fenomen, etik kodlar tarafından kapsanamaz; 
doğası gereği olan bu şekilde rasyonel kılın-
maz. En iyi ihtimalle, rasyonellik ahlaki itkiyi 
susturabilir, felç edebilir hatta onun yerine ge-
çebilir ama onu geçersiz kılamaz [2]. Bu doğ-
rultuda, söylenebilirse, postmodern dönemde, 
ahlaka, anlam dünyalarına, benliğe, kimliğe, 
söyleme ve deneyime referansla konumlandırı-
lan “birey özne”den bahsediyoruz. Eagleton’un 
deyişiyle, “Postmodernizm, merkezsiz, temel-
siz, özdüşünümsel, oyuncul, türevsel, eklektik” 
[8] bir kültürel forma göndermede bulunur. Bu 
noktadan itibaren, postmodern dönemdeki top-
lum tasavvurundaki farklılığa, onun itici gücü 
olarak insan tasavvurundaki farklılaşma eşlik 
eder. İşte, postmodern kamusal alan nosyonu, 
postmodern olanın son derece parçalı yapısının 
birleşme noktası olarak işlev görür. Onu “post” 
yapan ise, hem kamusal etkinliğe yönelen fa-
illerin parçalı yapısı hem de ilgili failleri ka-
musal alana ulaştıran araçların sanal niteliğidir. 
Dolayısıyla bu yeni dönemde, kamusallık de-
diğimiz vakit, bilişim araçları üzerinden dola-
yımlanan bir “ağ”dan söz ediyoruz. 

Bourdieu’nun deyişiyle, “Siyaset ‘sahnesine’, 
kuralları anlaşılamayan ve sıradan beğeni sa-
hiplerini bir çaresizlik duygusu içinde bırakan 
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ve “diyalog”u sokar. Arendt, “dünyanın sırf in-
sanlar tarafından yaratıldığı için insani sayıla-
mayacağını, sırf içinde insan sesi yankılandığı 
için de insani olmadığını, yalnızca söylemin 
nesnesi olduğu zaman –dünyada ve kendi içi-
mizde olup bitenler üzerine konuştuğumuz za-
man- insanlaştığını” söyler. [3] Bu kavrayışı, 
modern döneme özgü değerlere yönelttiği eleş-
tirilerde de aynen uygular. 

Kamusal alan, tefekkür ile eylemin birleştiği 
yerdir aynı zamanda. Dolayısıyla, modern dö-
neme özgü, tefekkür ile eylem karşıtlığı ve pa-
ralelinde eylemin de imalata indirgenmesi so-
runu ancak kamusal alanda aşılabilir. Düşünüm 
ve politik pratik birbirinden bağımsız kavramlar 
değildir Arendt’e göre. Eylem, siyasi etkinliğin 
merkezi konumunda ise ve insan ancak eyleye-
rek kendi tarihini yaratabilirse, o zaman, meta-
fizik düşüncenin aksine politik hayatın merkezi 
kategorisi de doğumdur. “Doğum”, bu anlam-
da bir başlangıçtır. Doğum ve başlangıç, “ya-
bancılaşmanın panzehiri” ve insanın her şeye 
yeniden başlayabilme kapasitesinin “ontolojik 
temeli”dir –“Arendt’in insanın yeni bir başlan-
gıç yapabilme olanağına duyduğu inanç”- [3]. 
Doğumla beraber gelen ve her bireye içkin olan 
özgürlük potansiyelinin hayata geçirilebilece-
ği, kişinin kendini gerçekleştirebileceği yerdir 
politika ve politikanın sahnesi olarak kamusal 
alan… Özgürlük, ancak bu kamusal alanda or-
taya çıkabilir ve bu kamusal alanın korunması 
marifetiyle yeniden üretilebilir: Kamusal alan-
da hayata geçirilecek eylemlilik ve etkileşim 
–ki etkileşim, modern toplumda iyice yalıtıl-
mış, atomize olmuş bireylerin “biraraya gelme 
sanatı”nı uygulamaları ile mümkündür-… 

John Rawls, kamusal alan görüşünde, kamusal 
aklın siyasal bir fikir olduğundan hareket ede-
rek, kamusal aklın içeriğinin de liberal siyasal 
adalet anlayışı tarafından doldurulması gerek-
tiğini belirtir. Ona göre, anayasal demokratik 
siyasanın esasları ile “makul” kamusal akıl dü-
şüncesi paralellik taşır. “Kamusal akıl düşünce-
si bana göre, iyi düzenlenmiş anayasal demok-
ratik bir toplum anlayışına ait bir kavramdır.” 

[18] Kamusal alan, insanları her türlü kültürel 
ve/veya sınıfsal kıyafetlerinden çıkarıp yurttaş 
temelinde ele alan ve anayasal demokratik ku-
rallara uyan makul düşüncelerin karşılıklılığı-
nın gerçekleştiği zemindir. Rawls’a göre, ancak 
kökeninde hiçbir kuram, dünya görüşü barın-
dırmayan ve herhangi bir öğretiden veya genel 
iyi anlayışından türetilmeyen bir adalet anlayı-
şı, farklı grupların, çatışan çıkarların veya dün-
ya görüşlerinin ortak görüş noktasını oluştura-
bilir. [6] Burada diğer düşünürlerde benzerini 
gördüğümüz, toplumsallık ile kamusallık ara-
sındaki gerilim yeniden karşımıza çıkar. Öyle 
ki, Rawls’a göre, kamusal aklın yönetmediği 
kamusal söylem, toplumsal olabilir ancak ka-
musal olamaz, zira kısmi bakış açıları üzerin-
den “kamusal iyi”ye ulaşılamaz. Kısmi çıkarlar 
ve bu çıkarlardan kaynaklanan sınıfsal, dinsel, 
ırk ve/veya cinsel temeldeki sınırlar, arzular, 
deneyimler, algılar, hayali bir perdenin ardında 
bırakılmalı, bu kamusal alandaki bireyler özgür 
ve eşit tasarlanmalı… Bu yönüyle, söylenebi-
lirse, Rawls’un kamusallık nosyonu, bireylerin 
toplumsal güçlerini dışarıdan bırakan bir alan 
inşasıdır, tarafsız bir alan…

Yukarıda betimlemeye çalışılan bütüncül ve 
söylenebilirse modern kamusal alan tasarımla-
rına karşıt bir noktadan iki önemli ses yükse-
lir. Nancy Fraser, kadının kültürel temsillerini 
dışarıda bıraktığı yönündeki eleştirisini “Post-
modern kamusal alan” tasarımıyla, Oskar Negt 
ve Alexander Kluge, mevcut kamusal form-
larının burjuva karakteri ile içeriklendirildiği 
yönündeki eleştirisini “Proleter kamusal alan” 
tasarımıyla nihayetlendirdi. İki farklı kanaldan 
yükselmekle beraber, Geoff Eley, “…kamusal 
alandaki dışlayıcı işlemlerin (…) cinsiyetçi 
dışlamaların, aslında sınıf oluşum süreçlerinde 
temellenen diğer dışlamalarla bağlantılı oldu-
ğunu” [9] öne sürdü. Anlaşıldığı üzere, bütün 
idealleştirmelere rağmen, “serbestçe erişebilir-
lik, rasyonalite ve statü hiyerarşilerinin askıya 
alınması özellikleriyle görücüye çıkan kamu-
sallık söyleminin kendisi bir ‘ayrıcalaştırma’ 
stratejisi olarak yerleşiyor.” [9] İşte, postmo-
dern toplumsal tasavvur içerisinden seslenen 

mış bir konuma yerleştirilmiştir. Bu dönüşüm, 
Habermas’ı şu soruyu sormaya yöneltir: Neden 
evrensel bir akıl, öznelerin kendi akılları üzeri-
ne giydirilmektedir? 

Aklın bu şekilde araçsallaşması, kendiliğin-
den, onu, kendisinin bir ürünü olan “bilgi” ile 
“iktidar” arasında bir bağ konumuna sürükler. 
Aydınlanmanın “bilme istenci” ile “iktidar is-
tenci” arasında bir özdeşlik kurulur. “…Top-
lumsal pratikte yer alan bütün özneler, her za-
man ellerinde nesne olarak bulunan ne varsa, 
bunları denetlemeye ve yönlendirmeye doğru 
aynı eğilimi gösterirler. Bu olgu bir söylem ya-
ratmıştır: gücün mantığı.” [7] Habermas, her 
ne kadar, Aydınlanmanın tarihsel başlangıcın-
da, özgürleşim sürecinde, aklın kılavuzluğunu 
önemli kabul etse de; tarihsel evrimi içinde, 
“Aydınlanma”nın bir “mit” haline geldiğini 
ve özgürleşimci vaatlerini gerçekleştireme-
diğini düşünür. Dolayısıyla, “Aydınlanmanın 
diyalektiği” işlemeye başlamış, aydınlanma, 
kendine dönmüştür; artık kendisine rağmen 
varolabilir. Habermas, Aydınlanmanın mirasını 
araçsal aklın devralması sürecini veri alarak, 
onu demokratikleştirmeye, hem aklı koruma-
ya hem de onu araçsal niteliğinden kurtarmaya 
çalışmıştır. Onun, “radikal bir liberal” olarak 
nitelendirilmesinin altında bu demokrasi vur-
gusu, aklı, aklın üzerinde yükseldiği maddi 
zemini değiştirmeden, akıl içinden fethetme 
“söylem”i yatar. Bu yalnızca, akli, akıllar arası, 
özneler arası bir süreçtir; “kamusal alan” vası-
tasıyla bu süreç pratiğe aktarılabilir. Kamusal 
alan, daha sonra, iletişimsel eylem ve demok-
rasi olarak tanımladığı, farklı değerlerden bes-
lenen yaşam dünyalarının bir aradalığında ha-
yat bulan temel zemindir. Bu zemin, “siyasetin 
bilimselleştirilmesi” ve/veya “hayat alanlarının 
kolonizasyonu” gibi temalara karşı koymanın 
da en “makul” yoludur. İçsel ve dışsal dünya-
nın bastırılmasına yol açan araçsal akıl, ancak, 
bu dünyanın sergilendiği bir uzamda aşılabilir. 
Toplumsal alandaki mevcut iktidar ilişkilerinin 
meşrulaştırılması, bilim ve teknoloji ikilisinin 
birlikte kullanılmasının bir sonucudur ve dola-
yısıyla bilim ve teknolojiye doğru bir yönelim, 

toplumsal alandaki özgürlük ile tahakküm ara-
sındaki bir seçimden ayrı tutulamaz.

Hannah Aredt’te ideal olarak konumlandırılan 
ise, Eski Yunan’daki “polis” kamusallığıdır. 
Söylenebilirse, modern olanın yapısına dönük 
saptamaları Habermas’la paraleldir Arendt’in… 
Modern dönemle beraber, örneğin kitle iletişim 
araçları vasıtasıyla kamusallığının alanının ge-
nişlemesi, özel alanı da içine alması, özel ola-
nın kamusal olanın bir uzantısı haline gelmesi 
ve en nihayetinde özel olanın kamusal –artık 
kamusal olanın milli devlet ve sermaye tarafın-
dan doldurulduğu bilgisinden de hareketle- ta-
lepler doğrultusunda şekil kazanması, kamusal 
ve özel olanın eş zamanlı ortadan kalkması ile 
sonuçlanmıştır. “Bu süreç, insanın dünyeviliği-
nin ortadan kaldırılması koşulu üzerine oturur; 
zira, üretim sürecinin devam edebilmesi, ken-
dini yeniden üretebilmesi, dünyanın süresel-
liğine ve mevcut haliyle istikrarına zarar ver-
meyen bir dünyevilik tarafından beslenmesine 
muhtaçtır. İşte bu noktada, bu dünyeviliğin 
sağlanması süreci, kamusal olanın ve özel ola-
nın eş zamanlı çöküşünü beraberinde getirecek 
bir gelişmeyle, toplumun yükselişiyle taçlandı-
rılır. Toplum, bir yandan yaşamın öznesi haline 
gelirken diğer yandan bir kolektif özne olarak 
ailenin değerlerini sahiplendi.” [1] 

Berktay’a göre, Arendt’in temel sorusu şudur: 
“Politika, salt bir iktidar ilişkiler alanı mıdır, 
yoksa insan yaşamının başka ve daha yüksek 
potansiyellerinin gerçekleştirildiği bir sahne 
midir?” Arendt ikinci cevaptan yana tavır alır. 
Ona göre, kamusal alan şiddetten tümüyle arın-
mış bir yerdir. Kamusal bir “görünümler sah-
nesi” olarak, politikanın merkezinde yer alır. 
Kamusal alan, farklılığın ortaya çıkmasını sağ-
layan yerdir. Farklılıkların, kamusal bir alanda 
daha fazla vurgulanması, bizi ortaklığa götürür. 
Çoğulluk, siyasal eylemle yakından ilişkilidir. 
Ve tabii, bir görünümler sahnesi ise kamusal 
alan, gören bir izleyiciye ve sahneye çıkan bir 
aktöre de ihtiyaç vardır ki, aktör-izleyici ilişki-
si –tiyatro sahnesi-, kamusal alanda yer alma-
nın insani melekelerine “anlama”yı, “söylem”i 
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kamusal alan kavrayışı, bu ayrıcalıklı kılma 
haline alternatif politika ve söylem tarzları ge-
liştirerek cevap verme, uzlaşıya dönük – kuş-
kusuz bu uzlaşma sermaye ve erkek egemen 
bir çizgide gerçekleşecektir- bir eğilim yeri-
ne çatışmanın, demokrasiye yönelebileceğini 
gösterme ve kuşkusuz bunca zamandır dilsiz 
sanılan insanların sesi olma misyonunu yerine 
getiren bir kamusal alan çokluğunun kültürel 
misyonuna işaret etmiştir. 

Bireyler, kendilerini nasıl anlamlandırıyor-
larsa, tanımlıyorsa, hangi kültürel kıyafetleri 
kendilerine yakıştırıyorlarsa ve belki de en 
önemlisi hayatlarını nasıl ‘deneyim’liyorlarsa, 
onun üzerinden bir kamusal alana yönelecek-
ler, bu kamusal alan üzerinden kendilerini ifa-
de edecekler, bu yolla kendilerini toplumsal 
kılacaklar ve yine aynı kamusallık üzerinden, 
“öteki”yle iletişim kuracaklar. Parçalı bir top-
lum tasavvuru, çoklu bir kamusallık ile birle-
şecek; bu birleşim alanı politikanın da temel 
zemini olacak. Buradan bakıldığında, bireyleri 
–hepsini de değil- belli bir kamusal alan içeri-
sine çağıran ve kendi istemleri doğrultusunda 
davranışları şekillendiren bir anlayıştan; bi-
reylerin kendi pratiklerinden beslenen ve de-
neyimleri vasıtasıyla iradi olarak inşa ettikleri 
bir alana geçiyoruz. Bu geçiş, postmodernizme 
içkin yerelleşme ile birlikte düşünüldüğünde, 
“metaların, teknolojilerin, nüfusun, bilginin, 
imajların, anlatıların, yaşam üsluplarının, ifade 
ve temsil tarzlarının akışı, yerel düzeyde orta-
ya çıkmayı ve örgütlenmeyi sürdüren alternatif 
kamusal alanların sağladığı teçhizat deposuyla 
zenginleşiyor.” [12] Dolayısıyla kamusallığın 
bağlamı, artık, yaşamın bizatihi kendisi olmak 
ve bireysel pratiklerin en gündelik olanını içer-
mek durumundadır. Bu bağlamın görünürlük 
kazanmasında, elektronik medya ve burada 
web 2.0, önemli bir güce sahiptir.         

4.Sonuç ve Öneriler:

Bütün bunlar ışığında iki önemli konuyu ha-
tırlatmakta yarar var: Öncelikle toplumsal 
değişim dediğimiz şey, kültürel, ekonomik, 

siyasi ve teknolojik unsurların diyalektiğinde 
hayat bulur; bu düzeylerden herhangi birini 
merkeze alarak yapılan açıklamalar veya mo-
deller, konunun önemli bir bölümünü gözden 
kaçırma riskini içinde barındırır. Buna paralel 
söylenmesi gereken bir diğer husus, teknoloji 
dediğimiz olgunun, hem ekonomi-politik hem 
de kültürel hususlar tarafından çerçevelendiril-
diğidir; bu çerçeveyi anlamlandırmadan ortaya 
konulacak yaklaşımlar, konuyu yalnızca teknik 
bir konu olarak algılamak ve yine bu paradig-
matik değişimleri bu teknik değişimler üze-
rine inşa etmek eğilimi gösterir; teknoloji bu 
vasıtayla ontolojik bir zatiyet haline getirilir, 
araç ile amaç bu noktada yer değiştirir. Tek-
nolojinin bu biçimde tanımlanması, yukarıda 
“postmodernizm” ve “kamusal alan” üzerin-
den tanımlamaya çalıştığımız benlik, kimlik, 
anlam, kültür, deneyim vb. kavramların değer 
yitimi ile sonuçlanacaktır. Castells’in de be-
lirttiği üzere; örneğin, “genetik mühendisliği, 
olağanüstü teknoloji devrimlerine, toplumsal 
bağlamlarından, toplumsal kullanımlarından 
ve toplumsal sonuçlarından bağımsız olarak 
değer yüklemekle, ne kadar büyük bir hataya 
düşeceğimizin etkili bir göstergesidir.” [5] 

Teknolojinin, kültürel ve ekonomi-politik bir 
olgu olarak değerlendirilmesi, özellikle beşeri 
bilimlerde ona karşı gösterilen ikircikli tutu-
mun da zeminini oluşturur. İnsanların kendi 
üzerlerine de düşünmelerine, kendilerini ken-
dilerinin inceleme nesnesi haline getirmelerine 
imkan tanıyan sosyal diyalog, bu diyalog orta-
mının ve/veya platformlarının/ağlarının bizati-
hi pazara ve değişim değerine endeksli olması 
sebebiyle bazı soruları da beraberinde getirir: 
Bireylerin kendilerini özgürce ifade etmelerinin 
sınırları nelerdir ve/veya var mıdır; web üze-
rinden kurulan sanal cemaatlar, sistemin genel 
işleyişine karşı daha köktenci muhalif hareket-
leri sağaltan bir ideolojik misyona mı sahiptir? 
vb… Modernistler için, yukarıda betimlemeye 
çalıştığımız postmodern kamusallık fikri, yine 
postmodernizm içinde sıkça kullanılan oyun 
teması etrafında düşünülmelidir; bu oyun her 
iki taraf içinde anlamlıdır: karşı duran, o duruşa 

neden olan rahatsızlık her ne ise, onu akıtırken; 
cevap veren, hem rahatsızlığın akıtılmasına 
vesile olduğu için kendisini demokrat kılacak 
hem de rahatsızlığını akıtmış olanın, rahatlamış 
haliyle döndüğü toplumsal ve ekonomik alan-
daki verimliliğinden faydalanacaktır. Kuşku-
suz, bu konular üzerine düşünülmelidir. Ancak 
içimizdeki temel gerilim, insanın derinliklerine 
dalmanın, onun anlam dünyasındaki dehlizlere 
ışık tutmanın keyfini sürerken, kapitalizmin, 
“post” bir retorik üzerinden, her şeyi, bu sefer 
yerel olanın, kıyıda köşede kalmış olanın, gö-
rünmez/unutulmuş olanın kültürünü de sürece 
dahil ederek, her şeyi “pazar içinleştirme”ye 
devam etmesinden kaynaklanıyor. 

Bu doğrultuda, genel anlamda teknolojiye özel 
anlamda ise sosyal ağlara ilişkin mutlak bir ta-
vır alınamıyor; iyi-kötü ve/veya kullanılmalı-
kullanılmamalı türünden karşıtlıklar süreci 
anlamakta yardımcı olmuyor; hep “ama…” ile 
bağlanan ek açıklamalara ihtiyaç duyuluyor. 
Bu yüzden, söylenebilirse, teknolojiyi belli bir 
kamusallığı ulaşmanın aracı olarak düşünme-
nin yanında, kamusallığın konusu olarak da 
ele almak gerekiyor. Bu yapılabildiği takdir-
de, içinden geçmekte olduğumuz bilgi-işlem 
tabanlı toplum formunun, söylenebilirse “ağ 
toplumu”nun, mutlak ve/veya evrensel değil, 
tarihsel akış içerisindeki bir görünüm olduğu 
daha bir açıklık kazanacaktır. Buna ek olarak, 
“finansman, üretim ve pazarlama, muhakkak 
son kertede hangi teknolojilerin pazarda ka-
lacağını belirleyebilir; fakat tam olarak hangi 
teknolojilerin gelişeceğini belirleyemez, çünkü 
pazar ne kadar önemli olsa da gezegendeki tek 
yer değil.” [5] Dolayısıyla, kapitalizmin kendi-
sini her daim ‘doğallaştırma’sına karşın, hem 
zamansal hem de mekansal anlamda, bu sözde 
doğallığı bozacak anlam kaynakları ve tecrübe 
alanları mevcut…   
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1. Giriş

İnternette kullanılan bir kavram olan Web 2.0 
en temel ifadesiyle içeriğin kullanıcı tarafından 
oluşturulması ve iletişimde bulunan tarafların 
birbirleriyle etkileşiminin ön planda tutulması-
dır. Bu kavram ilk olarak Tim O’Reilly tara-
fından 2004 yılında internet iletişimi konferan-
sında kullanılmıştır (O’Reilly, 2005). İnternet 
kullanıcı sayısının artması ve internetin günlük 
hayata daha çok dahil olmasıyla, bu kavramın 
yaygınlığı da artmıştır. Kullanıcıların katkı 

sunabilmesi ve kendi kişisel tercihlerine göre 
internetten farklı hizmetler alabiliyor olması 
yönündeki ihtiyaç, internetin 2.0 şeklinde ev-
rimleşmesinin nedenlerinden biridir.

2. Web 2.0

İnternette, Web 2.0’dan önceki iletişimin kla-
sik mecradakine kıyasla önemli farklar içer-
mediğini varsayabiliriz. Nasıl ki televizyon, 
radyo ve gazete gibi mecralarda yayıncı tara-
fından üretilen bir içerik, kullanıcı tarafından 

İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve                                                 

E-İş 2.0 Uygulamaları
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Özet: Web 2.0 uygulamaları ile tamamen interaktif hale dönüşmekte olan internet, bütün kullanı-
cıları eşzamanlı olarak bilgiyi üreten ve kullanan konumuna getirmektedir. Bu etkileşim ortamının 
yoğunlaştığı sosyal ağlar, Web 2.0’ın en değerli noktalarından biridir. Bu değişiklikten bireylerin 
ve kurumların yararlanabilmesi için, yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin getirecekleri faydalar ta-
kip edilmelidir. İnternette çoğunlukla İngilizce adlandırılmasıyla ifade edildiği üzere ‘online PR’ 
ve ‘online marketing’ yaklaşımları sayesinde, internet mecrasında kullanıcı ile kurumların daha 
fazla iletişime geçip iki tarafın da memnuniyet duyacağı etkileşim kanalları pazarlama ve tanıtım 
alanlarında öne çıkmaktadır. Bu makalede, Web 2.0’daki gelişmelerin farkında olarak, sektöre ait 
trendlerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşim, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik, PR 2.0, Çevrimiçi Medya, 
Kullanıcı Alışkanlıkları, Sosyal Ağ, Web 2.0.

Social Network as an Interactivity Center of The Internet and Applications of E-Business 2.0

Abstract: The Internet becomes an interactive platform completely with Web 2.0 applications. 
As a result, every online user is taking both roles as producer and consumer of the information. 
Social network is one of the most valuable intersections of the interactive communications. In or-
der to benefit from this change, individuals and corporations should follow the latest online trends 
that could be useful for their lives and operations. Online PR and online marketing approaches 
aim to create efficient communication channels between users and brands. In this article, online 
PR and social media trends are analyzed based on the current progress of Web 2.0.

Keywords: Interactivity, User Created Content, Online PR, Online Media, User Behaviours, 
Social Network, Web 2.0.
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Twitter: Temelde çok farklı olsalar da, RSS’in 
tek yönlü bilgi akışı sunmasını Twitter ile kı-
yaslayabiliriz. Twitter, “Şu anda ne oluyor?” 
sorusunu kullanıcılarına soran ve kullanıcıla-
rın hayatlarının o zamanki kesitini, 140 karak-
ter ile paylaşmasını isteyen bir site. Mikro blog 
uygulaması olarak da adlandırılan uygulama 
sayesinde, kullanıcılar tanıdıkları kişileri takip 
edebiliyorlar. 

Twitter, ilk zamanlarında kişilerin anlık du-
rumlarını paylaşmasını hedeflemiştir. Kulla-
nıcı sayısının artması ve şahısların bireysel 
kullanımının dışında, ticari ve kültürel çeşitli 
kurumların da iletişim ortamı olarak Twitter’ı 
kullanmaya başlaması ile birlikte, sitenin kul-
lanıcılara sorduğu temel soru da değişmiştir. 
Önceleri, ana ekranındaki mesaj kutusunda 
“What are you doing?” [Şu anda ne yapıyor-
sun?] diye soran web sitesi, Kasım 2009’dan 
itibaren kullanıcılarını “What’s happening?” 
[Şu anda ne oluyor?] diyerek karşılamaya 
başlamıştır (“What’s happening?”, 2009). Bi-
reysel kullanım dışında, kurumsal kullanımın 
da Twitter’da kazandığı önemi göstermesi ba-
kımından bu değişiklik önemlidir. Firmaların, 
Twitter kullanmasının faydası ise yayınladık-
ları içerik ile kullanıcının iletişime girmesinin 
mümkün olması ve gerektiği zaman kullanıcı-
nın firmaya bu konuda doğrudan yanıt yaza-
bilmesidir. Twitter’daki yanıtların kişiye özgü 
mesaj ve herkese açık olarak yayınlanan mesaj 
şeklinde iki farklı formatının olması, bir kulla-
nıcının marka ile olan deneyiminin diğer Twit-
ter kullanıcıları tarafından da takip edilmesine 
olanak sağlamaktadır. Aynı kapsamda, firma-
nın o kullanıcıya verdiği yanıt da diğer Twitter 
kullanıcıları tarafından takip edilebilmektedir. 
PR 2.0 açısından düşünüldüğü zaman, şimdiye 
kadar kullanılmış diğer iletişim yöntemlerinde 
bulunmayan bir etkileşim ortamıdır.

Blog: Kullanıcıların internet üzerinde kendile-
rini var edebildikleri, kendilerine ait fikirleri ve 
görsellerini paylaşabildikleri kişisel web sitele-
ridir. Blog sahipleri, bazen tamamen kendi ha-
yatlarını sanal bir günlükte toplamakta, bazen 

de tematik olarak sadece kendi ilgi alanlarına 
göre bir blog oluşturmaktadırlar. Web 1.0’da 
yaratılan kişisel web siteleri yerlerini bloglara 
bırakmaya başlamış, bu eksende Türkiye’de 
de blog kullanımı artmıştır. Blog kullanımını 
teşvik etmek ve başarılı blog yazarlarını takdir 
etmek için 2008 yılından itibaren, Türkiye’de 
Blog Ödülleri verilmeye başlanmıştır (“Blog 
Ödülleri”, 2009). Böyle bir ödülün veriliyor ol-
ması ve yapıldığı ilk iki yılda da yüzlerce blo-
gun bu yarışmada yarışıyor olması, internette 
blog kullanımının geleceği hakkında bizlere 
fikir vermektedir. 

Kullanıcıların kendilerini internette rahatça 
ifade etmesi için düşünülmüş olan bloglar, PR 
2.0 sayesinde firmaların kullanımına da sunul-
maktadır. Geleneksel medyada olduğu gibi, in-
ternette de markaların amacı hedef kitlelerine 
kendilerini duyurmaktır. Markaların da birer 
kimliği olduğu varsayımıyla hareket ederek, 
kurumsal bloglar oluşturulmaya başlanmıştır. 
Kurumsal blog ile hedeflenen, firmaların iç iş-
leyişleri hakkında kullanıcılara daha çok bilgi 
vermek, böylece kullanıcılarla firma arasında 
yakınlık kurmaktır. 1998 yılında kurulan ve 
kuruluşundan itibaren kullanıcı deneyimine 
önem verip onlarla yakın ilişki içinde olmak 
isteyen arama motoru Google, kurumsal blog 
kullanımı konusunda da önde gelen firmalar-
dandır (“About our blogs”, 2010). Google’ın 
temel hizmet alanı olan arama motoru başta 
olmak üzere, çeşitli hizmet alanları için blogla-
rı bulunmaktadır1. Aktif olarak güncellenen bu 
bloglar sayesinde, Google’ın çalışmalarını daha 
yakından takip etmek isteyenler doğrudan ger-
çek bilgiye ulaşabilmektedirler. Temel hizmet 
alanı internet olmayan firmalar da, kurumsal 

1  Google’ın resmi olarak sahip olduğu kurum-
sal bloglardan bazıları: http://googleblog.blogspot.com 
– Firmanın ana blogu, http://googlemobile.blogspot.com 
– Mobil uygulamalar blogu, http://adwords.blogspot.com 
– AdWords reklamcılığı blogu, http://analytics.blogspot.
com – Analytics uygulaması blogu, http://gmailblog.
blogspot.com – Gmail eposta sistemi blogu, http://goog-
lewave.blogspot.com – Wave platformunun blogu, http://
googleapps.blogspot.com – Google kurumsal uygulama-
lar blogu, http://chrome.blogspot.com – Google internet 
tarayıcısı Chrome’a ait blog.

takip edilmekte idiyse; Web 2.0 öncesi kulla-
nımda da çoğunlukla internet sitesi sahipleri 
tarafından oluşturulan içerik kullanıcılar tara-
fından izleniyordu. Bu seferki tek fark, ileti-
şim mecrası olarak internetin kullanılması idi. 
Web 2.0 sayesinde kullanıcılar, internette yer 
alan içeriği sadece okumakla kalmıyor; ayrıca 
kendi ürettiği içeriği kolayca yayınlayabiliyor, 
mevcut içerik hakkındaki görüşlerini açıkla-
yabiliyorlar. Ayrıca, gerçek hayattaki sosyal-
leşmenin temellerinden olan ‘paylaşım’ Web 
2.0 sayesinde, internette de değer kazanmakta. 
Beğenilen, takip edilmek istenen hatta tepki 
duyulan sayfaların, çevrimiçi içeriklerin diğer 
kullanıcılar ile paylaşılması sitelerde bulunan 
paylaş butonları sayesinde kolaylaşmıştır.

Web 2.0 kavramının yaratıcısı O’Reilly’nin gö-
rüşlerini temel alarak, Web 1.0 ile Web 2.0’ın 
kıyaslanması Tablo 1’de verilmiştir:

Web 1.0 Web 2.0

Sabit banner reklam
İçerik ile uyumlu Google 

AdWords

Kişisel web sayfaları Bloglar 

Britannica çevrimiçi 

ansiklopedisi
Wikipedia

Sayfa / reklam gösterim 

maliyeti
Tıklama başına maliyet

Klasörleme Etiketleme

Sabit içerik Senkronize içerik

İçerik yayınlama 

özgürlüğü

İçeriği kolayca yayınlama, 

paylaşma ve içeriğe yorum 

yapabilme özgürlüğü
Tablo 1: Web 1.0 ve Web 2.0 
kıyaslaması (O’Reilly, 2005).

İçerik üreticilerin sayısının artması, üretilen içeri-
len yayınlanmasının ve paylaşılmasının kolaylaş-
ması Web 2.0’da toplumsal katılımcılık seviyesi-
ni de yükseltmiştir (Cormode & Krishnamurthy, 
2008). Burada vurgulanmış olan katılımcılık, 
toplumda demokrasinin yaygınlaşması ve daha 
işlevsel hale gelmesi şeklinde de yorumlanabilir.

Bağlantılar oluşturmak Web 2.0 ile birlikte 
önem kazanmıştır. Doğru içeriğin, ilgilenen 
kullanıcıya ulaştırılması, içerik güncelleme-
lerinden kullanıcının haberdar olması, benzer 
özellikteki kullanıcıların bir araya getirilmesi, 
kullanıcı tercihlerine göre içeriğin yeniden or-
ganize edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirile-
bilmesi için çevrimiçi uygulamalar, kullanıcı-
lar ve içerik arasında bağlantılar kurulmalıdır.

Öte yandan, Web 1.0 teknolojisine dayanan 
web sitelerinin kapandığı ya da kullanıcı kay-
bettiği de bir gerçektir. Önde gelen arama mo-
torlarından Yahoo’nun sahip olduğu ve kullanı-
cılarına ücretsiz web sitesi barındırma hizmeti 
sunan Geocities’in kapatılmış olması buna bir 
örnektir. Kayıtlı kullanıcılarına dosyalarını 
yedeklemeleri için önceden uyarıda bulunan 
Yahoo, 26 Ekim 2009 tarihinde Geocities’i 
ve tüm alt sitelerin yayınını durdu (“Why did 
GeoCities close?”, 2010). Yahoo’nun bu kara-
rını yorumlarsak, gelişen ve popülerleşen blog 
kullanımı karşısında, kişisel web sitelerinin 
etkisiz kaldığı ve reklam gelirlerinin sistemin 
işletilmesi için yeterli seviyede olmadığı sonu-
cuna varabiliriz.

3. Web 2.0 Araçları

RSS: Kolay senkronizasyon imkanı sunduğu-
nun belirtilmesi için, İngilizce Really Simple 
Syndication [Gerçekten Basit Senkronizas-
yon] kelimelerinin baş harfleri kullanılarak 
adlandırılmıştır. XML-yazılım dili kullanıla-
rak, sitelerdeki güncellemelerin kullanıcıya 
doğrudan iletilmesi temel prensibine dayanır. 
RSS programlarına tanıtılan adresler sayesin-
de, RSS destekli bir siteye yeni eklenmiş bir 
içerik, güncel bir haber kullanıcıya doğrudan 
iletilir. PR 2.0’da RSS kullanılması sayesinde, 
markaların kullanıcı ile ilişki içinde olması, 
basın açıklaması ya da ürün lansmanlarını 
medya ve müşterilerine doğrudan ulaştıra-
bilmesini sağlamaktadır. Bununla beraber, 
RSS’in tek yönlü iletişim ortamı sunuyor ol-
ması, onu tam olarak Web 2.0 kategorisinde 
incelememize engel olmaktadır. 
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yönlendirse de, Google’ın da başarısız olduğu 
girişimler bulunmaktadır. Gerçek hayatın üç 
boyutlu olarak internete yansıtılmasına, karak-
terlerin üç boyutlu ifadelerle birbirleriyle etki-
leşimde bulunmasına dayanan Google Lively; 

kendinden önce piyasaya çıkan ve başarısını 
takip ettiği düşünülen Second Life’ın popü-
lerliğini yakalayamamış, ardından 2008 yılı-
nın sonunda kapatılmıştır (“Lively is closed”, 
2009).

blogları kullanarak firmalarının işleyişlerini, 
basın açıklaması resmiyetine girmeden kurum 
dışındakilere iletebilmektedirler. Hatta bazı 
durumlarda, kurumlar kendilerine yöneltilmiş 
eleştirileri de doğrudan buradan cevaplamakta; 
böylece kurumsal itibarlarını da koruma altına 
almış olmaktadırlar. Etkileşimli bir iletişim or-
tamı mevcutken, firmaların buna taraf olmayıp 
sadece bu ortamı uzaktan izlemesi, kurumsal 
kimliğini olumsuz etkileyebilmektedir.

Çevrimiçi Topluluklar: Sosyal ağ olarak da 
adlandırılan bu kategorideki web siteleri, ge-
nel olarak internetteki kullanıcıları belirli ilgi 
alanlarına göre bir araya getirmeyi hedefle-
mektedir. Çevrimiçi toplulukların ortaya ilk 
çıkışında, kullanıcıların yaşadığı yer, ilgi ala-
nı ya da eğitim gördüğü okullara göre onları 
bir araya getirmeyi hedefleyen sosyal ağlar 
bulunmakta idi.

Tematik sosyal ağların kullanımı halen devam 
etmekle beraber, 2010 yılı itibarıyla dünyada 
en çok kullanılan sosyal ağ olan Facebook, 
tüm internet kullanıcılarını kapsamaya doğru 
ilerlemektedir. Bu platforma üye olan kişiler 
de, yine diğer sosyal ağların kurulma amacı-
na uygun olarak, ilgi alanlarına göre gruplara 
kaydolmakta ya da sayfalara ‘hayran’ olmak-
tadırlar. Güncel verilere göre Facebook’un 
400.000.000’un üzerinde aktif kullanıcısı bu-
lunmakta ve bu kullanıcıların yaklaşık %50’si 
günde bir kez siteye giriş yapmaktadır. Site-
nin dünya çapında etkin olarak kullanıldığını 
belirtmek için, Facebook’un yetmişten fazla 
dilde çevirisinin bulunduğu ve kullanıcıları-
nın yaklaşık %70’inin ABD dışında yaşadığı 
istatistiki bilgileri verilebilir (“Facebook Press 
Room Statistics”, 2010). Yüksek kullanıcı ra-
kamları ve bu kullanıcıların siteyi düzenli zi-
yaret etme alışkanlıkları, Facebook’un sosyal 
paylaşım için uygun olduğu kadar, firmaların 
kullanımı için de elverişli bir mecra olduğunu 
göstermektedir. Firmalar kendilerine ait sayfa-
lar, profiller ve uygulamalar geliştirerek kulla-
nıcıların yoğun olarak bulunduğu bir platform-
da var olmanın yollarını aramaktadır.

Firmaların Facebook’ta kurumsal kimlikleri 
ile yer almasının yanında, Facebook tarafından 
firmalara sunulan bir diğer fırsat da kullanıcı-
ların demografik bilgilerine göre reklam göste-
rilmesidir. Örneğin, hedef kitlesi belirli bir yaş 
aralığındaki kadınlar olan bir marka, Facebook 
reklam arayüzünde gerekli kriterleri belirleye-
rek reklamlarını doğrudan hedef kitlesine ilete-
bilmektedir. PR 2.0 etkinliği olarak, Facebook 
çevrimiçi medya strateji planlarının önemli 
bir bölümünü oluşturmakta, ürün lansmanla-
rı, kurumsal kimlik etkinlikleri, ürün özelliği 
hakkında geribildirim edinme gibi konularda 
internet kullanıcılarına ulaşmak için Facebook 
platformu kullanılmaktadır.

Sosyal ağların gelişimine verilebilecek güncel 
bir örnek de Google’ın 9 Şubat 2010 tarihinde 
kullanıma sunduğu Google Buzz’dır. Google’ın 
eposta servisi Gmail ile doğrudan bütünleşik 
çalışan Google Buzz; Picasa, Google Reader, 
Flickr ve Twitter ile de içerik paylaşabilmekte-
dir (“Google Buzz”, 2010). Bu gelişme ile ilgi-
li; 2006 yılında kurulmuş Twitter’ın mikro blog 
uygulaması olarak 2010 yılına kadar sağladığı 
başarı, Google’ın da mikro blog uygulaması 
geliştirmesine neden olmuştur, yorumu yapı-
labilir. Grafik 1’de gösterilen, Google Buzz’ın 
ilk iki gün boyunca Google’da aranma hacmi, 
hizmetin kullanıma sunulmasıyla yakaladığı 
popülerliği göstermesi bakımından önemlidir. 

Fakat, Google Buzz’ın kullanıcıların Gmail 
eposta listesinde kayıtlı bulunan herkesi oto-
matik olarak takip etmeye ayarlı olması, diğer 
kullanıcıların eposta listelerine kolayca ulaşı-
labiliyor olması ise kişisel gizlilik konusunda, 
Google Buzz’a ilk gününden getirilen eleştiri-
ler arasında yer almakta (Wood, 2010). Bunun-
la beraber, çok yeni bir uygulama olduğu için, 
hakkında yorumda bulunmak için çok erken 
olsa da; eposta iletişimi ile sosyal medyanın 
yoğun gündemini ve hızlı mesaj akışını tama-
men bir araya getirmenin riskli bir davranış 
olduğu öngörüsünde bulunabiliriz. Ayrıca, her 
ne kadar Google internetin nabzını çok iyi tut-
sa ve hatta internetin gidişatını önemli ölçüde 

Grafik 1: ‘buzz’ ve ‘google buzz’ kelimeleri için Google Trends sonucu (“Google Trends”, 2010). 

4. Sosyal Medyanın Avantajı: Ölçülebilirlik

Kullanıcı davranışlarının ölçümlenebilmesi, 
internet iletişimin bir diğer avantajıdır. Gele-
neksel medyada, televizyonların rating rapor-
ları, gazete ve dergilerin tiraj raporları hem 
yayıncı hem de reklamveren için en önemli öl-
çüm araçlarıdır. Bu ölçüm araçlarının dezavan-
tajı ise kriterlerin tam olarak belirlenememe-
sidir. Örneğin, gazete ve dergi tirajlarına göre 
bir derginin farklı bölgelerde ne kadar tercih 
edildiği anlaşılabilmekte; fakat o derginin için-
deki hangi bölümlerin ya da hangi yazarların 
daha çok okunduğu bilinememektedir. Diğer 
bir örnek olarak da, televizyon programlarında 
rating raporları reklamverenler için önemli bir 
veri kaynağı; televizyon kanalı yöneticileri için 
de yayın akışlarını ve içerikleri oluşturmak için 
karar mekanizmasında etkin olan bir araçtır. 
Bununla beraber, genel izleyici kitlesini yan-
sıtacak şekilde örnekler alınmaya çalışılsa da, 
rating raporları sadece evlerinde rating ölçüm 
cihazı olan kişilerin tercihlerini yansıtmaktadır. 
İnternetteki kullanıcı davranışlarının ölçüm-
lenmesinde, bahsedilen bu olumsuzluklar bu-

lunmamaktadır. Web sitesi ölçümlemelerinde 
ziyaretçi sayısı, ziyaretçinin bulunduğu şehir, 
incelenen sayfalar, inceleme süreleri kaydedi-
lebilmektedir. Böylece, web siteleri kullanıcı 
deneyimine uygun şekilde tasarlanabilmekte-
dir. Örneğin, web sitesi analizlerine göre site 
ziyaretçilerinin bilgisayarlarında kullandıkları 
ekran çözünürlüğü belirlenebilir ve en uygun 
görsel içerik buna göre yerleştirilebilir. Google 
tarafından http://browsersize.googlelabs.com 
adresinde sunulan analiz aracı sayesinde, kulla-
nıcıların web sitesinin hangi bölümlerini daha 
etkin olarak gördükleri incelenebilmektedir 
(“How Google Browser Size Works”, 2010). 
Çevrimiçi reklam ve pazarlama faaliyetleri 
planlanırken, web sitelerinin bu analizleri de-
ğerlendirilip kullanıcılara kolay ulaşılabilecek 
noktalar etkili iletişim için kullanılmaktadır. 

Web sitesi sahiplerinin kendi faaliyetlerini yön-
lendirmek için kullandıkları, sitelerinin analiz 
sonuçlarından başka; internet üzerinde genel 
kullanım için çeşitli sıralama ve ölçüm siteleri 
de mevcuttur. Dünya genelindeki internet site-
lerinin kullanıcı sayılarının takip edilmesi ve 
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ülkelere göre popüler olan web sitelerin belir-
lenmesinde en çok tercih edilen site Alexa’dır. 
1996 yılında kurulan Alexa, kendi dizinleme 
sisteminde yer alan sitelerin ziyaretçi sayılarını 
ve ziyaretçilerin bulunduğu ülkeleri sıralaya-
bilmektedir (“About Alexa Internet”, n.d.). PR 
2.0 ya da çevrimiçi pazarlama stratejisi oluş-
tururken, Alexa’nın sunduğu site istatistikleri 
ile birlikte, söz konusu sitenin ziyaretçilerinin 
tercih ettiği ya da tercih edebileceği diğer site-
lerin de adres bilgilerine ulaşılmaktadır. Böy-
lece, belirlenen hedef segmentteki kullanıcının 
internet kullanım alışkanlıkları daha iyi analiz 
edilebilmektedir.

Türkiye’deki çevrimiçi pazarlama ve internet 
reklam uzmanları, Türkiye’de internet ölçüm-
lemesinin istenen seviyede olmadığını belirt-
mekte idi. Bununla birlikte, sektördeki bu eksi-
ği gidermek için internet kullanıcılarının dav-
ranışlarını ölçümleme konusunda Türkiye’deki 
en önemli adım 2009 yılında atıldı. Kısaca, 
IAB olarak adlandırılan The Interactive Ad-
vertising Bureau’nun Türkiye’deki platformu 
olan IAB Türkiye, 2009 yılı Haziran ayından 
itibaren Türkiye’de interneti ölçümlemek için 
profesyonel çalışmalara başladığını açıkladı. 
Bu ölçümleme çalışması ile birlikte, internet 
kullanıcılarını hedeflemek için yapılacak yatı-
rımlar daha etkili olarak planlanabilecek. IAB 
Türkiye Başkanı Levent Erden, bu sistem ile 
birlikte kişisel sitelerin bile ölçümlenebilmesi-
ni ve onların da etki seviyelerine göre reklam 
alabilmelerini hedeflediklerini belirtmekte. 
Ayrıca, Türkiye’deki hane sayısı ile nüfus ara-
sındaki bağıntıyı inceleyen Erden, pazarlama 
iletişimi ile motivasyonları değiştirme etki-
sindeki haneleri hesaba katarak, Türkiye’deki 
internet penetrasyonunun %100 olduğunu be-
lirtmektedir (Erman, 2009).

2010 yılı Ocak ayında, Türkiye’deki 18 – 45 
yaş aralığındaki genel nüfusu temsil edecek 
yeterlilikte örnek ile yapılan araştırmaya göre, 
araştırma katılımcılarının markalar hakkında 
gerçekleştirdiği konuşmaların %10’u internet 
üzerinden yapılmış (Brandtalk, 2010). Bu so-

nuç da, markaların istedikleri görünürlüğü ya-
kalamak ve kurumsal kimliklerini doğru yan-
sıtabilmeleri için internete de önem vermeleri 
gerektiğini göstermekte. 

5. Sonuç

Her ne kadar yaşandığı zaman içerisinde, 1.0 
şeklinde adlandırılmıyor olsa da; internetin son 
kullanıcı tarafından yaygın şekilde kullanılmaya 
başlandığı yıllar Web 1.0’ın tanımına uygun şe-
kilde, geleneksel medyanın internete taşınması 
ile hayat buldu. Ardından, 2000li yılların başın-
da kullanıma sunulan ve 2004’te Web 2.0 şeklin-
de adlandırılan teknolojiler sayesinde, internet 
kullanıcıları kendilerine ait içerikleri kolayca in-
ternette yayınlamaya ve mevcut içerik üzerinde 
de söz sahibi olmaya başladı. Web 3.0 ise günü-
müzde üzerine çalışmaların halen devam ettiği, 
anlamsal ağ olarak adlandırılan bir teknolojidir. 
Sistemler arası veri akışlarının otomatik olarak 
düzenlenip kullanıcıların daha az veri girişi ile 
ulaşmak istediklerine ulaşması temeline dayanır. 
Böylece, daha fazla teknolojik alet ve veritabanı 
anlamsal şekilde iletişime geçecektir.

Sonuç olarak, günümüzdeki internet sitelerinin 
ve kullanıcılarının Web 2.0’ı benimsediği göz-
lenmektedir. Buna uygun olarak, kullanıcıların 
birbirleriyle etkileşimde bulunduğu gibi, mar-
kalar ve diğer kurumlar da etkileşime açık ol-
maya zorlanmaktadır. Belirtildiği üzere, sosyal 
ağlar ve internet uygulamaları kullanarak ileti-
şim kurmanın firmalara sağladığı avantajların 
başında karşılıklı etkileşim gelmektedir. Böyle-
ce firmalar ulaşılabilir olmakta, kurumsal kim-
liklerini doğru şekilde yansıtabilmektedirler. 
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Introduction

The system of moving bedforms in a flow field 
can be explained by the sediment-continuity 
equation and the sediment-transport equation. 
It yields
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where h is the height of the bedforms or topo-
graphic height, t is the time, σ is the sediment 
density, q is the sediment transport capacity in 
kg.m-1

.s
-1 , τ is the shear stress due to saltation.

Mathematical Model

Equation (2) shows that the sediment transport 
varies linearly with the shear stress ( Stam, 
1994) as

q(x,t)=qo+A1 τ (x,t)                      (3)

where qo is a constant basic sediment-transport 
and A1 is the linearity constant. If topographic 
variations are relatively small, it can be gener-
ally stated that the shear stress is formed of a 

constant basic term (τo), and a correction term 
(τ1) that varies with space and time:

τ(x,t)= τo+ τ1(x,t)                (4)

If, in a first approximation, this correction 
is assumed to be linear with the topographic 
height:

τ1(x,t)=A2h(x,t)                  (5)

the sediment-transport equation becomes:

q(x,t)=qo+A1τo+A3h(x,t)  (6)

where      A3=A/A2

Taking the derivative of Equation (6), it yields
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which, substituted in the continuity equation 
becomes
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Abstract: The development  of the dunes are governed by the effects of turbulence. Turbulence is 
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Comparison of Dunes Dimensions
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Figure: 1 The comparison of dimensionless 
lengths of barchan dunes (Stam, 1994)

Development of an analytical solution for 
bedform migration and growth

The expression of the shear stress of the ve-
locity in terms of the topography makes it ad-
equate for the development of an analytical 
solution. The analytical solution becomes sim-
pler if only one wave number is considered, so 
that the summations in the Fourier series are 
reduced to only one term.

Comparison of the Dimensionless 
lengths of the Dunes
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Figure:2 Comparison of the Dimensionless 

lengths of the Dunes (Stam, 1994)

The general line is analogous to the develop-
ment of the simple and kinematic wave equa-
tions . The continuity equation is given as
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Dimensionless coordinates have been used (in-
dicated by an asterisk *), so that
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where H is the maximum topographic height 
[m].

A spatial derivative expression of the sediment 
transport has to be substituted in the continu-
ity equation. A linearization of Bagnold’s sed-
iment-transport formula will be used (Stam, 
1994). For the linearization it has to be consid-
ered that the shear stress ( τ(x*,t)) results from 
Prandtl’s logarithmic profile (τo) with Jackson 
and Hunt’s (1975) dimensionless first-order 
correction (τ1(x

*,t)) 
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Bagnold’s linearized sediment-transport for-
mula then becomes
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where:
τo =  shear stress from logarithmic profile [Pa]
τ1 =  first order correction to the shear stress 
from the logarithmic profile [dimensionless]
ε =  perturbation factor. This is dimensionless 
number smaller tan 1. (Stam, 1994)

Differentiation of the linearized transport equa-
tion to the dimensionless coordinate x* gives
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Jackson and Hunt’s (1975) expression for the 

This is called the simple wave equation, and it 
describes the propagation of a wave at constant 
velocity. The ratio

s
3Ac =

   
(9)

The simple-wave equation, in this case, re-
sults from combining a linear shear stress and 
a linear sediment-transport formula. The ratio 
in Equation (9) is called the wave velocity. It 
concerns the morphodynamics of dunes and 
this wave velocity is equal to the migration 
rate. This wave will advance at a constant rate 
c without changing its shape. The solution of 
Equation (8) is given as

h(x,t)=f(x – ct)       (10)

which expresses that at a certain point x at a 
certain time t the topography will have the 
same height as it had at the start (at t=0) at a 
point (x – ct). The height of the bedforms can 
be any function of ( x – ct ). 

Kinematic Wave Approximation

Another formulation of the mathematical 
model of the topography is given by using a 
sediment-transport formula instead of a linear 
relationship with the shear stress. Bagnold’s 
(1941) model yields
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where CB is the Bagnold’s constants with the 
unit [s2m1/2kg1/2]. If the linear shear stress are 
assumed as in the Equations (4) and (5), it is 
obtained
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In this mathematical model it can be seen that 
the migration rate is not a constant but a more 
complicated expression that varies with the 
topographic height, and the wave velocity is 
given as

( ) 2/1
22 ),(

2
3 txhAACc o

B += t
s    

(15)

In this mathematical model the dune shape 
changes. The migration rate increases with 
height, which means that the top of the dune 
will advance more rapidly than the base. The 
lee side of the dune will tend to become steeper 
and the peak will eventually overtake the slip-
face. In observations, according to this math-
ematical model, the maximum angle of repose 
for sediment will be surpassed and avalanching 
will occur at the slipface, limiting this asym-
metrical shape. This is a well known type of 
equation called a breaking-wave equation 
which shows the breaking-wave behaviour at 
the mathematical solution. This behaviour of 
the solution will be similar for any non-linear 
sediment-transport equation, as long as the 
peak has a higher velocity than the base which 
is given in mathematical formulation as 

( ) 0>
∂

∂
h
hc

        
(16)

The deformation of the bedform in a “dune-
like shape” is partly due to the non-linear rela-
tionship between sediment transport and shear 
stress.
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correction of the shear stress can be used for 
the developing of this equation. Expressed as 
a Fourier Transform τ1(k

*,t)  the shear stress 
correction is given as 
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(24) and (25)

and φ = π/4   if  k*>0  (positive wave number)                                                 
(25a)

       φ = -π/4   if  k*<0 (negative wave number)

where:
l = thickness of the inner region [m]
Ko= Modified Bessel function of the zero-order
K1= Modified Bessel function of the first – order

k*= dimensionless wave number. It should 
be noted that by introducing the dimension-
less coordinate x*=x/L, the maximum wave 
length (λ) has become equal to one and there-
fore the wave number (k=2 π/ λ) has become 
dimensionless also. For small arguments, the 
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Conclusions

The evolution of desert dunes is determined 
by the interactions between the atmosphere, 

the surface and the transport and deposition 
of sand while the morphology and dynam-
ics of Mediterranean Aeolian sand dunes are 
governed by sand movement induced by shore 
wave shear. In conditions of unidirectional con-
stant winds and sand supply, it is well known 
that transverse and Mediterranean shore dunes 
migrate downwind without changing their 
shapes in comparison with the desert barchan 
dunes. Beach ridges or coastal dunes consist of 
also compound dunes made up of two or more 
dunes of the same basic type, coalescing or 
overlapping, and complex dunes in which two 
or more different basic types are combined or 
superimposed.
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Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve 

Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

R. Haluk Kul
TC Beykent Üniversitesi

Özet: Türkiye’de son yarım yüzyıl içinde köyden kente göçün etkisi ile özellikle büyükşehirlerde 
nüfus patlaması yaşanmıştır. Kentlerdeki nüfus artışının bir sonucu olarak kent merkezinde ve çev-
resinde çok katlı yapıların ortaya çıkması ile kentlerin genel çehresine ve genişlemesine yönelik 
tasarım yaklaşımları değişime uğramış ve bu değişim de çoğunlukla yerel yönetimler tarafından ya 
düzgün tasarlanamamış veya tasarım düzgün bir şekilde uygulanamamıştır. Büyükşehirlerin mer-
kezi dışında yapılandırılan uydu kentlerin tasarımında da başlangıç planlarında sonradan yapılan 
tadilatlar öncelikli hedeflerin gerçekleştirilmesine engel olmuştur. Bundaki başlıca neden tasarımı 
yapılan bir yapının genelde sadece yakın çevresi ile olan etkileşiminin göz önüne alınmasıdır.

Bu çalışmada amaç, büyükşehirlerin çevresinde yapılandırılan uydukentlerin düzgün tasarlana-
bilmesine yardımcı olacak bir karar destek sistemi ve bu karar destek sisteminde kullanılabilecek 
temel metriklerin tanımlanıp belli jenerik yapı bölgeleri için çalıştırmak ve sonuçları irdelemektir. 
Çalışma sırasında bölgede bulunan her yapının köşelerine göre birbirine olan en yakın uzaklığı 
göz önüne alınarak Newton’un çekim yasasına benzer bir skalar etkileşim büyüklüğü tanımlan-
makta ve “boğuculuk” olarak adlandırılmaktadır. Oluşturulan model İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi 
içinde bulunan bir konut alanı içinde çalıştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şehir ve Bölge Planlama, Karar Destek Sistemi, Eniyileme.

A Decision Support System and an Information Systems Model for Designing Satellite Cities

Summary: A population explosion has occured during the last half century because of the mi-
gration from villages to the metropolises. With the result of this population increment design 
approaches for the general appearence and expansion of the cities has changed. But this change 
could not be designed or applied by the local administrations. Outside the metropolitan central 
area, during the design of the satellite cities the revisions performed about the initial  plans have 
created obstacles to reach the primary targets. The main reason about these obstacles is consider-
ing only the interaction of a building with its own neighborhood. However, while designing a 
building in an urban area interaction with all other buildings must be considered as well.

In this study, the objective is to define fundamental metrics in a decision support system which can 
aid to design satellite cities that are constructed around metropolises, to calculate such metrices in 
some generic urban areas and to examine the results. During the analysis a scalar magnitude called 
“urban proxemics” is calculated. Urban proxemics is proportinal to the volume of the buildings 
and cross proportional to the smallest distance betweenuildings via their contours. The model is 
run for a collective housing area in Istanbul city, Beylikduzu district and the results are examined.

Keywords: City and Urban Planning, Decision Support System, Optimization.
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Şekil 2. Bir Yerleşim Bölgesi ve içindeki Yapılar

Yapıların Betimlenmesi:
Yapılar, Şekil 3’te gösterildiği üzere arz yüze-
yini kestikleri poligon boyunca poligonu oluş-
turan köşeler ile betimlenmektedir. Poligon, 
arz yüzeyinde saatin tersi yönünde sıra numa-
rası verilen noktalardan oluşmaktadır.

Şekil 3. Bir yapının poligon ile modellenmesi

Önerilen modelde Newton’un çekim yasasına 
benzer bir etkileşim ile yapıların birbirleri üze-
rinde boğuculuk olarak adlandırılan  bir sanal 
büyüklüğe neden olduğu varsayılmaktadır. Bu-
rada hesaplamada kullanılan iki yapı arasında-
ki uzaklık için Newton’un çekim yasasındaki 
cisimlerin kütle merkezinden  farklı olarak 
elektriksel modellerde geçerli olan Faraday 
kafesi varsayımı ile dış yüzeyler arasındaki en 
kısa uzaklık kullanılmaktadır.

Hesaplamada m, incelenen yapının bulunduğu 
bölge, i incelenen yapının bölgedeki  yapı sıra-
sı, k ise incelenen yapıdaki uzaklığın ölçüldüğü 

köşe sırasıdır. Aynı şekilde n, incelenen yapıya 
etki eden yapının bulunduğu bölge, j, etki eden 
yapının bölgesindeki yapı sırası, l ise etki eden 
yapıdaki köşe sırasıdır.

Şekil 4. Yerleşim Birimi içinde iki ayrı 
yapının köşeleri  arasındaki uzaklık

İki yapı arasındaki uzaklığı verren denklemi 
kullanabilmek için iki ayrı yapının  köşeleri 
arasındaki uzaklık hesap edilir ve bu uzaklık-
ların içinde en düşük değerde olan boğuculuk 
hesaplamasında kullanılmak üzere atanır.
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Boğuculuk Kavramı:
Boğuculuk, bir yapıya çevresinde bulunan ya-
pıların etkisini betimleyen bir kavramdır.

Ele alınan bir yapının m bölgesindeki i’ninci 
yapı olduğunu varsayalım. Bu yapının n’ninci 
bölgedeki j’ninci yapı ile arasındaki etkileşim-
den oluşan boğuculuk etkisi denklem (3) ile 
tanımlanabilir:

Giriş

Geçen  yüzyıl içinde özellikle tıp biliminde-
ki gelişmeler, üretim araçlarında verimliliğin 
artması, enerjinin daha kolay üretilmesi ve ile-
tilmesi gibi etmenler nedeniyle insanoğlunun  
nüfusunda büyük bir artış yaşanmış ve nüfus 
hareketliliği kırsal kesimden kentlere doğru hız-
lanarak süregelmiştir [1]. Bu nüfus hareketinin 
sonucu olarak kentlerde yığılan insanların barın-
ma ihtiyacını karşılamak üzere  çok katlı yapılar 
birbirlerine çok yakın biçimde inşa edilmiştir. 
Bu sıkışık yapılaşmanın beraberinde getirdiği 
sorunlar kentlerde yaşayan insanların yaşantısı-
nı her geçen gün daha çekilmez hale getirmiştir.

Kentlerde insanların barınma ve diğer toplum-
sal ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilecek 
yapıların tasarımı görevi tarih içinde öncelikle 
mimarlara, ardından bu yapıların belli bir böl-
ge içindeki tasarımı görevi de şehir ve bölge 
planlamacılara verilmiştir [2]. Şehir ve bölge 
planlamacıların kentsel tasarımda gözönüne al-
dığı bazı etkin parametreler ve metrikler vardır. 
Bunlardan bazıları, yapı kat yüksekliği, emsal, 
yeşil alan yüksekliği, iki yapı arası en az uzak-
lık, iki parsel arasında geçecek yolun ve yola 
ait kaldırımın genişliği gibi büyüklüklerdir.

Bu gibi konularda günümüzde bir çok bilgisa-
yar destekli bilişim sistemi ile çalışmalar sür-
dürülmektedir [3].

Ancak, yukarıda bahsi geçen parametreler ya 
bölgenin kendisine ait fiziksel özellikleri be-
timlemekte ya da iki komşu yapı arasındaki 
konumlamayı yönetmekte veya modellemek-
tedir. Bu tür parametrelerle yapılan tasarım ve 
planlama çalışmalarının uygulama safhasına 
gelindiğinde yakın çevrede oluşturulan diğer 
yapıların etkisi ile problemler yaşanabilmek-
tedir. Örnek olarak baştan planlanmış olan bir 
bölgede sonradan eklenen yeni yapıların böl-
genin tamamına ve bölgede bulunan diğer ya-
pılara etkisi gösterilebilir. Ya da yerleşime açıl-
mış olan bir bölgenin yakın civarında sonrada 
yapımına başlanan bir bölgede oturum başla-

dıktan sonra eski bölgede yaşayanları nasıl 
etkileyeceği, veya kendi içindeki yaşantısının 
nasıl olacağı gibi soruların bütünsel bir model 
ile incelenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle bir yerleşim bölgesi içinde bulunan 
her yapının hem kendi bölgesinde bulunan diğer 
yapılar ile hem de komşu bölgelerdeki yapı veya 
bölgenin kendisi ile etkileşimini gösterir bir mo-
dele ve bu modeli kullanan karar destek sistemi-
ne ihtiyaç duyulmaktadır. Bahsi geçen etkileşi-
mi betimlemek üzere bu çalışmada “boğuculuk” 
olarak adlandırılan bir kavram önerilmekte ve 
bu kavramın hesabına yönelik bir model sunul-
maktadır. Ardından sunulan modeli kullanan bir 
optimizasyon probleminin tanımı yapılmakta ve 
problemin çözümünde karşılaşılabilecek zor-
luklar ve olası çözümler tartışılmaktadır. 

1. Matematiksel Model

İncelemesi yapılacak olan yerleşim alanında 
Şekil 1’de belirtildiği üzere sonlu sayıda bölge 
(mahalle, site, kooperatifler birliği) olduğu var-
sayılmaktadır. Her bir bölge içinde de Şekil 2’de 
betimlendiği üzere yine sonlu sayıda yapı (bina) 
olduğu düşünülmektedir.  Her bir yapı da çok 
kenarlı kapalı bir poligon ile betimlenmektedir. 
Yapıların taban alanları ve yüksekliklerinden 
yola çıkılarak ya da proje hesaplarını kullanarak 
yapı hacimleri hesap edilebilmektedir. 

Bölgelerin Betimlenmesi
Bir yerleşim merkezinde çok sayıda bölge var-
dır. Her bir bölgenin içinde de çok sayıda yapı 
(bina) bulunmaktadır. 

Şekil 1. Yerleşim Birimindeki Bölgeler 
ve Birbirlerine Göre Konumları
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Katılık matrisinin oluşturulmasının ardından 
her bir eleman içinde yerel koordinat ekse-
ninde ilerleyerek ayrık noktalardaki alan de-
ğişkeni değerlerinin enterpolasyonu ile sonlu 
eleman içindeki alan değişkeni değeri hesapla-
nır. Dörtgenlerden oluşan bir sonlu elemanlar 
ağı için denklem (5) ve (6)’da tanımlanan şekil 
fonksiyonları  şekil 6’ta gösterilen yerel – ge-
nel koordinat dönüşümü ile kullanılabilir.
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Şekil 6. Yerel – Genel Koordinat Dönüşümü

Toplam Boğuculuk için Eniyileme                                  
(Optimizasyon) Problemi:
Yukarıda verilen teorik model kullanılarak bir 
bölgenin içindeki yapıların birbirleriyle olan bo-
ğuculuk etkileşimini tasarımcının önceliklerine 

göre en uygun biçimde yönlendirebilen bir eniyi-
leme problemi doğrusal programlama çalışmala-
rındakine benzer bir biçimde tanımlanabilir[5]. 
Bu çalışmada sunulan eniyileme probleminde 
aşağıdaki öncelikler belirlenmiştir.

Amaç Fonksiyonu:
Bir yerleşim birimindeki bütün bölgelerde bu-
lunan yapıların toplam boğuculuklarının orta-
laması elden geldiğince az olsun. 
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Kısıtlar:
Yerleşim birimindeki bütün yapılarda toplam 
boğuculuk belirlenmiş bir kritik boğuculuk sı-
nırının altında olsun. 

kritikim TBTB ≤),(
(8)

Bir yapı, bağlı bulunduğu bölgenin sınırları 
içinde kalsın.

)(lg),( meBöimYapý ⊃ (9)

Bir bölge içindeki bir yapının poligon ile ka-
pattığı bölge bir başka yapının kapattığı bölge 
ile kesişmesin.

f=∩ ),(),( jmBinaimBina
,   ji ≠

(10)

İki yapı arasındaki uzaklık kritik komşuluk de-
ğerinden büyük ya da değere eşit olsun.
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Denklem içinde kullanılan V(m,i); etki altında 
olan m’ninci bölgedeki i’ninci yapının hac-
midir. Aynı şekilde etkileyen yapı olarak V(n,j), 
n’ninci bölgedeki j’ninci yapının hacmini 
göstermektedir. Yalınlaştırma amacı ile yapı 
hacimleri yapıların taban alanı ile yapı yüksek-
liğinin çarpımı olarak hesaplanmıştır. 

Denklem (3)’te s=0 alınırsa (m,i) yapısına (n,j) 
yapısının birim etkisi hesaplanır. Eğer s=1 alı-
nırsa yapıların birbirine olan etkisi hesaplanır. 
Denklemde bölen kısmında bulunan t katsayısı 
ise boğuculuğun hesabında uzaklığın etkisinin 
ne kadar olması isteniyorsa tasarımcı tarafın-
dan ayarlanabilecek bir parametre olarak tu-
tulmaktadır. Denklem (3) yapının kendisi üze-
rindeki boğuculuğunu hesaplarken süreksizlik 
durumuna düşmektedir. Bu özel durum için ise 
denklem (4) kullanılır.

0),(
),( =im

imB
(4)

Toplam Boğuculuk Kavramı:
Yerleşim alanında bulunan bir yapının bütün 
bölgelerdeki yapılardan dolayı aldığı boğucu-
luk, toplam boğuculuk terimi ile tanımlanmak-
ta ve denklem (4) ile tanımlanmaktadır. 
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Denklem (4)’te toplama simgesinin üzerinde 
bulunan n_bolge toplam bölge sayısını, n_
bina(n) ise ilgili bölgedeki toplam yapı sayısını 
göstermektedir.

Yukarıda verilen denklemler yardımı ile bir 
yerleşim alanındaki yapıların içindeki yığış-

ma ve sıkışıklık ölçülebilir ve aşağıda sunulan 
yöntemle görselleştirilebilir.

Şekil Fonksiyonları ile Ayrık Verilerin 
Süreklileştirilmiş Sunumu

Belli bir bölge içinde ayrık noktalarda ölçül-
müş veya hesaplanmış bir alan değişkeninin 
sürekli bir formda hesaplanması ve görselleş-
tirilmesi için Sonlu Elemanlar Yöntemi içinde-
ki şekil fonksiyonları kullanılabilir [4]. Şekil 
5’te bu yönteme örnek olmak üzere toplam 12 
ayrık nokta ile işaretlenmiş yapılar ile betim-
lenen 6 adet sonlu elemandan oluşan bir bölge 
gösterilmektedir.

Şekil 5. Toplam 12 yapı ile kurgulanmış 
örnek bir sonlu elemanlar ağı

Bu yönteme göre ayrık noktalardan oluşturulan 
sonlu elemanlar öncelikle bir katılık matrisi ile 
tanımlanır. Aşağıda sunulan katılık matrisi Şekil 
5’te verilen sonlu elemanlar ağına yönelik ola-
rak örnek teşkil etmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

A=

1 2 6 5
2 3 7 6
3 4 8 7
7 8 12 11
6 7 11 10
5 6 10 9
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Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi
R. Haluk Kul

Uygulama
Uygulama çalışmasında İstanbul ili Beylikdü-
zü ilçesinde bulunan Bizimkent toplu konut 
alanındaki konutlar incelenmiştir.  İnceleme 
tek bir konut bölgesi ile sınırlı tutulmuştur. 
İncelenen alanda 53 adet yapı bulunmaktadır. 
Bölge, boyutları 840 metre uzunluğunda ve 
293 metre genişliğindedir. İnceleme sırasında 
denklem 3’te zikredilen parametreleri sırası ile 
s=0 ve t=1 olarak alınmıştır. Sonuçlar kendi 
içinde incelendiğinden dolayı denklem 17’de 
verilen bağıntı ile boyutsuzlaştırılmıştır.

minmax

min),(
),(

TBTB
TBTB

TB im
im

−
−

=
(17)

Toplam boğuculuk değerlerinin en yüksek oldu-
ğu bölgede toplu konut alanını çevreleyen yola 
uyum sağlamak için bazı yapıların birbirine olan 
uzaklığının azaltılması nedeniyle sıkışıklığın 
meydana geldiği, diğer bölgelerde ise genelde 
yumuşak bir geçişin olduğu görülmektedir.

Şekil 8. Deney bölgesi içindeki yapılarda 
toplam boğuculuk değerleri 

Şekil 9. Deney bölgesi içindeki yapılara ait 
toplam boğuculuk değerlerine göre sürekli 

hale dönüştürülmüş dağılım değerleri

Sonuç ve Öneriler

Şehir ve bölge planlama açısındanyerleşim alanı 
içinde bulunan bütün yapıların birbiri ile etkile-
şimini betimleyen boğuculuk adı verilen sayısal 
bir büyüklük önerilmiştir. Önerilen büyüklüğe 
bağlı olarak şehir ve bölge planlama için kulla-
nılabileceği düşünülen bir tasarım optimizasyo-
nu probleminin temel tanımı yapılmıştır. 

Uygulama aşamasında İstanbul ili Beylikdü-
zü ilçesinde bulunan bir toplu konut alanının 
önerilen yönteme göre yapılara yönelik toplam 
boğuculuk büyüklükleri hesaplanmış ve tasa-
rım içinde diğer kısımlara göre birbirine daha 
yakın olan yapı öbekleri saptanmıştır.

Önerilen tasarım optimizasyonu probleminin 
kümelerle belirtilen koşullarının bilgisayar 
programına dönüştürülmesi için çalışmaların 
sürdürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelecekte yapılacak çalışmalarda boğuculuğu 
tanımlayan fiziksel büyüklükler için yapı için-
de bulunan nüfus ve yapıda bulunan insanların 
kullandığı taşıt aracı miktarı da kullanılabilir.

Teşekkürler

Yazar, ilgili çalışmayı yapabilmek için yapıla-
rın dijital ortamdaki modelini temin eden TC 
Beylikdüzü Belediyesi’ne ve dijital dosyalarda 
gerekli sayısal dönüşümleri gerçekleştiren Sa-
yın M.Serdar GÜNTAŞ’a teşekkürü bir borç 
bilmektedir.

Kaynaklar

[1] http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_
id=38&ust_id=11 (08.02.2010)

[2] http://www.spoist.org/spo/kurulus-ve-amac 
(08.02.2010)

[3] Worboys M. F., GIS, A computing Perspec-
tive, Taylor & Francis, 2004

Karar Değişkenleri:
Bir bölge içindeki yapıların konumu önceden 
tanımlanmış yapı merkezi koordinatları ve yapı 
köşe noktalarının yapı merkezine göre konum-
ları ile tanımlanmaktadır. Bu bağlamda her yapı 
için yapı merkezi koordinatları (xgcm,i,ygcm,i) ve 
yapının x eksenine göre yaptığı açı αm,i tanım-
lanarak yapılara ilişkin amaç fonksiyon değeri 
ve kısıt fonksiyonlarına uyumları yönetilebilir.

Buna göre bir yapının köşe noktasının koordinatı:

xm,i,k=xgcm,i+rrm,i,k cos(θm,i,k+ αm,i) (12)

ym,i,k=ygcm,i+rrm,i,k sin(θm,i,k+ αm,i) (13)

denklemleri ile hesaplanabilir.

Denklem (12) ve (13)’te xm,i,k ve ym,i,k m’ninci 
bölgedeki i’ninci yapının k’ninci köşe nokta-
sının x ve y koordinat değerleridir. Köşe nok-
tasının yapı merkezine olan uzaklığı ise rrm,i,k 
büyüklüğü ile betimlenmektedir. Belirtilen 
köşe noktasının başlangıç tasarımı için yatay 
eksenle yaptığı açı ise θm,i,k değeri ile belirtil-
mektedir. Hesaplamaya yönelik geometrik be-
tim Şekil 7’de sunulmaktadır.

Şekil 7. Karar Değişkenlerine göre Bir 
yapının poligon köşelerinin hesaplanması

Bu hesaplama yöntemine göre karar değiş-
kenleri  ise XGC, YGC ve α değerleri için iki 

boyutlu bir matris ile tanımlanabilir. İlk boyut 
(n_bolge) yerleşim alanındaki bölge sayısıdır. 
Bölgelere ait yapı sayılarının maksimum değe-
ri (yapı_maks)  ise karar değişkeni matrisinin 
diğer boyutu olacaktır.

[ ]
[ ]

[ ]=

=

=

 yapi_maksn_bolge,

 yapi_maksn_bolge,

 yapi_maksn_bolge,

a

YGC
XGC

(14)

Kolaylaştırıcı Varsayımlar:
Hesaplama sırasında modele ilişkin ön hazır-
lıklarda kolaylık sağlamak üzere aşağıdaki var-
sayımlara göre hareket edilmiştir.

- Belirlik bir kritik uzaklıktan sonra yapıların bir-
birlerine karşı boğuculuk etkisi olmamaktadır.

→≥ kritik
im
jn UZAKd ),(
),( 0),(

),( =im
imB (15)

İstanbul örneğinde ele alınacak olursa 
Silivri’den Tuzla’ya kadar Marmara Denizi 
kıyı şeridindeki 130 kilometrelik bir yerleşim 
alanında böylesi bir varsayıma gerçekten ge-
reksinim duyulmaktadır.

- Ağırlık merkezlerinin hesabında yapı köşe nok-
talarında eşdeğer  kütle olduğu varsayılmaktadır.
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Denklem (16)’da KS(m,i), m’ninci bölgede 
i’ninci yapıdaki köşe sayısını göstermektedir.

- Yapıların oturduğu arz yüzeyinin bir düzlem 
olduğu varsayılmaktadır.
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Giriş

Ülkemizde yerel yönetimlerin ve özelde de be-
lediyelerin çözmesi gereken dört temel sorun 
vardır:

Kaynak yetersizliği,1. 
Özerk yönetimin olmaması                              2. 
(Merkezi idari veraset),
Sürdürülemez hizmetler,3. 
Kaynakların etkisiz ve verimsiz kullanımı.4. 

Belediyelerin kaynak yetersizliğini merke-
zi (ulusal) yönetim, yerel eşraf ve uluslar 
arası kuruluşların yardımı olmadan çözmesi 
imkânsızdır. Özerk yönetime sahip olabilmesi 
ise merkezi yönetimin yetkisindedir. Sürdü-
rülebilir kalkınma ise ekonomik, sosyal ve en 
önemlisi de doğanın ekolojik dengesine bağlı-
dır. Belediye yönetimlerinin tam yetki ve kont-
rolünün olduğu tek temel sorun “kaynakların 
etkisiz ve verimsiz kullanımını” önlemektir. 
Kaynakların verimli ve etkin kullanımı uzun 
dönemde diğer üç sorunun çözümüne de katkı 
sağlayacağı açıktır.

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi
R. Haluk Kul

[4] KUL R.H., ‘Sonlu Elemanlar Yöntemi ile 
Sonlu Kanat Etrafında Viskoz Akış Çözümle-
mesi’, İTÜ FBE, 1988

[5] Taylor B.W., ‘Introduction to Management 
Science’, Prentice Hall, 1998 Kent Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımında                       

Kablosuz Belediye İnternet Ağlarının (KBIA) Etkileri

Dr. Mustafa Çoruh
International School of Management, Paris
mcoruh@mustafacoruh.com

Özet: Bu makalede yerel kaynakların etkili ve verimli kullanılması için BT, özellikle Kablosuz 
Belediye Internet Ağlarının (KBIA), etkilerini gösteren sistem modeli (framework) incelenmiş-
tir. Bu amaçla önce belediyelerin dört temel sorunundan ve çözüm yollarından bahsedilmiştir. 
Belediyelerde kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlamak için Belediye Bilişim Sisteminin 
(BBS) kurulması gerektiği ve belediye hizmetlerinin e-Belediye altında internete taşınmasından ve 
Internet’in kentte kullanımının yayılması içinde Kablosuz Belediye Internet Ağlarının (KBIA)  ku-
rulması gerektiğinden bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde küreselleşme ve teknolojik değişimlerin 
nasıl belediye yönetimlerini yeni bir yapılanmaya zorladığı anlatılmış ve Internet’in Bilişim Top-
lumunda kentlerimiz için bir altyapı hizmeti olarak algılanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Abstract: The purpose of this paper is to research the effects of Information and especially Wire-
less Internet Network Technologies over municipal governance and services. For this reason, 
the paper talks about three IT, namely Municipal Information Management System (MIMS), 
e-Municipality and Wireless Municipal Internet Network. The paper first talks about the four 
main problems of municipals (or local) governments and their solution tools. Then it introduces 
a framework for effective and productive usage of city resources. It also talks about why hundred 
of cities all around the World are racing to provide wireless internet access services for public and 
the benefits of wireless services. Paper also talks about why the technological and global changes 
are forcing local governments to change their management structure. Paper concludes that Inter-
net services become an infrastructure service for cities in the Information Society.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, Yerel Yönetimler, Yönetişim, Verimlilik, Etkinlik, Küreselleşme, 
Küresel Rekabet, Internet, Kablosuz Belediye Internet Ağı, Demokrasi, Bilişim Teknolojisi,                
Web Sitesi, Kent Bilişim Sistemi, e-Belediye.
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Kent Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımında Kablosuz Belediye İnternet Ağlarının (KBIA) Etkileri
Mustafa Çoruh

hale gelmesi gerekmektedir. Kent yönetiminin 
bu dönüşümü sayesinde kente daha çok yatı-
rım, turist ve kaynak çekimi sağlanabilir. Bu 
ise özellikle BBS, e-Belediye ve KBIA’na ya-
tırım yapılması ve halkın bunları kullanımıyla 
mümkündür. Aslına bakacak olursa belediye-
lerde teknoloji kullanımı yerel yönetimin de-
mokratikleşmesini, bürokrasiden arınmasını ve 
halkın ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir şekil-

de cevap vermesini sağlar. Sonuç ise yeni bir 
yerel yönetim anlayışıdır. Çünkü e-Belediye 
ile değişen belediye hizmetlerinin Internet’e 
taşınmasından çok belediye iş süreçlerinin 
Internet’e taşınmasıdır.

Tüm bunların olabilmesi için özellikle BBS, 
e-Belediye ve KBIA’larına yatırım yapılması 
ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kul-
lanımını sağlamak için en etkin yollarından 
birisi, yeni Teknolojileri’nden ve özellikle de 
Bilişim ve Internet Teknolojileri’nden fayda-
lanmaktır. Tüm kentleri etkileyen yatırımların, 
üretimin, tüketimin, ulaşımın, örgütlü suçun ve 
çevre kirliliğinin küreselleştiği Dünya’mızda, 
küreselleşmenin altyapısını sağlayan Bilişim 
ve İnternet Teknolojileri’nin belediye yöne-
timleri ve yerel demokrasi üzerine etkilerinin 
irdelenmesi özellikle önem arz etmektedir. Bu 
yazıda incelenen yerel kaynakların etkin ve ve-
rimli kullanılmasına yardım edecek üç Bilişim 
Teknolojisi şunlardır;

Belediye Bilişim Sistemi (BBS),1. 
e-Belediye,2. 
Kablosuz Belediye Internet Ağı (KBIA).3. 

Bu üç teknolojinin kullanıma alınması birbiri 
içine geçmiş birçok iş süreçlerinden oluşmak-
tadır. Bu süreçlerden iki tanesi; teknoloji ve 
kent yönetimi değişim süreçleridir. Bu süreç-
lerin sonunda kentin tekno bir kent haline gel-
mesi ve demokratik, katılımcı, etkin ve şeffaf 
bir yönetime sahip olması gerekir. Özellikle 
BBS’den e-Belediye’ye geçiş süreci aslında 
hizmetin kendisinin değil; hizmet üretme sü-
reç yönetiminin, yani belediye yönetiminin 
Internet’e taşınma sürecidir. Bu sayede yöne-
tim süreçlerinin iyileştirilmesi, hızlandırılması, 
maliyetlerin düşürülmesiyle kaynak kullanı-
mında verimlilik ve etkinlik artışı sağlanır. Bu 
sürecin adımları Çoruh (2009)’da anlatılmış-
tır. Bu iki sürecin hayata geçirilmesi sonunda 
kentte yaşayan halkın, STK’ların, yerel firma-
ların ve belediye birimlerinin kent kaynakları-
nı daha etkin ve verimli kullanır hale geleceği 
söylenebilir.

Kent Kaynaklarının Etkin ve Verimli 
Kullanımı için BT Etkileri ve Belediye 
Yönetimi Dönüşüm Modeli

BBS, e-Belediye ve kurulacak KBIS sayesinde 
kent kaynaklarının etkili ve verimli kullanımıy-
la kentin küresel Dünya’da daha iyi rekabet et-

mesi sağlanabilir. Bu sayede kentte yaşayan ki-
şiler daha iyi bir yaşama kavuşabilir. Bu süreci 
etkileyen faktörler ve aralarındaki ilişkileri gös-
teren sistem modeli Şekil-1’de görülmektedir.

Bu modele ulaşmak için öncelikle bazı sorula-
rın kent açısından sorulması gerekmektedir.

Amaç nedir: Kentlinin kültürel, ekonomik ve 1. 
siyasal alanlarda iyi yaşamasını sağlamak,
Amacı gerçekleştirmek için ne yapmalı: 2. 
Diğer kentlerle iyi rekabet etmeli,
Nasıl rekabet etmeli: Kaynakları daha ve-3. 
rimli kullanarak,
Kaynakları nasıl verimli kullanılır: Tekno-4. 
loji kullanarak,
Teknoloji nasıl kullanılır: Teknolojiyi 5. 
kentlilerin kullanmasını kolaylaştırılarak, 
öğretim sağlanarak ve yaygınlaştırılarak,
Bu teknolojilerden birisi KBIA.6. 

Geliştirilen Şekil-1’deki model bu sorular eş-
liğinde aşağıdan yukarıya doğru okunursa ya-
pılması gerekenler ve neden-sonuç ilişkileri 
kolayca izlenebilir. Kentlerde etkili ve verimli 
kaynak kullanımını sağlamak için öncelikle 
kentin rekabet gücünün artırılması gerekmek-
tedir. Kentlerin rekabet gücünün artırılması için 
Porter (1995) iki faktörden bahsetmektedir; 
işçi verimliliğinin ve yerel firmaların yaratıcı-
lığının (dolayısıyla rekabet gücünün) artırılma-
sı. GEM (2008) bu iki faktöre halk müteşeb-
bisliğinin sağlanması gerektiğini ilave etmiştir. 
Kente rekabet avantajı sağlayan bu üç faktör 
kentte yaşayan tüm paydaşların kendi rolleri-
ni oynamasıyla mümkündür.  Bunun için ye-
rel firmaların rekabet edecek bir verimlilik ve 
yaratıcılığa ulaşması gerekmektedir. Halkın ve 
özellikle de Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) 
ekonomik, sosyal ve politik imkânlarının art-
ması gerekmektedir.  Ayrıca halkın, STK’ların 
ve merkezi hükümetin yerel yönetimleri kolay-
ca denetlemesi sağlanmalıdır.

Bu sayılanların gerçekleşebilesi için özellikle 
yerel yönetimlerin demokratik, şeffaf, hesap 
verir, güvenli ve yeni teknolojileri kullanır 

Şekil-1: Kent Kaynaklarının Etkili ve Verimli Kullanımı için BT Etkileri ve 
Kentlerde Sosyal ve Kültürel Dönüşüm Süreç Modeli (Coruh, 2009:201)

Kablosuz Belediye Internet Ağ                          
(KBIA) Teknolojisi

Internet’in toplum yaşamı ve iş dünyası için ar-
tan önemi ile küresel rekabet kentlerinin reka-
bet gücünü artırmak isteyen yerel yöneticileri 
harekete geçirmiş ve internetin tüm kent halkı 
tarafından kullanımını sağlamak için yeni tek-
nolojilerden yararlanmaya itmiştir. Özellikle 
ABD’de birçok kent belediyesi kablosuz (WI-
FI) internetin bu amaç için en uygun ve ucuz 
teknoloji olduğuna, özellikle yeni teknoloji fir-
malarının yardımıyla, karar vererek bu konuda 
yatırımlar yapmışlardır.

Özellikle tüm kentin kablosuz Internet’le kap-
sanması ve bu sayede sosyal ve ekonomik ge-
lişmenin sağlanması ve Dijital bölünmüşlüğü 
ortadan kaldırmak için bir araç olduğu öne sü-
rülmüştür. Bu amaçla geliştirilen ve kullanılan 
3 kablosuz teknolojiden bahsedilebilir:

Wi-Fi (Wireless Fidelity or 802.11a/b/g/n), 1. 
54 MB/Saniye,
Worldwide Interoperability for Microwave 2. 
Access (Wi-Max) (802.16), 75 MB/
Saniye, 
Long Term Evolution (LTE), 110 MB/3. 
Saniye.
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Kent Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımında Kablosuz Belediye İnternet Ağlarının (KBIA) Etkileri
Mustafa Çoruh

lanmak zorunda kalıyor.
Finansal nedenlerden dolayı ücretsiz KBIA • 
yerini düşük ücretli hizmetlere bırakıyor.
Kablosuz Internet altyapısını kurmak ve • 
işletmek daha ucuz.
Politikacıların tüm söylemlerine rağmen, • 
KBIA kurulmasının önündeki en büyük 
engellerden birisi politikacılar (ABD),
Halkın müteşebbisliğinin gelişmesi ve ye-• 
rel firmaların yenilikçiğinin gelişmesinde 
BT’ler yardımcı ve teşvik edici oluyor.

Sonuçlar

Şekil-1’den görülen modelin uygulanma-
sı ve BBS, e-Belediye ve KBIA gibi Bilişim 
Teknolojileri’nin kullanımıyla oluşabilecek 
faydalar ve belediye yönetiminde sağlayabile-
ceği değişimler şunlar olabilir veya olmalıdır:

Yerel firmaların daha rekabetçi hale gel-1. 
mesi için daha esnek bir şekilde örgütlen-
mesi ve bilgiye ulaşması sağlanmalı,
Yerel firmaların daha verimli çalışabilme-2. 
leri için yenilik üretir hale getirilmeli,
Kent yönetiminin daha şeffaf, hesap verir 3. 
ve demokratik olması sağlanmalı,
Devletin, halkın ve sivil kuruluşların bele-4. 
diyeyi kolayca denetlemesi sağlanmalı,
Halkın ve belediyenin belediye hizmetle-5. 
rini alım ve sunumunda zamandan ve pa-
radan tasarruf yapması için BT kullanımı 
sağlanmalı ve yaygınlaştırılmalı,
Halkın, STK’ların ve yerel firmaların eko-6. 
nomik, sosyal ve politik imkânlarının art-
ması sağlanmalı,
Kente turist ve yatırımcı çekilmesi için ta-7. 
nıtımı kolaylaştırılmalı,
Kentte çalışan kişilerin öğretim yoluyla 8. 
daha verimli çalışması sağlanmalı,
Halkın yatırım yapmada, yeni işyerleri 9. 
açmada ve sosyal faaliyetlerde daha müte-
şebbis ve girişimci olması sağlanmalı,
Ekonomik, sosyal ve çevreye duyarlı 10. 
bir sürdürülebilir kent gelişim planı 
oluşturulmalı,
En önemlisi de kent kaynaklarının tüm 11. 

paydaşlar tarafından daha etkin ve verimli 
kullanılması sağlanmalıdır.

Dünya’da yaşanan bilimsel, teknolojik, hu-
kuksal, demokratik ve sosyal gelişmeler doğ-
rultusunda halkın yaşam boyu öğretimini sağ-
lamadan ve kentlilik bilinci oluşturulmadan 
bir kentin arzulanan vizyonuna ulaşması pek 
mümkün görülmemektedir. Her zaman ve her 
işte olduğu gibi önce insana ve onun değerleri-
ne yatırım yapılmalı ancak yeni teknolojilerin 
kullanımı da sağlanmalıdır.
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2000’li yılların başında Minneapolis, Oklaho-
ma City, Philadelphia ve San Francisco gibi 
kentlerin Wi-Fi teknolojisiyle tüm kente Inter-
net sağlama tecrübeleri ve zaman içinde kab-
losuz teknolojideki gelişmelerle ABD yaklaşık 
300 kent ve Dünya’nın birçok kentinde kente 
kablosuz Internet sağlanması konusunda bir 
yarış olduğu söylenebilir (LaVallee, A. (2008).

Minneapolis: Belediye çalışanları için • 
1 yıl süresince ve $1.3 milyon/yıl öde-
meli, USI Wireless/ Minnetonka tara-
fından kuruldu, halk için aylık $19.95/
Ay, 10,000 kullanıcısı var, Yaklaşık 
Minneapolis’in 95% kablosuz Internet 
tarafından kapsanıyor.
Oklahoma City (Internet ulaşımı Polis • 
ve İtfaiye elemanları için açık, Tropos 
Networks Inc./ Sunnyvale/California adlı 
firma tarafından kuruldu, $5 milyon ilk 
masraf-$200 bin yıllık işletim masrafı, 
Trafik lambaları üzerine sensör yerleştiri-
lerek havanın sıcaklığı, nemlilik ve donma 
olayları ve trafik durumu için bilgi topla-
nıyor, bu sayede trafik ışıklarının süreleri 
ayarlanarak kent içinde %5 trafik benzin 
tasarrufu ve sağlamayı ve trafik sıkışıklı-
ğını azaltmayı amaçlıyor,  yollardaki don-
ma durumları halka bildiriliyor.
Philadelphia (Network Acquisition Co. Ha-• 
ziran 2007’den beri işletiyor, ücreti açık-
lanmadı, haftada 28,000 kullanıcı var),
San Francisco (EarthLink and Google • 
Inc. Ücretsiz kablosuz servisleri başarılı 
olamadı, Şu anda Meraki’s San Francisco 
inc ücretsiz bir servis sunuyor, özellikle 
Apple Inc.’s 3G iPhone Temmuz 2008 
piyasaya çıkmasıyla bu hizmeti kullanan-
larda önemli bir artış oldu, yaklaşık hafta-
lık 10,000 kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor 
(2008 yılı sonu itibariyle). 

Ülkemizde bu durumun ne olduğu konusu 
belirsizdir ve hatta bir belediyenin kente kab-
losuz Internet sağlamasının kanuni olduğunu 
söylemek bile zordur.

KBIA’larının bazı faydaları ise şöyle sıralana-
bilir (www.breitbart.com, 2008):

Yoksulluğun önlenmesi, • 
Herkese daha iyi öğretim imkânı, • 
Dijital bölünmüşlüğü ortadan kaldırma, • 
Daha kaliteli bir işgücü oluşturma, • 
Tüm kentlilere daha iyi bir yaşam sağlama, • 
Tüm kentliler için umut ve eşit fırsat • 
yaratma, 
Daha fazla kentlinin yerel yönetim karar-• 
larına katılmasını sağlama, 
Bütçe görüşmelerine halkın katılımını • 
sağlama, 
Kente yatırım ve ileri teknoloji şirketlerini • 
çekme, 
Turistik, kültürel ve sportif organizasyon-• 
ları kente çekme, 
Kent kaynaklarını verimli kullanılmasını • 
sağlama. 

Kent kaynaklarının daha etkin ve verimli kulla-
nılmasıyla kentin Dünya’da daha rekabetçi ol-
ması sağlanır. Bu amaçla Bilişim Çağı olan 21. 
yy da Internet, kentlerimiz için aynı su, elekt-
rik, çöp, kanalizasyon, doğalgaz ve yol gibi bir 
altyapı hizmeti haline gelmiştir ve bu anlayışla 
yönetilmeli ve sunulmalıdır. Özellikle beledi-
yelerde kullanılan BBS, e-Belediye ve KBIA 
gibi Bilişim Teknolojileri’nden yararlanılarak 
kent ve dolayısıyla belediye kaynaklarının ve-
rimli kullanımı sağlanabiliyor. BT’lerinin bele-
diye yönetimi ve sosyal hayattaki etkilerinden 
bazıları şöyle sıralanabilir:

Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağ-• 
lamak için Kent yönetimlerinin Bilişim Tek-
nolojilerinden yararlanması ve kentle ilgili 
bilgilerin topluma açılması gerekmektedir.
E-Belediye ile belediye Hizmetlerinin • 
kendisi değil; hizmet üretme sürecinin yö-
netimi Internet’e taşınmaktadır.
Internet hizmetleri görünmez bir şekle bü-• 
rünüyor. Örneğin Amazon.com’un sundu-
ğu Kiddy kablosuz e-Kitap hizmetleri.
Halk ve hükümetler devlet hizmetlerinin • 
alınması ve sağlanmasında Internet’i kul-
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1.Giriş

Nesneye yönelimli programlama 1960’lı yıllar-
da ortaya çıkan bir yazılım yaklaşımıdır. Çıkış 
nedeni yapısal programlamadaki karmaşıklığı 
gidermek, daha açık ve rahat okunabilen, yük-
sek verime ve düşük maliyete sahip programlar 
hazırlamaktı [1]. Bu konuda oldukça başarılı 
da olundu. 

Bu yaklaşımda temel veri nesnedir. Her bir 
nesne bir sınıfın özelliklerini taşır. Nesne için 
bir sınıfın örneği olduğu söylenebilir [2].  

Sınıf yapılarını anlamak, günlük hayattan ör-
nek verilirse oldukça kolaydır. Örneğin bir 
araba sınıfı renk, tekerlek çapı gibi özelliklere 
sahiptir. Aynı araba sınıfının hızlanma eylemi 
vardır. Burada araba sınıfının renk, tekerlek 
çapı gibi büyüklükleri sınıfın özellikleridir ve 
bu iki özellik nesneye yönelimli yaklaşımda 
sırasıyla public ve private kelimeleri kullanıla-
rak dışarıya görünür ya da görünmez. Arabanın 
hızlanması ise arabanın bir fonksiyonu olduğu 
için nesneye yönelimli yaklaşımda bu özellik 
metot olarak karşılık bulur. 

Kent Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımında Kablosuz Belediye İnternet Ağlarının (KBIA) Etkileri
Mustafa Çoruh
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Özet: Nesneye Yönelimli Programlama 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Karmaşık 
görülen problemler bu yaklaşımla çok kolay hale getirilebilir. Bu çalışmada ise klasik nesneye 
yönelimli programlarla istemci tarafında çözülebilen, bir ilde bulunan kurumlardaki ihtiyaca göre 
öğretmen atama problemi, veritabanı düzeyinde tabloya dönüştürülebilen nesneler kullanılarak 
sunucu tarafında çözülmüştür. İstemci sadece veritabanında bulunan saklı bir yordama üzerinde 
çalışılan ili, branşı parametre olarak göndermekte ve sonuçları bir veri setinde geri almaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama, Saklı Yordam, Parametrik Sorgu

Using the Object Oriented Database Programming to Perform                                                                
Anatolian High School Teacher Appointment Process

Abstract: Object-Oriented Programming is an approach emerged in the 1960s. Common com-
plex problems can be solved very easy with this approach. In this study,  according to the needs 
of institutions in a province  of teacher assignment  problem that can be solved with the classic 
object-oriented programs on the client side that  has been solved on the server side using objects 
that can be converted into table  in a database-level. Client-side which only sends two parameters 
to a stored procedure and then it gets the results back in a data set. 

Keywords: Object Oriented Database Programming, Stored Procedure, Parametric Query
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Şekil 2. Kurum ve Personel nesneleri

Problemin çözümü için öncelikle dizi şeklinde 
kurum nesneleri oluşturulur ve her bir dizi ele-
manına branş bazında kurumların kod ve kon-
tenjan bilgileri yüklenir. 

Daha sonra öğretmenler aldıkları puana göre 
azalan, görev süresine göre azalan ve kura 
numarasına göre azalan olacak şekilde SQL 
sorgusu ile alınıp dizi şeklindeki personel nes-
nelerine yüklenir. Eğer öğretmenlerin şu anda 
çalıştıkları kurum kontenjan listesinde ise kon-
tenjanlar birer artırılır.

Kurum nesnesine yüklenen kontenjan bilgileri 
bu aşamadan sonra geri çağrılmak üzere başka 
bir nesneye kopyalanır.

Kurum ve personel nesneleri bu şekilde hazır 
olduktan sonra bir döngü içinde öğretmenle-
rin tercihlerine bakılır. Eğer kurum kontenjanı 
uygunsa öğretmen atanır personel nesnesinin 
atandi özelliği “1” yapılır. 

Öğretmen tercihine atandıktan sonra kendi ku-
rumunun kontenjan listesinde olup olmadığı 
kontrol edilir. Eğer böyle bir durum söz konu-
su ise personelin kurumundaki kontenjan sayı-
sı bir artırılır. Daha sonra bulunduğu kurumu 
boşaltan personelin yerine, bu kurumu tercih 
eden başka öğretmenlerin atanması ve tercih-
lerin yeniden taranması için SorunVar değişke-
ninin değeri True yapılır. Personel hiçbir terci-
hine atanamadı ise bu değişken üzerinde işlem 
yapılmaz.

Başka bir kuruma atanarak, yer boşaltmadaki 

en önemli durum personelin idareci olmasında 
ortaya çıkar. Personel müdür, müdür başyar-
dımcısı ya da müdür yardımcısı ise kurumunda 
öğretmen normu işgal etmez. Bu yüzden başka 
bir kuruma atandığında kendi kurumunda kon-
tenjan artırıma gidilmez. 

Tüm personellerin tercihleri arasında dolaşıl-
dıktan ve sorun olmaması durumunda döngü-
lerden çıkılır ve atanan öğretmenlerin sonuçla-
rı veritabanına kaydedilir. 

Şekil 3. Atama işlemi akış diyagramı

Nesneye yönelimli programlama ile çözülen 
atama probleminde veriler nesnelere yükle-
nirken bir bağlantı yapılır daha sonra bu bağ-
lantı üzerinden SQL sorguları kullanılarak 
veri kümesi alınıp nesnelere yüklenir. Tüm 
bu işlemler yapılırken sorgularda parametre 
kullanılarak daha güvenli bir iletişim sağlanır. 
Örneğin atama probleminde üzerinde çalışılan 
il ve branş parametrik olarak sorguya gönderi-
lip veri kümesi döndürülebilir. Bunun dışında 
kontenjanların kurum nesnelerine, öğretmen 
bilgilerinin personel nesnelerine yüklenmesi 

Nesneye yönelimli programlama yazılım ve-
rimliliğini, yeniden kullanılabilirlik özelliğin-
den dolayı artırır. Bunda en büyük pay bu yak-
laşımın kalıtım ve soyut sınıf özellikleridir [3].  
Kalıtım sınıflar arasında kod paylaşımı olarak 
tanımlanabilir [4]. 

Nesneye yönelimli programlama daha önceden 
de söylendiği gibi çok karmaşık gözüken prob-
lemleri basite indirgeyerek çözmemizi sağlar. 
Bu problemlerden bir tanesi de atamadır. 

Bu çalışmaya esas teşkil eden anadolu liseleri 
atamaları Milli Eğitim Bakanlığında, il milli 
eğitim müdürlükleri düzeyinde yapılmaktadır ve 
şekil 1’deki gibi iş adımları  uygulanmaktadır. 

Şekil 1. Anadolu Liseleri Atama Adımları

Bu adımlardan birincisi, il milli eğitim müdür-
lüklerinin başvurulardaki okulların ihtiyaçları-
nı girebilmeleri ve başvuruları tamamlamaları 
için gerekli tarih aralıklarını girmeleri ile ger-
çekleştirilir. Bu tarih aralıkları girilirken ihtiyaç 
girişi olarak adlandırılan kontenjan girişleri ile 
başvuruların başlaması arasında en az bir gün, 
başvuruların başlaması ile bitmesi arasında en 
az bir gün, başvuruların bitmesi ve atamaların 
gerçekleşmesi arasında en az iki gün olmasına 

dikkat edilir. Buradan bir atamanın tamamen 
bitmesi için gerekli sürenin en az dört gün ol-
duğu ortaya çıkar.

Kontenjan girişi il düzeyinde okulların branş-
lardaki öğretmen ihtiyaçlarına göre veri gi-
rilmesidir. Bu veri girişinde sistem üzerinde 
okullara branş bazında ayrılan norm, mevcut, 
atanan ve ayrılan öğretmen sayıları dikkate 
alınır. Belirlenen ihtiyaç kadar il milli eğitim 
müdürlükleri bu sayıları girerler.

Başvurular kontenjan girişinden en az bir gün 
sonra öğretmenlere açılır. Öğretmenlerin bu 
aşamada başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı, 
tercih edebilecekleri kurumlar ve atamaya esas 
puanları karşılarına gelir. Tercihler yapılıp baş-
vurular kaydedildikten sonra ise yapılan tercih-
ler çıktı alınarak, imzalanır ve çalışılan kuruma 
teslim edilir. Bu aşamadan hemen sonra per-
sonelin başvurusu  çalıştığı kurum, ilçe milli 
eğitim müdürlükleri ve son olarak da il milli 
eğitim  müdürlükleri tarafından elektronik or-
tamda onaylanır. Personelin özlük bilgilerinden 
kaynaklanan herhangi bir sorun olduğunda ya 
da başvuru şartlarını taşımadığı tespit edildi-
ğinde bu üç onay mekanizmasından bir tanesi 
tarafından personelin başvurusu reddedilir. Bu 
aşamadan sonra personel isterse özlük bilgile-
rini düzelttirip yeniden başvuru yapabilir.

Bir personelin başvurusunun geçerli olabilme-
si için üç onay mekanizmasında onay vermesi 
gerekir. Bu onay işlemi yapılan personellerin 
başvuruları atama yapmak üzere aktarılır. 

Atama işlemi, klasik nesneye yönelimli yakla-
şımla çözülür. Bu yaklaşımda kontenjan girişi 
yapılan kurumlar kurum nesnesine yüklenir. 
Kurum nesnesinde kod ve kontenjan bilgileri 
özellik, kontenjan azaltma ve artırma işlemi 
ise metot olarak tutulur. Buradaki ikinci nesne 
türü ise personel’dir. Personel nesnesinde kim-
lik numarası, atamaya esas puan, görev süresi, 
kura numarası, çalıştığı kurum, yapılan tercih-
ler ve atanıp atanmadığı bilgileri bulunur. 
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türlü karar yapıları, döngüler gibi birçok PL/
SQL ifadesi kullanılabilir. 

Nesne tanımlaması bittikten sonra nesneyi re-
ferans olarak kabul eden tablo tipi oluşturulur. 
Bunun için nesne oluşturmakta kullandığımız 
Create Type yapısında AS OBJECT ifadesi ye-
rine IS TABLE OF NesneAdi ifadesini kullan-
mamız yeterlidir. Örneğin oluşturulan konten-
jan nesnesinin tablo tipini oluşturmak için  şu 
şekilde bir yapı kullanmak yeterlidir:

CREATE OR REPLACE TYPE 

ILSISWEB.ATO_KONTENJAN_OBJ_T  

IS TABLE OF ILSISWEB.ATO_KONTENJAN_

OBJ;

Bu şekilde tablo tipi tanımlanan nesne PL/SQL 
blokları içinde başka bir tablo nesnesine refe-
rans olur ve bu tablonun boyutu girilir:

kurum 

ILSISWEB.ATO_KONTENJAN_OBJ_T:= ATO_

KONTENJAN_OBJ_T();

kurum.EXTEND( kayitsayisi );  

Oluşturulan kontenjan nesnesinin tablo tipin-
den türetilen kurum nesnesindeki her bir satır 
artık kontenjan nesnesinin tüm özellik ya da 
metotlarını destekler. Örneğin bu tablo nesne-
sinin i. satırındaki kurumun kontenjanı azal-
tılmak istendiğinde kurum(i).KontenjanAzalt 
(nesneadi.özellik ya da metot) şeklinde bir ifa-
de kullanılabilir.

Kurumlar ve kontenjanları bu şekilde nesnele-
re alındıktan sonra benzer şekilde aynı işlemler 
personel nesnesi içinde uygulanabilir. Bundan 
sonraki aşamada ise şekil 3’deki akış diyagra-
mının aynısı kullanılarak veritabanı düzeyinde 
atama işlemi gerçekleştirilir.

Uygulama içerisinde istemci bilgisayar ile 
haberleşme bir defa il ve branş parametreleri 
almada gerçekleşmekte ve istemciye işlem so-
nunda başarılı ya da başarısız olunduğuna dair 
mesaj ile geri bildirimde bulunulmaktadır. 

Uygulama Türkiye’de bulunan 81 il milli eği-
tim müdürlüğü tarafından 18 farklı branşta ger-
çekleştirilmiştir. Sistemin çalışmasında ise çift 
işlemcili 15 tane uygulama sunucusu ve 1 tane 
32 işlemcili mainframe veritabanı sunucusu 
kullanılmıştır. 

2. Sonuç ve Öneriler

Klasik nesneye yönelimli yaklaşımda atama 
problemi istemci üzerinde çözülmektedir. Bu 
atama türü için ise kurum kontenjanlarının, 
personel bilgilerinin alınması ve atama sonuç-
larının tek tek kaydedilmesi aşamasında verita-
banı ile haberleşme gerçekleşmektedir. 

Bu uygulamada klasik nesneye yönelimli yak-
laşımla çözülen atama probleminin aynı algo-
ritma kullanılarak veritabanı düzeyinde çözül-
mesi amaçlanmıştır.

Yapılan çalışmadaki diğer bir hedef ise istemci 
ile an az haberleşme ve en az sayıda parametre 
kullanılarak haberleşmenin sağlanıp atama iş-
leminin sonuçlandırılmasıdır.

Hedeflenen bu iki amaca veritabanı düzeyinde 
nesneye yönelimli programlama teknikleri kul-
lanılarak ve parametrik sorgularla ulaşılmıştır. 

Bunun dışında uygulama kullanım alanı olarak 
81 il merkezinde başarılı bir şekilde çalıştırıl-
mış ve sonuçlar anlık olarak bu merkezler tara-
fından alınmıştır.
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ve atama sonuçlarının kaydedilmesi aşamaları 
doğrudan veritabanında bulunan gömülü prog-
ramlar vasıtasıyla da yapılabilir.

Bu çalışmada ise Oracle veritabanı üzerinde 
PL/SQL dili kullanılarak nesneler yaratılıp bun-
lar üzerinden atama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Atama işlemini gerçekleştiren uygulama prog-
ramı ise sadece il ve branş parametrelerini PL/
SQL paketi içinde bulunan prosedüre gönder-
mekte ve doğrudan atama sonuçları almaktadır. 

Bundan sonraki bölümde veritabanı düzeyinde 
bu işlemin nasıl gerçekleştiği üzerinde durula-
cak; son bölümde ise çalışmadan elde edilen 
sonuçlar tartışılacaktır.

2. Atama İşleminin Gerçekleştirilmesi

Veritabanı düzeyinde nesneye yönelimli prog-
ramlama işlemini gerçekleştirmek için sınıflara 
benzeyen type yapıları kullanılır. Bu yapılarda 
öncelikle bir nesne oluşturulur daha sonra bu 
nesne türü referans gösterilerek tablo tipi oluş-
turulur. Oluşturulan bu tablonun her bir satırı 
nesne türünün özellik ya da metotlarını kullanır. 
Örneğin anadolu liseleri atamalarında kullanılan 
kontenjan nesnesi şu şekilde oluşturulabilir:

Create or Replace Type

ILSISWEB.ATO_KONTENJAN_OBJ AS OBJECT

(

  AIK_KURUM_KODU NUMBER(8),                  

  AIK_KONTENJAN  NUMBER(10),  

  CONSTRUCTOR FUNCTION ATO_                                                                                                              

KONTENJAN_OBJ(

KURUM_KODU NUMBER,

KONTENJAN NUMBER)

               RETURN SELF AS 

RESULT,

  MEMBER PROCEDURE  KontenjanAzalt,  

  MEMBER PROCEDURE  KontenjanArtir  

);

Yapılan bu tanımlama içinde oluşturulan nes-
nenin özellik ya da metotları belirlenir. Örne-
ğin bu yapıda AIK_KURUM_KODU nesne-
nin özelliğidir ve sayısaldır, CONSTRUCTOR 

FUNCTION ATO_KONTENJAN_OBJ ise 
nesne ile aynı isimde olan ve nesne ilk yaratıl-
dığında çalışan (constructor) metottur. Bunun 
dışında MEMBER PROCEDURE  Kontenja-
nAzalt gibi kullanıcı tanımlı nesne metotları da  
bu yapı içerisinde kullanılabilir.

Veritabanı nesnesi bu şekilde oluşturulduktan 
sonra kullanılan metotlar nesne gövdesinde 
tanımlanır. Örneğin kontenjan nesnesi için bu 
tanımlama şu şekilde yapılabilir:

CREATE OR REPLACE TYPE BODY 

ILSISWEB.ATO_KONTENJAN_OBJ AS  

CONSTRUCTOR FUNCTION 

   ATO_KONTENJAN_OBJ(KURUM_KODU 

NUMBER,

                      KONTENJAN 

NUMBER)

     RETURN SELF AS 

RESULT

AS

BEGIN

  SELF.AIK_KURUM_KODU := KURUM_KODU;

  SELF.AIK_KONTENJAN := KONTENJAN;

  RETURN;

END;

 

MEMBER PROCEDURE KontenjanAzalt IS 

BEGIN

  SELF.AIK_KONTENJAN:=SELF.AIK_

KONTENJAN-1;

  IF SELF.AIK_KONTENJAN < 0 THEN

    SELF.AIK_KONTENJAN := 0;

  END IF;

END;

MEMBER PROCEDURE KontenjanArtir IS 

BEGIN

 SELF.AIK_KONTENJAN:=SELF.AIK_

KONTENJAN+1;

END;

END;

Bu tanımlamada geçen SELF ifadesi nesneye 
yönelimli yaklaşımda this kelimesine karşılık 
gelir. Metot tanımlanırken bu dilde BEGIN 
END; blokları kullanılır. Bloklar içinde ise her 
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1. Giriş

Türkiye’de deniz ve hava ulaşımı özellikle son 
on yılda çok gelişse de bireysel ulaşım aracı ve 
nakliye amaçlı taşımacılıkta kara ulaşımının 
ağırlığı ve kullanım yüzdesi her geçen gün art-
maktadır. Özellikle son yıllarda araç sayısında 
yaşanan artışı; düşen araç fiyatları, ticari binek 

araçlarına sağlanan kolaylıklar ve uzun vadeli 
finansman modellerinin bir sonucu olarak göre-
biliriz. Benzin fiyatlarındaki artışların ve yaşa-
nan ekonomik dalgalanmaların da  bu değişimi 
çok da etkilemediği ve kısa vadede de etkileme-
yeceği Şekil 1’den açıkça görülmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yıllık olarak 

Anadolu Liselerine Öğretmen Atama İşleminin Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama                                          
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Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile                            

Elektronik Plaka Uygulaması 

Alper Özpınar, Ebru Kazasker, Özgün Öz
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul
aozpinar@iticu.edu.tr

Özet: Ulaştırma alanındaki gelişmeler kıtaları, şehirleri ve sınırları insanoğlunun ticari ve sosyal 
alanda yakınlaşmasını sağlasa da, özellikle büyük şehirlerde ev-iş, iş-ev arasındaki ve iş yerleri ara-
sındaki nakliye için kullanılmakta olan kara trafiğini gittikçe verimsiz bir hala getirmiştir. Özellikle 
trafikteki araç sayısında yaşanan artışı mevcut yolların durumu ve yeni yapılan yollar, toplu taşıma 
sistemleri ile karşılamak mümkün görünmemektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar da sadece 
fiziki olarak yolların kapasiteleri ve kısmı olarak trafik lambaları yönetim, kamera sistemleri ve 
trafik polisleri ile de denetim yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada büyük şehirler ve otoyollar için 
elektronik plaka ile trafik denetimi ve yönetimi yapılabilmesi için RFID ile Elektronik Plaka uygu-
laması ele alınmıştır. Çalışmada RFID ve uygun frekansın seçimi, uygulama bölgeleri ve alanları, 
diğer sistemler ile entegrasyon ve sistemin işlemesi için gerekli ödeme fonksiyonları tanımlanmıştır. 
Çalışmada trafik probleminin en yoğun ve çeşitli olduğu İstanbul ili pilot bölge olarak alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Elektronik Plaka, RFID, Trafik Denetim ve Yönetimi, Ücretlendirme ve 
Tarife Sistemleri 

Intelligent Traffic Control and Management System with RFID                                                       
Electronic Vehicle Identification 

Abstract: Latest innovations and improvements in the transportation such as air and vessel sector 
removes the borders and distances between people and nations, improves the quality of social and 
economical relationships.  However the daily transportation or the traffic from home to office, and 
commercial transportation within with limits decreases the efficiency and the quality of land servic-
es and transportations. Especially the rapid increase in the vehicle quantity is so high that can not be 
balanced with the new road installations and traditional regulations like traffic lights and traffic of-
ficers. This study aims a roadmap and methodology for the application of RFID Electronic Vehicle 
Identification system for big cities and countrywide. İstanbul have been used as a case study. 

Keywords: EVI, RFID, Electronic Vehicle Identification, Traffic Control and Management, Pay-
ment and Toll Collection
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yeterli olmaması, hücresel ağın kullanımında 
yer belirlemenin dairesel olarak 50m civa-
rında olması genel uygulamalar için yetersiz 
kalmaktadır. Diğer uygulamalar olarak WiFi, 
Zigbee, Bluetooth gibi kablosuz teknolojiler 
ise tanımlamadan çok veri aktarımında kulla-
nıldıklarından Elektronik Plaka için uygun de-
ğildirler. Elektronik Plaka’ya için en çok öneri-
len Görsel Tanımlama sistemleri ise, her geçen 
gün güvenilirliğini ve ülke çapındaki uygula-
malardaki yetersizliği ile geri plana düşmekte-
dir. Herhangi bir renkli yazıcıdan alınmış plaka 
ile gerçek plakayı özel lensler kullanmadan ve 
mevcut plakaların üzerinde boyaları değiştir-
meden kullanmak çok olası değildir. Özellik-
le kamera uygulaması ile kaçak takibi yapılan 
köprülerde bir çok yanlış uygulamanın ortaya 
çıktığı günümüzde yaşanan problemlerdendir.

3. RFID : Radyo Frekanslı Tanımlama 
Sistemleri Hakkında

RFID; İngilizce olarak “Radio Frequency 
IDentification” sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşan otomatik veri toplama işleminde radyo 
frekansları kullanılarak etiket üzerindeki çip’in 
bilgilerin okuma/yazma işlemlerini kullanarak 
tanımlama yapılmasıdır. (1)

RFID’nin çok farklı alanlarda uygulamaları bu-
lunmaktadır. Literatürde hem yabancı hem de 
Türkçe birçok çalışma bulunmaktadır. Özetle 
stok, envanter, malzeme ve hayvan takibi, per-
sonel devam takip ve güvenlik sistemleri, pa-
saportlar, ücretlendirme sistemleri ve benzer-
leri gibi birçok uygulama alanı bulunmaktadır.
(2) (3; 4)RFID ilk defa ikinci dünya savaşında 
uçakların radarda dost mu düşman mı olarak 
ayrımı için kullanılmasında bugüne kadar çok 
ciddi bir evrim geçirmişlerdir. Temelde okuyu-
cu, anten ve çip’den oluşan bir sistem olarak 
düşünülebilir (1; 5)

Enerjisini aldıkları kaynağa göre aktif, pasif ve 
yarı-aktif çipler vardır. Aynı zamanda kullanım 
alanlarına göre yazılabilir, okunabilir, yazılıp 
kilitlenebilir olarak çeşitleri bulunmaktadır. (6)

3.1 RFID Frekansları ve Elektronik                     
Plaka için uygun çip seçimi
RFID uygulamalarında frekans uygulamada-
ki bir çok kriteri belirleyici unsurdur. LF, HF, 
UHF ve Microdalga gibi çeşitli frekanslarda 
RFID uygulamaları bulunmaktadır. 

Elektronik Plaka uygulaması için seçilecek 
olan çipin R/W ve WORM özelliklerine sahip 
olması gerekmektedir. Özellikle çiplerin klon-
lanmasına karşı en önemli koruma üretim sıra-
sında çipe yazılacak olan eşsiz kimlik bilgisi 
olacaktır. Aynı zamanda üretici ile gerekli an-
laşmaların yapılarak ülke ve uygulama bazında 
numaraların korunması ve sertifika edilmesi 
gerekmektedir. Elektronik Plaka uygulama-
sındaki verilerin tipi ve boyutları göz önüne 
alındığında 512 veya 1024bitlik bir hafızası 
olan UHF Pasif etiketlerin kullanılması uygun 
olacaktır. UHF pasif etiketler maliyetleri açı-
sında alım adetlerine göre fiyatları 2$ altında 
olmaktadır. (7)

Şekil 3’de elektronik plaka uygulaması için 
çip’in örnek hafıza yerleşimi görülmektedir.

 

Deðiþtirilemez Bölge

Deðiþtirilebilir Bölge
•Kitlenebilir
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Bölge 0 :Benzersiz Fabrika Kodu
Tanýmlama Kodu

Bölge 1 : Güvenlik Kodu

Bölge 2 : Þase No

Bölge 3 : Plaka No

Bölge 4 : Ruhsat No

Bölge 5 : Renk Kodu

Bölge 6 : Ruhsat Sahibi

Bölge 7 : Muayene Onayý

Bölge 8 : Sigorta Onayý

Bölge 9 : Egzoz Onayý

Bölge 10 : Uygulama Alaný

Bölge 11 : Uygulama Alaný

Bölge 12 : Uygulama Alaný

Bölge 13 : Uygulama Alaný

Bölge 14 : Uygulama Alan.

Bölge 15 : Uygulama Alaný

Şekil 3. RFID Çip Adres Kullanımı

4. RFID ve Elektronik Plaka Uygulamaları 

RFID ve Elektronik Plaka uygulamaları ülke-
den ülkeye göre ve ihtiyaçlara göre değişkenlik 
göstermektedir. (8) bu nedenle yapılacak olan 

yayınlanmış olan araç sayılarına göre Türkiye 
genelinde 14 milyon, İstanbul ilinde ise yak-
laşık 3 milyon araç bulunmaktadır. 2001-2002 
yıllarında ekonomik kriz ve hurda araba indi-
rimlerinden dolayı bir azalma görülse de genel 
eğilim hep artış yönündedir.

Yıllara Göre Araç Sayıları ve Geleğe Yönelik Tahminler
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Şekil 2. Araçların tiplerine göre dağılımları

Şekil 2’den de görüleceği üzere trafikteki araç-
ların %66 gibi bir oranının otomobil ve binek 
araçları oluşturmaktadır. Bu nedenle de trafik 
denetimi ve yönetimi konusunda kurumsal 
uygulamalardan çok bireysel uygulamaların 
faydalı olacağı öngörülmektedir. Kurumsal 
uygulamalar daha çok servisler, nakliye araç-
ları ve taksiler için hali hazırda esnaf odaları, 
belediyeler ve ulaştırma bakanlığı tarafından 
denetlenmekte ve kontrol edilmektedir. 

Çalışmanın pilot bölgesi olarak seçilen İstan-
bul bilindiği üzere Avrupa ve Asya kıtalarında 
yer alan dünyanın sayılı devasa kentlerinden 
birisidir. Türkiye’nin hemen tüm büyük özel 

ve tüzel kuruluşlarının, çok uluslu şirketlerin 
yönetildiği, 20 yi aşkın üniversitesi ve yüzlerce 
özel ve kamu okulları ve sayısız sağlık kurum-
larıyla bir anlamda ülkenin finansal başkenti 
olan İstanbul aynı zamanda zengin kültürel ve 
tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turizmin ca-
zip rotalarından birisidir.  Tüm bu özelliklerinin 
yanı sıra İstanbul Asya ile Avrupa’yı bağlayan 
ana karayolu üzerinde yer almaktadır. Doğal 
olarak ta bu özgün özellikleri sonucu kentin 
gerek nüfusu gerekse araç yoğunluğu hızla 
artmaktadır. TC Başbakanlık Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine göre, son yılların ortalama 
artış hızlarına bakıldığında, İstanbul’un nüfus 
artış hızı ülke genelinin iki katı düzeyinde ger-
çekleşirken (ülke geneli %1.8, İstanbul %3.3) 
buna paralel olarak İstanbul yollarındaki araç 
sayısının da daha büyük bir büyüdüğü ve yılda 
% 6 – 9 un üzerinde bir artış gösterdiği açıkça 
Şekil 1’den görülmektedir.

2. Elektronik Plaka ve                               
Tanımlama Sistemleri Hakkında

Elektronik Plaka uygulaması bir nevi otomatik 
tanımlama ve veri toplama sistemi olarak düşü-
nülebilinir. Temel olarak sistem, araçlar ve ta-
şıtlarla ilgili bilgilerin uygun görülen noktalar-
da otomatik olarak tanımlanması, tanımlanan 
bilgilere göre denetlenmesi, gereken durumlar 
bu bilgiler kullanılarak ücretlendirilmesi ola-
rak düşünülebilir. 

OTVT yani Otomatik Veri Toplama sistem-
leri, endüstriyel uygulamalarda günümüzde 
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak 
endüstriyel veri toplama, stok-tedarik zincirin-
de veri toplama ve yönetimi , araçlar ile ilgili 
sistemlerde kullanılması her zaman mümkün 
olmamaktadır. Örneğin tüm süpermarket ve 
mağazalarda kolaylıkla uygulanabilen barkod 
sistemi, araçlar için kullanılması çok kolay-
lıkla taklit edilebilmesinden ve güvenlik içer-
memesinden dolayı mümkün değildir, benzer 
şekilde biyometrik sistemlerin aracı değil sü-
rücüyü tanımlaması, GPS-GPRS sistemlerinin 
yine araç-sürücü ve hat eşleşmesi anlamında 
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labilir olması emniyet güçlerinin de işini son 
derece kolaylaştıracak ve kontrollerin hızını ve 
etkinliğini artıracaktır.

4.7 Trafik bilgilendirme uygulamaları:
RFID okuyucularından alınan araç geçiş ve hız 
bilgileri ile, yol üzerine yerleştirilen sensörler 
ve meteoroloji SCADA sistemleri yardımıyla 
gerçek zamanlı yol işaretleri ve bilgilendir-
me modülü sayesinde, sürücüler gidecekleri 
yöndeki trafiği eş zamanlı olarak öğrenebilir, 
duruma göre alternatif yol tariflerini internet 
üzerinden veya cep telefonlarından SMS ile 
alabilirler.

4.8 Gümrük Uygulamaları
Gümrük kapılarından gümrüğe giriş yapan tır 
ve konteynır taşıyıcı araçların, RFID etiketler 
kullanılarak etiketlenerek , yurt içindeki hare-
ketleri, gümrükleme alanlarına giriş çıkışları 
ve transit geçiş yapan araçların durumları takip 
edilebilir.

4.9 Belediye ve Kamuya ait otopark                      
kontrol ve ücretlendirme uygulamaları:
Belediye ve/ya kamuya ait kapalı, açık ve so-
kak otoparklarında RFID sistemini otomatik ve 
insan gücü olmadan yaparak güvenlik elemanı 
dışında eleman kullanmamak, araç giriş ve çı-
kışını mevcut park olanakları bazında yapmak, 
araçları otoparkı kullandıkları gerçek dakika 
bazında ücretlendirmek, gelir kaçağını önlemek 
vergilendirilmesini sağlamak ve yukarıda anla-
tıldığı şekilde faturalandırma hizmeti vermek, 

Ayrıca RFID etiketli uygulamanın altyapı ve 
şehir planlaması açısından uygun olmadığı 
veya uygulamaya hızlı bir şekilde geçilmek 
istenen bölgeler için GSM teknolojilerini kul-
lanarak tanımlama ve ücretlendirme işlemini 
yapmak.

Park eden tüm araçlarda RFID etiketlerin ol-
ması durumunda kontroller RFID el okuyucu-
ları ile yapılabilir, bu durumda kontrol görev-
lilerinin plaka bilgilerini girmeden aracın park 
durumu hakkında bilgi alabilirler.

4.10 Toplu taşıma araçları                                    
takip uygulamaları: 
Belediye otobüslerinin  garaj ve son durak 
giriş/çıkış takipleri ve istatistiksel kontrolünü 
yapmak, bozulan araçlarda  bakım onarım ve 
tamirat bilgilerine gerçek zamanlı olarak ula-
şabilecekleri modüldür.

Halk otobüsleri takip sistemi: Halk otobüsle-
rinin garaj ve son durak giriş/çıkış takipleri ve 
istatistiksel kontrolünü yapmak, son duraklarda 
hat bazında ilk geren ilk çıkan sistemini oturt-
mak, hak edişlerde geçiş/kullanım kesintilerini 
gerçek rakamlarla yapmak,

Minibüs ve taksilerle ilgili yasal düzenlemeleri 
ve çalıştıkları hatlarla ilgili kontrolleri otoma-
tik olarak yapmak için kullanılır. Bu sayede 
taksi plakaları ve minibüs hatlarındaki usulsüz-
lüklerin tespiti ve kontrolleri çok daha etkin bir 
şekilde yapılabilir.

4.11 Şehirlerarası otobüs                                     
takip uygulamaları:
Şehirlerarası yolcu taşıması yapan araçların, 
hareket saatleri, yolculuk saatleri, otogarlara 
ve şehirlere giriş/çıkış zaman takiplerini ve gü-
venlik kontrollerini yapmak, bu bilgilerin kamu 
tarafından erişilebilmesi için gerekli ortamları 
hazırlayan modüldür. Mesafeler arasındaki hız 
ölçümlerini ortalama olarak yaptığı için tako-
metrelerde yaşanan yolculuğun geneli ile ilgili 
sorunları ortadan kaldırır. Tamamen otomatik 
olarak denetim ve kontrol yaptığı için yetki-
li kurumların tek yapması gereken sistemin 
raporlarına göre gerekli uyarı ve denetimleri 
yapmaktır. Bu modülü uygulamak için otobüs 
terminallerinin giriş-çıkışlarına ve denetim ya-
pılmak istenen yol güzergâhlarına okuyucular 
konulur.

4.12 Site, şirket, kurumların otoparkların 
kontrolü ve güvenliği uygulamaları:
Ücretlendirmenin yapılmadı daha çok kullanı-
mı sadece üyelere ve yetkili araçların geçişi-
ne izin verilen açık veya kapalı otoparklarda 
giriş-çıkış güvenliğinin sağlanmasında kulla-

sistemin tasarımında yerel değerler ve ihtiyaç-
lar göz önüne alınarak çalışma yapılmıştır. Buna 
göre örnek uygulamalar ve hedef bölgeler

4.1 Maliye ve Gelirler İdaresi Uygulamaları
Benzin istasyonları ile entegrasyon sonucunda 
akaryakıt satışlarının hepsi kontrol altına alı-
nabilir, tüm araçlarda RFID Etiketler buluna-
cağından sistemde kaçak minimuma indirilir. 
Merkezi yönetim ve kontrol sağlanabilir. 

Yaptırım ve uygulamalarda otomasyon sağla-
nabilir, örneğin

• Vergi borcu, hacizli veya çalıntı olan bir ara-
banın benzin alması engellenebilir
• Elektronik Plaka uygulamasında entegrasyon 
olacağından birçok resmi kontrol işlemi benzin 
istasyonlarında gerçekleştirilebilir.

4.2 Araç geçiş takip ve                           
ücretlendirme uygulamaları:
Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının sorum-
luluğu ve yetki alanındaki köprü ve otoyol-
larda araç geçişlerini güvenli bir şekilde hız-
landırmak ve geçiş/kullanım ücretlendirmesi 
yapmak için kullanılan modüldür. Abonelik ve 
ödeme modülleri ile entegre olarak çalışır. 

4.3 Esnek ve eşzamanlı tarife uygulamaları: 
Sistemin tüm bileşenleri eşzamanlı olarak in-
ternet üzerinden haberleşebilecek ve  trafik yo-
ğunluğuna göre esnek tarife uygulaması yap-
mak mümkün olacaktır, bu sayede

• Trafik akışını günlük/saatlik tarife değişiklik-
leri ile az yoğun olan köprü ve yolların kullanı-
mını teşvik etmek,
• İkametgah adresine, park edilecek sokakların 
trafik yoğunluğuna göre otopark ücretlerinde 
değişiklik yapmak, bu şekilde toplu taşıma 
araçlarının kullanımını  teşvik etmek,
• Şehrin belli bölgelerine belirlenen zamanlar 
içinde girişi, araç bazında, araç tipi bazında 
kontrol etmek, ücretlendirmek mümkündür.

4.4 Araç takip, izleme sistemi ve istatistik 
çalışmalar uygulamaları:
RFID okuyucuların kritik noktalara yerleşti-
rilmesi sayesinde araçların takibi, yararlı ista-
tistiklerin tutulması, esnek ücret uygulaması 
yapılabilecek yörelerde gerçek zamanlı bilgi-
lerin elde edilmesi için kullanılan bu modül 
sayesinde, yetkili kurumlar Trafik yönetimi ve 
planlaması yapabilir, trafik ışıkları için zaman 
etütleri yapabilir ve trafiğin akışını daha da 
hızlandıracak simülasyonlar yapabilirler.

4.5 Hız ve kırmızı ışık                                      
kontrolü uygulamaları:
RFID okuyucularının belli aralıklarla yerleş-
tirilerek çevre yolları, şehirlerarası yollar ve 
diğer önemli arterlerde(sahil yolu gibi) gerçek 
zamanlı anlık ve ortalama hız kontrollerinin 
yapılması; aynı şekilde kavşaklara konulan 
RFID okuyucuları yardımıyla kırmızı ışıkta 
geçen, emniyet şeridini ihlal eden veya kavşağı 
kapatan araçların tespiti,

4.6 Ruhsat, sigorta muayene ve                           
takip işlemleri uygulamaları:
Araçların elektronik olarak kimlik doğrulan-
masının yapılabilmesi, araçlarda rutin kontrol 
ve sürekli takip edilmesi gereken 

• Araç muayene kontrolü 
• Trafik sigorta kontrolü 
• Egzoz muayene kontrolü 
• Araç sahibinin ehliyet bilgileri 

gibi kontrollerin otomatik olarak yapılabilme-
sine olanak sağlar.  Gerekli uyarı sistemleri ile 
kullanıcıların önce uyarılması sonra ise gerekli 
hukuki işlemlerin yapılmasına olanak sağlaya-
caktır. Örneğin egzoz muayene süresi geçmiş 
bir aracın sahibi önce cep telefonu ve e-posta 
adresi sisteme girilmiş ise sms ve e-posta yolu 
ile uyarılabilir ve sonrasında cezai işlem uygu-
lamaya koyulabilir. Araç muayene istasyonla-
rındaki usulsüzlüklerin önüne geçilebilir.

Ayrıca şehir içi trafik kontrollerinde araç eti-
ketlerine göre el okuyucuları ile kontrol yapı-
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ekstrelerinin farklı zamanlarda olması sistem 
üzerinden gelecek paranın değişken zamanlı 
olmasına yol açacaktır. Bu modelin avantajlı 
tarafı ise tahsilât ile ilgili işlemlerin tamamen 
bankalar tarafından takip edilecek olmasıdır.

Kayıt esnasında gerekli olan belgeler; ruhsat, 
ruhsat sahibinin kimliği, ruhsat sahibinin üze-
rine olan kredi kartı yeterli olacaktır. Başvuru 
noktalarındaki internet erişimli bilgisayarlar 
üzerinden ruhsat ve kredi kartı doğrulaması 
yapıldıktan sonra kullanıcıya imzalayacağı 
hizmet sözleşmesi ile birlikte bir adet RFID 
etiket verilecektir. 

5.3 Cep Telefonu Faturası ile Ödeme
Herhangi bir GSM operatörü ile ilgili bir fa-
tura ile ruhsat eşleştirmesi ile yapılan ödeme 
modelidir. Ancak burada kontörlü faturalar ye-
rine sabit hat ödemeli cep telefonlarının tercih 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle şirketlerin 
bu modeli tercih etmeleri beklenmektedir. Cep 
telefonu faturası ile ödeme sisteminde aşılması 
gereken tek konu, özel iletişim vergisini park 
ücretlerinden muaf tutmaktır.

Kayıt esnasında gerekli olan belgeler; ruhsat, 
ruhsat sahibinin kimliği, ruhsat sahibinin üzeri-
ne olan faturalı cep telefonu hattı bilgisi yeterli 
olacaktır. Başvuru noktalarındaki internet eri-
şimli bilgisayarlar üzerinden ruhsat ve cep te-
lefonu numarası doğrulaması yapıldıktan sonra 
kullanıcıya imzalayacağı hizmet sözleşmesi ile 
birlikte bir adet RFID etiket verilecektir. 

5.4 Banka Hesabından Ödeme
Yine şirketler tarafından yoğun olarak tercih 
edilebilecek olan bu model, anlaşmalı banka 
hesaplarından ay sonunda ödemelerin otoma-
tik olarak tahsil edilmesi şeklinde olacaktır. 

Kayıt esnasında gerekli olan belgeler; ruh-
sat, ruhsat sahibinin kimliği, ruhsat sahibinin 
üzerine olan anlaşmalı banka hesabı bilgileri 
yeterli olacaktır. Başvuru noktalarındaki inter-
net erişimli bilgisayarlar üzerinden ruhsat ve 
banka hesabı doğrulaması yapıldıktan sonra 

kullanıcıya imzalayacağı hizmet sözleşmesi ile 
birlikte bir adet RFID etiket verilecektir. Ban-
ka hesabı doğrulaması bankalar ile hazırlana-
cak olan ara yüz üzerinden gerçekleşecek bu 
nedenle banka hesabı ile ilgili kişisel bilgilere 
erişim olmayacaktır. 

5.5 Ön Ödemeli Sistem
Ön ödemeli sistemde kullanıcılar belediyenin 
belirteceği hesaplara ödemeleri önceden yapa-
rak, bu sistem içerisinde belirlenecek indirim-
lerden yaralanabilecekler, belediye ise sistem-
den gelecek parayı önceden alarak bu parayı 
hizmete dönüştürebilecek, aktif bir planlama 
yapabilecektir.

Kayıt esnasında gerekli olan belgeler; ruhsat, 
ruhsat sahibinin kimliği, tercih edilecek olan 
ön ödeme miktarının belirlenmesi yeterli ola-
caktır. Başvuru noktalarındaki internet erişimli 
bilgisayarlar üzerinden ruhsat doğrulaması 

ve ödeme tahsilâtı yapıldıktan sonra kullanıcı-
ya imzalayacağı hizmet sözleşmesi ile birlikte 
bir adet RFID etiket verilecektir. 

6. Sonuç 

RFID Elektronik Plaka uygulaması şehir ve 
kent trafiği için bir denetleme ve yönetim mo-
deli ortaya koymaktadır. Sistemin esnek ve öl-
çeklenebilir olması bu uygulamanın İstanbul-
lunun kendi yaşadığı ve çalıştığı bina/site içi 
otopark ve ulaşım kontrolü ve denetlenmesine 
de olanak sağlayacaktır.

Şehir trafiği içindeki araçların otomatik olarak 
takip edilebilir olması sayesinde hem kent içi 
trafik istatistiklerini hem de sürücü kural ihlal-
lerininin takip edilmesi mümkün olabilecektir.

Özetle bu aşamaların bitiminde İstanbullu çağ-
daş bir trafik yönetimine kavuşmuş olacak ve 
aracının ön camına takılmış tek bir etiket ile 
köprülerden geçebilecek, feribotu kullanabile-
cek, tüm otoparklara park edebilecek, sitelere 
güvenlik içinde girip çıkabilecek ve tüm bu hiz-

nır. Özellikle araç sayısının ve sürücülerin sa-
yısının fazla olduğu şirketler, kamu kurumları, 
siteler için otomatik giriş-çıkış kontrolü ve gü-
venliği sağlar.

Şekil 4 de tüm sistemin İstanbul için genel mi-
marisi bulunmaktadır.

5. Ödeme ve Ücretlendirme Modelleri

RFID etiketleri ile ödeme yapılabilmesi için en 
önemli unsur, ruhsat sahibi veya ruhsat sahibi-
nin yetkilendirdiği bir kişi ile RFID etiket eş-
leştirilmesi ve sonrasında ödeme takibi ve ge-
rektiğinde cezai işlemler için gerekli hukuksal 
ve işlevsel altyapının oluşturulmasıdır. 

Bu altyapının oluşturulmasında atılacak adım-
ların başında, Emniyet Genel Müdürlüğü veri-
tabanlarından araç ruhsat bilgileri ile ruhsat sa-
hibi ile ilgili verilerin alınması gelmektedir. Bu 
sayede kayıt işlemleri esnasında sadece kimlik 
kontrolü ve gerekli evraklar ile kayıt işlemi çok 
kısa bir süre içinde tamamlanabilecektir.

Sistemin verimli bir şekilde çalışması için ge-
rekli bilgiler

• Ruhsat bilgileri
• İletişim bilgisi
• Ödeme bilgisi ve modelidir.

Başlıca ödeme modelleri aşağıda ayrıntılı ola-
rak tartışılmaktadır. Tüm ödeme modellerinde 
ortak olan uygulama ise kullanıcının kayıt es-
nasında cep telefonu bilgilerini vermesi duru-
munda, etiketin sistemde ilk okunması sonra-
sında kendisine bu bilgi SMS olarak kullanıcı-
ya gönderilerek, kayıt işleminin tamamlandığı 
onayı bilgisi verilecektir. Daha sonraki dönem-
lerde aylık fatura miktarları ve 4. aşamadaki 
trafik kontrolü ile ilgili bilgilerde SMS yolu ile 
kullanıcıya ulaştırılabilecektir

5.1 Tesisat Numarası ile Eşleştirme
Belediye hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura 
ile ruhsat eşleştirmesi ile yapılan ödeme mo-

delidir. İGDAŞ ve İSKİ faturaları bu modelde 
öncelikli kullanılabilecek faturalardır. Başvuru 
esnasında ruhsat sahibinin üzerine yapılmış 
olan İGDAŞ ve/ya İSKİ tesisat numaraları ile 
kayıt yapılabilecektir. Ödemeler ay sonunda 
kayıt esnasından belirtilen faturaya ilave ola-
rak gelecektir. 

Ödeme kontrolü ile ilgili yaptırımlarda bu mo-
delde etkin olarak uygulanabilecektir. Bu uy-
gulama modeli sayesinde birçok bürokratik en-
gel aşılsa da üzerine kayıtlı İGDAŞ veya İSKİ 
tesisatı bulunmayan birçok araç sahibinin ve 
şirket arabalarının bu modelden yararlanmaları 
mümkün değildir. Ayrıca bu modelin uygulama 
koyulabilmesi için ilgili kurumlarla hukuki alt-
yapının da oluşturulması gerekmektedir.

Kayıt esnasında gerekli olan belgeler; ruhsat, 
ruhsat sahibinin kimliği, ruhsat sahibinin üzeri-
ne ödenmiş bir tesisat faturası yeterli olacaktır. 
Başvuru noktalarındaki internet erişimli bilgi-
sayarlar üzerinden ruhsat ve tesisat doğrulama-
sı yapıldıktan sonra kullanıcıya imzalayacağı 
hizmet sözleşmesi ile birlikte bir adet RFID 
etiket verilecektir. 

Kullanıcının cep telefonu bilgilerini vermesi 
durumunda, etiketin sistemde ilk okunması ken-
disine SMS olarak gönderilerek, kayıt işlemi-
nin tamamlandığı onayı gönderilecektir. Daha 
sonraki dönemlerde aylık fatura miktarları ve 
4. aşamadaki trafik kontrolü ile ilgili bilgilerde 
SMS yolu ile kullanıcıya ulaştırılabilecektir.

5.2 Kredi Kartı ile Ödeme
Kredi kartı ile ödeme modelinde ise ruhsat sa-
hibinin adına bir kredi kartı numarası ile kayıt 
yapılmakta, sistemin ödemeleri kredi kartının 
hesap özetinde de gözükecek ve ilgili bankaya 
yapılarak banka aracılığı ile aktarılacaktır.

Bu uygulama kredi kartını sık kullanan kesim 
için çok pratik ve tercih edilebilir olsa dahi kre-
di kartı kullanmayan veya kredi kartı ile otoma-
tik ödeme yapmayan insanlar tarafından tercih 
edilmeyebilir. Ayrıca bankaların kredi kartları 
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1. Giriş

Üniversiteyi yeni kazanarak, önceden devam 
ettirdikleri hayatlarında büyük farklılıklar yaşa-
yan öğrenciler, bu sürecin başında çeşitli sorun-
larla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında 
çevreye uyum, alışma ve oryantasyon sorunları 
gelmektedir [8]. Ancak birkaç üniversite dışın-
da oryantasyon programlarına gereken önem 
verilmemektedir. Bunda yeterli ve nitelikli uz-
man personelin olmayışı ile personelin gerekli 
ekipmana sahip olmaması rol oynamaktadır [1, 

4, 6, 14]. Bu sebeplerin yanı sıra ülkemizde reh-
berlik hizmetlerinin öneminin tam olarak kav-
ranamaması da önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
nedenle ülkemizde oryantasyon gibi rehberlik 
hizmetleri etkin olarak verilememektedir. Ge-
nel anlamda oryantasyon,  “yeni bir işe, yeni 
bir okula, üniversiteye giren kişinin çevresine, 
işine, okuluna alışabilmesi için başladığı iş ya 
da okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından 
hazırlanan özel ve oldukça kısa süreli bir eğitim 
programı”dır [2]. Oryantasyon hizmetinin ama-
cı, öğrencileri yeni bir ortama, yeni bir duruma 
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metlerin ödemesini ise belediye tarafından yol-
lanan, doğal gaz veya elektrik faturası gibi tek 

bir fatura ile yapabilecektir ve sistemin yaygın-
laşması ve entegrasyonu çok kolay olacaktır.

Şekil 4. Elektronik Plaka Sisteminin Genel Mimarisi
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Özet: Üniversitelerde ders dönemi başlamadan verilen oryantasyon hizmetleri öğrencilerin yeni 
başlayacağı okula, üniversiteye çabuk uyum sağlaması açısından öğrencilerin üniversite yaşamın-
daki ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Oryantasyon hizmetinin amacı, öğrencileri yeni bir ortama, 
yeni bir duruma alıştırmaktır. Ülkemizde az sayıda üniversite tarafından sağlanan oryantasyon 
hizmetleri öğrencilere zaman ve mekan bağımsızlığı tanımadığı için oryantasyon hizmetlerinin 
verilmesinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), Active Worlds sanal ortamında 
3-boyutlu modellenerek, okula yeni başlayacak öğrencilerin bölüme alışmasını sağlamak ama-
cıyla geliştirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: 3-boyutlu sanal ortamlar, çok-kullanıcılı sanal ortamlar, oryantasyon.

Development of 3D Virtual University Orientation Environment

Abstract: The orientation services that are provided to students before they start their academic 
programs, must satisfy students’ needs about university life for quick adaptation to their new 
schools or universities. The main purpose of the orientation services is to familiarize individuals 
to a new situation or environment. Because orientation services, limited in numbers in our coun-
try, are not independent from time and place, a need for progress has been revealed out. From 
this standpoint, Hacettepe Univesity, Computer Education and Instructional Technology (CEIT) 
Department has been 3D modeled in virtual Active Worlds to orient new students to their depart-
ment in this study.

Keywords: 3D virtual environments, multi-user virtual environments, orientation.
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3-Boyutlu Sanal Üniversite Oryantasyo Ortamının Geliştirilmesi
Hakan Tüzün, Fatih Özdinç

Şekil 1. 3-boyutlu sanal oryantasyon 
ortamı arayüz ekranı

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğre-
tim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Beytepe 
Yerleşkesi’nde bulunan Edebiyat Fakültesi bi-
nasında yer almaktadır. İlgili bölüme Edebiyat 
Fakültesi’nin D Kapısı’ndan giriş yapılmakta-
dır. “Bote” sanal dünyası Edebiyat Fakültesi 
D Kapısı’ndan başlayarak BÖTE Bölümü’nün 
idari koridoruna kadar kullanıcılara dolaşma 
imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 
2’de gerçek ve sanal ortamın kuşbakışı görün-
tüleri bulunmaktadır.  Sanal ortamda dâhil edi-
len kısımlar gerçek ortamda belirtilmiştir.

Şekil 2. Gerçek ve sanal ortamın 
kuşbakışı görüntüleri

Kullanıcılar “Bote” dünyasına girdiklerinde 
Edebiyat-D Kapısı’nın önünde bulunmaktadır. 
Buradan ilerleyerek bölüme doğru 
gidebilmektedir.

Derslik, laboratuvar ve öğretim elemanlarının 
odalarının kapılarının açılabilmesi için fare ile 
tıklanması gerekmektedir. Çünkü gerçek or-
tamda bu kapılar genellikle kapalıdır ve içeri 
girmeden önce kapı tıklanmaktadır. Bu algıyı 

sanal ortamda yaratabilmek amacıyla kapılar 
kapalı tutulmuş ve kullanıcıların tıklayarak aç-
ması uygun görülmüştür.

Kullanıcılar bir birime girdiklerinde diğer 
birimlere geçiş için görünmez duvarların ge-
çirgenlik özellikleri kaybedilmekte ve diğer 
birimlere geçiş yapılabilmektedir. Kullanıcı, 
gezmesi öngörülen birime girmez ve doğrudan 
ilerlemeye çalışırsa bu sefer görünmez duvara 
takılacaktır.

4. 3-Boyutlu Oryantasyon Uygulamasına 
Yönelik Geliştirmeler

Ortamı önceden bilen 4 öğretim elemanı ve bö-
lüme ilk defa gelen bir ziyaretçi ile, 3-boyutlu 
sanal ortamın bir kullanabilirlik çalışması ya-
pılmıştır. Kullanıcılardan ortamı baştan sona 
gezmeleri; ortamda gördükleri sıkıntıları, kar-
şılaştıkları zorlukları ve önerilerini bir kâğıda 
yazmaları istenmiştir.

Active Worlds İnternet-tabanlı bir yazılım 
olduğu için, nesneleri ve bilgileri İnternet’te 
bulunan bir sunucu üzerinden kullanıcıya 
sunmaktadır. Uygulama yapılan bilgisayar su-
nucuda yer alan nesneleri kendi ön-belleğine 
yerleştirmektedir. Bu nedenle, uygulama ya-
pılacak bilgisayarın ön-belleğinde bulunma-
yan nesnelerin İnternet üzerinden yüklenmesi, 
uygulamanın akıcılığı açısından uygulama es-
nasında bir problem oluşturmaktadır. Uygula-
ma esnasında olası bir İnternet probleminde 
Active Worlds ön-belleğinde bulunan nes-
neleri göstermekle yetinecek, diğer nesneler 
görünmeyecektir. Bu tür olası problemlere 
önlem olarak, sanal ortamda yapılan değişik-
likler bittikten sonra, grafiklerin bilgisayarın 
ön-belleğine yerleşmesi için uygulama yapı-
lacak bir bilgisayarda 3-boyutlu sanal ortam 
tamamen dolaşılmıştır. Bu uygulamada bütün 
etkinlikler yapılarak bilgilerin bilgisayar ön-
belleğine yerleşmesi sağlanmıştır. Ön-belleğe 
kaydedilen bilgiler bir yazılım aracılığıyla di-
ğer bilgisayarlara aktarılmıştır.

alıştırmaktır. Bu hizmetin amacına ulaşabilmesi 
için öğrenciler henüz okula gelmeden, öğretim 
yılının başında yeterli bir hazırlık ve organize 
yapılması gerekmektedir [15].

Okullarda verilen rehberlik hizmetlerine ba-
kıldığında, hizmetlerin öğrenci ihtiyaçları ve 
çevre şartları doğrultusunda hazırlanmadığı 
görülmektedir. Öğrencilerin çevreye ve okula 
alışma sürecinde kendileri için bireyselleştiril-
miş ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek hiz-
metlere ihtiyaç vardır. 3-boyutlu sanal ortamla-
rın öğrencilere bireyselleştirilmiş oryantasyon 
hizmeti sunma konusunda etkili olacağı düşü-
nülerek, bu çalışma kapsamında 3-boyutlu bir 
sanal oryantasyon sisteminin geliştirilmesinin 
aktarılması amaçlanmıştır.

2. 3-Boyutlu (Çok-Kullanıcılı) Sanal 
Oryantasyon Ortamının Geliştirilmesi

3-boyutlu sanal ortamların, etkileşimli gele-
neksel çoklu ortam uygulamalarına göre daha 
uzun süreli ve daha anlamlı bilgi kazandırma 
potansiyeli vardır. 3-boyutlu sanal ortamlar sa-
yesinde ziyaret edilemeyen tarihsel yerler, uzak 
mekanlar veya bir okyanus zemini gezilebilir 
[5]. Öğrencilerin sanal ortamda dolaşmalarının 
yanı sıra onlara bazı nesnelerin yerini değiştir-
melerine izin vermek, anlama seviyelerini ge-
liştirecektir. Bu ortamlar gerçek ortamların sa-
nal dünyalarda canlandırılmasına olanak sağ-
lamaktadır. İnsanlar bu ortamlarla etkileşime 
geçerek çeşitli görevleri yerine getirerek yeni 
şeyler öğrenmenin yanı sıra kavramları anla-
mak için faydalı deneyimlere katılabilirler [3].

3-boyutlu sanal ortamların kuvvetli bir bu-
radalık algısı oluşturma avantajından dolayı, 
2-boyutlu teknolojilere göre anlamlı bir üs-
tünlüğü vardır. [13]. Kullanıcılar bilgisayarda 
oluşturulmuş sanal ortam içerisinde hareket 
etmekte, olaylara tepki vermekte ve görüş açı-
sını ortamdaki hareketlerinin bir sonucu olarak 

değiştirmektedir. Kullanıcıların çoğu sanal or-
tamın bir parçası olma algısına sahiptir [7, 9, 
10, 12, 13].

Tüzün [11], 3-boyutlu sanal ortamların oryan-
tasyon amaçlı kullanımı hakkında yaptığı ça-
lışmada, sanal oryantasyon ortamının tasarla-
ma sürecini şu şekilde belirtmiştir: 

Tasarım için takımların oluşturulması• 
Ortamların dolaşılması/fotoğraflarının • 
çekilmesi
Görev analizinin yapılması• 
Kağıt üzerinde arayüz tasarımının • 
yapılması
Tasarımın sanal dünya ve İnternet ortamına • 
aktarılması
Potansiyel kullanıcılarla kullanılabilirlik • 
testi
Kullanılabilirlik testi sonuçları • 
doğrultusunda tasarım sorunlarının 
giderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere bağlı kalınarak 
3-boyutlu sanal oryantasyon ortamı oluşturul-
muştur. Sonrasında sanal ortamda, öğrencilerin 
kullanımı için hazır hale getirme çalışmaları 
yapılmıştır.

3. 3-Boyutlu Sanal Oryantasyon Ortamı

BÖTE Bölümü 3-Boyutlu Sanal Oryantasyo-
nu’ nun senaryosu, kullanıcıların önce bina-
yı, sonra bölüm derslik ve laboratuvarlarını 
sırasıyla gezmelerini; bölüm başkanından bir 
takım bilgiler alarak danışmanı ile tanışması-
nı, danışmanından lisans öğrenimi süresince 
kendisine lazım olacak bilgileri almalarını; son 
olarak bölümü serbest olarak gezerek bölüm 
personelini tanımaları amacına yönelik olarak 
tasarlanmıştır. “Bote” dünyası Active Worlds 
ortamında 3-boyutlu sanal oryantasyon uy-
gulamasının gerçekleştirildiği sanal dünyadır 
(Şekil 1).
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Kullanıcılar Active Worlds ortamında sanal ka-
rakterlerini yön tuşları ile hareket ettirebilmek-
tedir. Sistem yöneticisi yetki verdiğinde sanal 
karakter koşarak da hareket edebilir.  Bu durum 
kullanıcının ortamda daha çabuk ilerlemesini 
sağlayacaktır. Ancak kullanılan 3-boyutlu sa-
nal ortamın bir oryantasyon uygulaması olma-
sı, hızlı hareket etmenin kullanıcıları bölümle 
ilgili önemli bazı bilgilerden yoksun edebile-
ceği düşüncesiyle, sanal ortamda kontrol tuşu 
(CTRL)  pasif hale getirilmiştir.

Çok-kullanıcılı bir ortamda tasarlanan sanal 
oryantasyon ortamı, kullanıcıların aynı anda 
ortamda bulunabildiği ve etkileşime geçebildi-
ği bir ortamdır. Sanal oryantasyon tasarımında 
öğrencilerin bir arada ortamda bulunması an-
cak ortamda ilerleyişin bireysel olması amaç-
lanmıştır. Bu nedenle Active Worlds ortamının 
yönetim ayarlarından evrensel kullanım ayar-
ları kapatılmıştır. Böylece uygulama, bir kul-
lanıcının gerçekleştirdiği bir eylemi diğer kul-
lanıcının göremeyeceği ancak sanal karakterini 
görebileceği hale getirilmiştir.
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Özet: Bu çalışmada, En Yakın Komşu ve K-En Yakın Komşu metotlarını kullanarak metin içerikli 
dokümanların sınıflandırılmasını gerçekleştiren bir sistem geliştirilmiştir. Bu çalışmanın gerçek-
leştirilmesi amacıyla iki derlem oluşturulmuştur: Birincisi, eğitim, otomobil, sağlık, spor ve tek-
noloji sınıflarından oluşan  toplam 125 tane doküman içeren derlemdir. İkinci olarak  sistemin test 
edilmesi için kullanılan her bir sınıf için 50, toplam 250 doküman içeren derlem oluşturulmuştur. 
Çalışmada öncelikle bütün dokümanlar ön işlemeden geçirilir. Sonra, her bir doküman için söz-
cüklerin doküman içindeki bulunma olasılığı hesaplanır. Böylece, her bir dokümana ait sözcük 
öznitelik vektörleri oluşturulur. Öznitelik vektörlerindeki sözcüklerin belirlenmesi iki yaklaşıma 
göre yapılmıştır. Sistem için kullanılan öznitelik vektör veritabanının oluşturulmasında da iki 
farklı yaklaşım kullanılmıştır ve başarı oranları karşılaştırılmıştır. Bu öznitelik vektörlerine göre 
En Yakın Komşu ve K-En Yakın Komşu metotlarını kullanarak test derlemindeki dokümanların 
hangi sınıfa ait olduğu tespit edilmiştir. Deneylerden elde edilen en yüksek doğru sınıflandırma 
oranı En Yakın Komşu metodu kullanılarak %88.4 olmuştur.

Anahtar Sözcükler: Doküman Sınıflandırma, En Yakın Komşu Metodu,                                                 
K-En Yakın Komşu Metodu, Veri Madenciliği, Metin Madenciliği.

Text-based Turkish Document Classification

Abstract: In this study, we have designed and implemented the systems which classify the text-
based documents to the suitable classes. For these systems we have used Nearest Neighbor and 
K-Nearest Neighbor classification methods. To make the study, we have constructed two document 
corpora. First corpus consists of  totally 125 documents for five classes (“Education”, “Automo-
bile”, “Health”, “Sport” and “Technology”). Namely,  each class has 25 documents which are 
closely related with each other. The second corpus includes 250 documents for the classes (50 doc-
uments for every class) to test the systems. In the preprocessing of the system, the input documents 
are cleaned from all punctuation characters, and all letters are converted to lower letters. Then, the 
word occurence probability in each document are calculated and all words in the documents are 
sorted according to descending order. Selecting the words for the  word feature vectors of the docu-
ments and the constructing the feature vector database are critical for the system success. That’s 
why we have proposed two approaches for above two problems. Using the Nearest Neighbor and 
K-Nearest Neighbor, we have made some experiments and found that the first method classifies the 
documents more accurately. For this method, the system accuracy rate is 88.4%.

Keywords: Document Classification, Nearest Neighbor Method, K- Nearest Neighbor Method, 
Data Mining, Text Mining.
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sözcüğün bir sınıfta yüksek olasılıkla bulunup 
diğer sınıflarda bu sözcüğün olasılık eşik de-
ğerinden küçük olması istenmektedir. Her sınıf 
için bu şartı sağlayan sözcükler vektör uzayın-
daki sözcükleri temsil etmektedir.

Çalışmanın ikinci bölümünde sistem mimari-
si hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü 
bölümde ise sistemin nasıl test edildiği belir-
tilmiştir. Yine bu bölümde, deneysel sonuçlar 
tablolar halinde sunulmuştur. Dördünce bö-
lümde ise tartışma ve sonuçlar hakkında genel 
olarak bahsedilmektedir.

2. Sistem Mimarisi

Sistemde kullanılan sözcük öznitelik uzayı (1), 
(2) ve (3)’de gösterildiği gibi ifade edilmektedir.

{ }ni SSSS ,...,,...,1=  (1)

{ }kiiii dddS ,2,1, ,...,,...,=  (2)

>=< mjitjijiji sssd ,,,,1,,, ,...,...,  (3)

(1) ve (2) kümelerindeki S, sınıfları temsil 
etmektedir. Çalışmamızda n=5 sınıf, eğitim 
derleminde k=25 doküman ve test derleminde 
k=50 doküman bulunmaktadır. di,j ise i. sınıfın  
j. dokümanını temsil etmektedir. si,j,t ise i. sını-
fın j. dokümanının t. indisteki sözcüğün olası-
lık değerini ifade eder.

Doküman sınıflandırma işleminde sözcük öz-
nitelik vektörlerinin hangi sözcüklere göre 
oluşturulacağı, sınıflandırmanın başarısını et-
kileyeceği muhakkaktır. Bunu deneysel sonuç-
larla desteklemek için iki yaklaşım önerilmiş 
ve karşılaştırılmıştır. Birinci yaklaşımda, bütün 
sınıflardaki dokümanlar birleştirilerek tek do-
küman oluşturuldu. Bu dokümanın en yüksek 
frekans değerlerine sahip olan ilk 250 sözcük, 
öznitelik vektör uzayında kullanılacak sözcük-
ler olarak kabul edilmiştir. 

İkinci yaklaşımda ise  her sınıf için olmak üze-
re bu sınıfın en yüksek olasılığa sahip olan ve 
diğer sınıflardaki olasılıkları belirli bir eşik 
değerinden küçük olan sözcükler, öznitelik 
vektörlerinde kullanılırlar. Sistemde kullanılan 
E(s) değeri (4) eşitliğinde görüldüğü üzere, s 
sözcüğünün eşik değerini temsil etmektedir. 

â  eşik yüzde sabiti olarak kabul edilir ve sis-
temde 1, 5, 25, 50, 75 ve 100 değerleri kulla-
nılmıştır. p(s), s sözcüğünün olasılığını ifade 
etmektedir.

100
)()( spâsE =

     
(4)

Şekil 2. Dokümanların, belirlenen sözcüklere göre 
öznitelik vektörleri veritabanının oluşturulması

1. Giriş

Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hızla ge-
lişmesiyle birlikte elektronik ortamdaki belge-
lerin, dokümanların sayısı büyük oranda art-
mıştır ve artmaya devam etmektedir. Doküman 
sınıflandırma, dokümanın, içeriğine göre ge-
nel anlamda hangi kategoriye girdiğinin tespit 
edilmesi işlemidir. Özellikle web sayfalarının, 
e-postaların, Tıp, Hukuk, v.b. alanlardaki dokü-
manların belirli kategorilere göre sınıflandırıl-
masıyla, bu dokümanlardaki bilgilere daha etkili 
ve hızlı bir şekilde erişmek mümkün olmaktadır. 
Bu sebeple doküman sınıflandırma konusu hak-
kında çalışmalar çok önem kazanmıştır.

Doküman sınıflandırma çalışmalarında kulla-
nılan öznitelik vektör uzayı sözcüklerin dokü-
manlardaki görüntülenme sıklıklarına dayan-
maktadır. Yani her bir doküman içindeki söz-
cüklerin  dokümanlardaki frekansları hesapla-
nıp sözcük vektör uzayı oluşturulur. 

Son on yıl içinde yaygın olarak kullanılan do-
küman sınıflandırma metotları Naive Bayes 
[1], Karar Ağaçları [2], K-En Yakın Komşu [3], 
Maksimum Entropi Modelleri [4, 5], Bulanık 
Mantık Teorisi yaklaşımları [6], Destek Vektör 
Makineleri [7, 8] ve Yapay Sinir Ağları [9, 10, 
11, 12, 13, 14] sayılabilir.

Doküman sınıflandırma genel olarak Şekil 1’de 
gösterildiği gibi dokümanlar girdi olarak siste-
me alınır ve ön işleme sürecinden geçirilir. Ön 
işleme safhasında dokümandaki bütün gereksiz 
karakter ve boşluklar silinir. Harfler küçük harf-
lere dönüştürülür ve sadece bir boşluklu sözcük-
lerden oluşan temizlenmiş doküman oluşturulur. 
Dokümandaki sözcüklerin dokümanda bulun-
ma olasılıkları hesaplandıktan sonra belirlenmiş 
olan sözcük öznitelik vektörlerindeki sözcükle-
re göre bu dokümanın öznitelik vektörü oluştu-
rulur. Dokümanın öznitelik vektörü ile eğitim 
veritabanından elde edilmiş öznitelik vektörleri 
arasındaki benzerlik belirli yöntemlerle tespit 
edilir. En çok benzeyen öznitelik vektörüne ait 
olan doküman sınıfı bulunmuş olur.

Şekil 1. Doküman sınıflandırmanın genel yapısı

Çalışmamızda ilk olarak eğitim derlemindeki 
her bir dokümanın sözcük olasılıklarını temsil 
eden öznitelik vektörleri veritabanı oluşturuldu. 
Ardından, test derlemindeki dokümanlar siste-
me verilerek hangi kategoriye dahil oldukları-
na hesaplanmıştır. Bunun için En Yakın Komşu 
ve K-En Yakın Komşu metotları kullanılmıştır. 
Bu çalışmada, sözcük öznitelik vektörlerinin 
hesaplanmasında iki yaklaşım dikkate alınmış-
tır. Birincisi eğitim derlemindeki her doküma-
nın öznitelik vektörleri ayrı ayrı hesaplanıp sı-
nıf ve sınıflardaki dokümanlara göre öznitelik 
vektör veri tabanı oluşturuldu. İkinci olarak da 
sınıflardaki bütün dokümanlar birleştirilerek 
her sınıf için bir tane sözcük öznitelik vektörü 
oluşturuldu. Birincisi için En Yakın Komşu ve 
K-En Yakın Komşu metodu; ikincisi için ise En 
Yakın Komşu metodu kullanıldı. Her iki yakla-
şım için benzerliklerin tespitinde Öklid uzaklık 
ölçüsü uygun görülmüştür.

Öznitelik vektörlerindeki sözcüklerin hangileri 
olacağı konusunda da iki yaklaşım kullanıldı 
ve sonuçlar karşılaştırıldı. Birincisinde, bütün 
dokümanlar birleştirilmek suretiyle elde edi-
len sözcüklerin en yüksek frekansa sahip olan 
ilk 100 sözcük kullanıldı. İkincisinde ise bir 
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Bu çalışmanın başarısının sınanması için Win-
dows işletim sistemi altında çalışan Matlab 6.0 
kullanılarak bir sistem gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. En Yakın Komşu metoduyla sözcük 
seçiminde ve veritabanı oluşturulmasında 

2. yaklaşım başarı yüzdeleri

Tablo 2. En Yakın Komşu metoduyla sözcük 
seçiminde 1. ve veritabanı oluşturulmasında 

2. yaklaşım başarı yüzdeleri

Tablo 1’de En Yakın Komşu metoduna göre 
sözcük seçimini 2. yaklaşım temel alınarak 
sınıflandırma işleminin sonuçları gösterilmek-
tedir. Tablo 2’de ise sözcük seçimini 1. yaklaşı-
ma göre çıkan sonuçlar vardır. 1. yaklaşımda en 
yüksek başarı oranı %88.4 iken 2. yaklaşımda-
ki başarı %84.8 olmuştur. Dolayısıyla, sistem, 
2. yaklaşım ile yani öznitelik vektörlerindeki 
sözcükleri belirlerken bir sınıftaki en yüksek 
olasılığa sahip ve diğer sınıftaki olasılığı düşük 
olan sözcükleri seçerek daha başarılı olmuş-
tur. Bu tablolardaki ÖVB kısaltması öznitelik 
vektör boylarını temsil etmektedir. Görüldüğü 
üzere vektör boyu değiştiğinde sistemin başa-
rımı değişmektedir.

Tablo 3’de En Yakın Komşu metodu için doğru 
sınıflandırma sonuçları görülmektedir. Buna 
göre, (eşik katsayısı β=50) en yüksek başarı 
oranı %78.8 olmuştur. Fakat Tablo 4, Tablo 5 
ve Tablo 6’da K-En Yakın Komşu metodu aynı 
sistem için başarı sonuçları verilmiştir. K=3 ve 
(β=50) için en yüksek doğru sınıflandırma ora-
nı %76.8 oldu. En Yakın Komşu metodunun 
daha başarılı olduğu görülmektedir.

Tablo 7’de ise En Yakın Komşu metodu ile her 
sınıftan alınan sözcük vektör boyu sabit alınarak 
çıkan sonuçlar görülmektedir ve en yüksek ba-
şarı oranı %86.8’dir. Tablo 1’deki başarı sonuç-
ları ise her sınıftan alınan sözcük vektör boyu 
değişken olarak kabul edilen sistemin sonuçla-
rıdır ve bu sonuçlar daha yüksek çıkmıştır.

Tablo 3. En Yakın Komşu metoduyla sözcük 
seçiminde 2. ve veritabanı oluşturulmasında 

1. yaklaşım başarı yüzdeleri

Tablo 4. K-En Yakın Komşu metoduyla 
(K=3) sözcük seçiminde 2. ve veritabanı 

oluşturulmasında 1. yaklaşım başarı yüzdeleri

Şekil 2’de görüldüğü gibi sistem ilk olarak do-
kümanları girdi olarak alır ve ön işlemeden ge-
çerek sadece küçük harften oluşan sözcüklerden 
oluşan temizlenmiş dokümana dönüştürülür. 
Sonra, bu dokümana göre sözcük frekans ve 
olasılıkları hesaplanır. Yukarda bahsedilen her 
iki yaklaşımda kullanılan öznitelik vektöründeki 
sözcüklerin olasılıkları tespit edilerek doküman-
ların öznitelik vektörleri veritabanı oluşturulur.

Öznitelik vektörleri veritabanı oluştururken 
de iki yaklaşım düşünülmüştür. Birincisi, her 
bir sınıfın her dokümanı için ayrı bir öznitelik 
vektörü oluşturuldu. Yani birinci yaklaşımdaki 
veritabanında 5*25=125 tane öznitelik vektörü 
bulunmaktadır. Çünkü 5 tane sınıf ve her bir 
sınıfta 25 tane doküman bulunmaktadır. 

İkinci yaklaşıma göre her sınıfın bir öznitelik 
vektörü oluşturulur. Dolayısıyla veritabanında, 
her sınıfı oluşturan dokümanlar birleştirilerek 
oluşturulan yeni dokümanları temsil eden top-
lam 5 öznitelik vektörü bulunur. 

Öznitelik vektörü veritabanları oluşturulduktan 
sonra, test kümesindeki dokümanlar sisteme ve-
rilir ve bu dokümanların öznitelik vektörleri he-
saplandıktan sonra Öklid uzaklık ölçüsü kulla-
nılarak veri tabanındaki öznitelik vektörleriyle 
olan uzaklık değerleri bulunur. Bu değerlerden 
en küçük olanının temsil ettiği sınıf, sisteme ve-
rilen dokümanın ait olduğu sınıf olarak kabul 
edilir. Bu şekilde hesaplanan yönteme En Yakın 
Komşu sınıflandırma yöntemi adı verilir. 

Her hangi bir k sabit doğal sayı değeri için ve 
her bir sınıf için k tane en yakın uzaklıklar tes-
pit edilir. k tane uzaklık değerlerin toplamı o 
sınıfın uzaklık değerini belirler ve en küçük 
uzaklık değerine sahip sınıf, dokümanın sınıfı-
nı temsil edecektir. k için kullanılan sabit sayı-
lar 3, 5 ve 7’dir.

Şekil 3’de En Yakın Komşu metodu örnekle 
gösterilmiştir. Bu örnekte X, sınıflandırılacak 
metodu; A, B ve C sınıfları temsil etmektedir. 
Görüldüğü üzere X dokümanının en yakın ol-

duğu sınıf C sınıfıdır. Şekil 4’de ise K=3 olmak 
üzere K-En Yakın Komşu metodu gösterilmek-
tedir. Burada X dokümanının A, B ve C sınıfla-
rına en yakın olduğu 3 tane en yakın doküman-
ların uzaklıkları hesaplanır ve her bir sınıfın 
en yakın uzaklıkları toplamı o sınıfın X’e olan 
uzaklığını verir. Bu durumda X dokümanı C 
sınıfı olarak belirlenir.

Şekil 3. En Yakın Komşu metodu

Şekil 4. K-En Yakın Komşu metodu

3. Sistemin Test Edilmesi ve                                             
Deneysel Sonuçlar

Sistemin öznitelik vektörleri veritabanı oluş-
turulması için 5 tane sınıf için 25’er tane  do-
küman içeren  eğitim kümesi oluşturulmuştur. 
Sistemi test edilmesi için ise her bir sınıf için 
50 tane olacak şekilde toplam 250 tane dokü-
mandan oluşan test kümesi oluşturuldu. Bu do-
kümanlar İnternet ortamındaki bir gazeteden 
elde edildi. Bu kategoriler şunlardır: Eğitim, 
Otomobil, Sağlık, Spor, Teknoloji.
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“Using maximum entropy model for Chine-
se text categorization”,  J Comput Res Dev, 
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[5] Kazama, J., Tsujii, J., “Maximum entropy 
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Tablo 5. K-En Yakın Komşu metoduyla 
(K=5) sözcük seçiminde 2. ve veritabanı 

oluşturulmasında 1. yaklaşım başarı yüzdeleri

Tablo 6. K-En Yakın Komşu metoduyla 
(K=7) sözcük seçiminde 2. ve veritabanı 

oluşturulmasında 1. yaklaşım başarı yüzdeleri

Tablo 7. En Yakın Komşu metoduyla (Sabit 
ÖBV değeri) sözcük seçiminde 2. ve veritabanı 
oluşturulmasında 2. yaklaşım başarı yüzdeleri.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, En Yakın Komşu ve K-En Yakın 
Komşu metotları kullanılarak dokümanların 5 
farklı kategoriye göre sınıflandırılmasını ger-
çekleştiren sistem tasarlanmıştır ve gerçekleş-
tirilmiştir. Hem öznitelik vektörlerinin oluştu-
rulmasında kullanılacak sözcüklerin tespitinde 
hem de öznitelik veritabanın oluşturulmasında 
iki farklı yaklaşıma göre sistem gerçekleştiril-
miştir ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
En yüksek başarı oranlarına ikinci yaklaşım-
larla ulaşılmıştır. Yani her sınıfı temsil eden 
bir tane öznitelik vektörü oluşturulması ve bir 
sınıfta olup diğer sınıfta az sayıda olan sözcük-
lerin alınması yaklaşımların seçilmesi başarı-
yı artırmıştır. En Yakın Komşu metodu, K-En 
Yakın Komşu metoduna göre daha başarılı 
olmuştur. Bütün sınıflar için %88.4 oranında 
başarı elde edilmiştir.

Daha sonraki çalışmalarda sınıf ve doküman 
sayısı artırılacaktır. Daha farklı yöntemler (ya-
pay sinir ağları, destek vektör makineleri) uy-
gulanacak ve birbirleriyle karşılaştırılacaktır. 
Hece bazında doküman sınıflandırma işlemi de 
gerçekleştirilecektir. 
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1. Giriş

Kelime anlamına göre belirsizlik durumu do-
ğal dil işleme uygulamalarının birçoğunda 
karşılaşılan ve çözülmesi gerekli olan önemli 
bir problemdir.  Bu anlam belirsizliğinin gide-
rilmesi için KAB işleminin uygulanması gere-
kir. Bahsedilen belirsizlik durumunu bir örnek 
cümle üzerinden açıklayalım:

“Yeşilden maviye dönüşen iri gözlerini bize 
çevirmişti.”

Bu cümlede çok anlamlı olan hedef kelimemiz 
“göz”’dür. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu 
Türkçe Sözlük’üne göre en sık kullanılan üç 
anlamı aşağıda verilmiştir [1]:

1. anlam: Görme organı.
2. anlam: Bazı deyimlerde görme, bakma. 
3. anlam: Bakış, görüş.

Verilen cümleye KAB işlemi uygulandığında 
elde edilen sonuç, “göz” kelimesinin bu cüm-
lede birinci anlamı ile kullanıldığı olacaktır. Bu 

Tümevarımlı Mantık Programlama ile                                                    

Türkçe için Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması 

Özlem Aydın, Yılmaz Kılıçaslan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Trakya Üniversitesi, Edirne
ozlema@trakya.edu.tr, yilmazk@trakya.edu.tr 

Özet: Verilen bir bağlamda birkaç farklı anlamı olan bir kelimenin hangi anlamı ile kullanıldı-
ğının belirlenmesi problemine Kelime Anlamı Belirginleştirme (KAB) denir. Doğal dil işleme 
uygulamalarında gereksinim duyulan önemli bir işlemdir.  Tümevarımlı mantık programlama 
(TMP), makine öğrenmesi ve mantık programlamayı içeren bir yapay zekâ alanıdır. Birinci de-
recede tümcecik gösteriminde olan örnekler ve artalan bilgisinden birinci dereceden teorilerin 
oluşturulmasını amaçlar. TMP’de birinci dereceden mantığın kullanılmasının yarattığı zenginlik, 
KAB ve diğer doğal dil işleme uygulamalarında avantajlar kazandırmaktadır. Bu çalışmada tü-
mevarımlı mantık programlama kullanılarak derlem-tabanlı bir kelime anlamı belirginleştirme 
uygulaması geliştirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kelime Anlamı Belirginleştirme, Tümevarımlı Mantık Programlama, 
Makine Öğrenmesi, Mantık Programlama.

Word Sense Disambiguation Application For Turkish With Inductive Logic Programming

Abstract: Word sense disambiguation (WSD) is the problem of determining the sense of a multi-
sense word in a given context. It is one of the important processes needed for natural language 
processing applications. Inductive Logic Programming (ILP) is the area of artificial intelligence 
which contains machine learning and logic programming. It aims to build first-order theories 
from examples and background knowledge, which are also represented by first-order clauses. The 
richness of first order logic employed in ILP can hopefully provide advantages for NLP applica-
tions such as WSD.  In this study, a corpus-based WSD application is improved by using ILP.

Keywords: Word Sense Disambiguation, Inductive Logic Programming, Machine Learning, 
Logic Programming.
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Verilen bu sözdizimsel ve biçimsel özellikle-
rin KAB çalışmalarında kullanımı daha doğru 
sonuçların elde edilmesi için gereklidir. Çünkü 
hemen hemen tüm yerel ve diğer özelliklerin 
KAB için faydalı olduğu bilinmektedir [5]. 
Bu bilgi türlerini elde etmek için kullanılan 
bazı bilgi kaynakları vardır. Bunlardan bazı-
ları elektronik sözlükler, teknik sözlükler ve 
derlemlerdir. KAB sistemleri verilen hedef 
kelimenin bağlamsal özelliklerini bu bilgi kay-
naklarından elde edip kelimenin farklı anlam 
karşılıklarını kıyaslamada kullanır.

3. KAB Yaklaşımları

KAB için günümüze kadar yapılmış olan ça-
lışmalarda birçok yaklaşım ortaya atılmıştır. 
Kullanılan kaynağa göre yapılan sınıflandır-
maya göre iki tür yaklaşım bulunaktadır: bilgi-
tabanlı KAB ve derlem-tabanlı KAB. 

3.1 Bilgi-tabanlı KAB 
Bu yaklaşımda sözlük benzeri kaynaklardan alı-
nan bilgi kullanılmaktadır. Büyük boyutlardaki 
elektronik sözlüklerin hazırlanması ile 1980’li 
yıllarda bu sözlükler kullanılmaya başlamıştır. 
Bu kaynakların oluşturulması bilginin otomatik 
olarak çıkarılması çalışmalarını hızlandırmıştır. 
Bu yaklaşımda kullanılan elektronik sözlükler-
den biri makine tarafından okunabilir sözlükler-
dir (machine-readable dictionaries). Bu sözlük-
ler kelime anlamlarının olduğu hazır bir bilgi 
kaynağıdır ve ilk olarak Lesk (1986) tarafından 
kullanılmıştır. Lesk, belirsiz kelimenin bu söz-
lükteki tanımı ile bulunduğu bağlamdaki diğer 
kelimelerin sözlük tanımları arasındaki örtüşen 
kelimelerin sayısını hesaplayarak belirsiz keli-
menin hangi anlamının seçileceğini bulan bir 
metot geliştirmiştir [6]. Lesk metodu kendisin-
den sonra gelen makine tarafından okunabilir 
sözlükleri kullanan çalışmalara temel olmuştur. 
Banerjee ve Pedersen, Lesk algoritmasından 
farklı olarak Adapted Lesk algoritması (2002) 
geliştirmişlerdir. Bu algoritmada bir ilişki öl-
çümü kullanarak bir bağlamda bir kelime belir-
ginleştirilebilir [7]. Gömü (thesauri) de bu yak-
laşımda kullanılan diğer bir kaynaktır. Gömüler 

kelimeler arasındaki ilişki bilgisini içeren ya-
pılardır. Bir gömüden alınan anlamsal kategori 
bilgisi belirginleştirmede kullanılır. KAB’da 
en çok kullanılan gömü Roget’s International 
Thesarusus’dur [8]. 

3.2 Derlem tabanlı KAB 
Derlem (bütünce, corpus (İng.)) belli prensipler 
çerçevesinde özel veya genel amaçlı metin ya 
da konuşma parça ya da bütünlerinin, üzerin-
de yapılacak araştırmaya uygun işaretlemelerle 
beraber bir araya getirilmesinden oluşan bütün-
dür. Günümüz derlemlerinin elektronik ortamda 
tutularak, erişim ve kullanım kolaylığı sağlan-
ması yaygındır. [9]. Şimdiye kadar hazırlanmış 
birçok derlem bulunmaktadır. 1970‘li yıllarda 
Brown Üniversitesinde oluşturulan “Brown 
Corpus” 1 milyon kelime ile en geniş kapsamlı 
olarak etiketlenmiş metinlerden biridir.  Türkçe 
dil çalışmalarında kullanılmak için de ODTÜ 
Türkçe Derlem geliştirilmiştir [10]. 

Derlem tabanlı KAB’da en başarılı yaklaşımlar 
derlemden sınıflayıcı veya istatistiksel model-
leri öğrenmek için kullanılan istatistiksel veya 
makine öğrenmesi algoritmalarıdır. Bu algo-
ritma ve tekniklere olan ilgideki artış, makine 
öğrenme konusuna duyulan ilgiden kaynaklan-
maktadır. Çünkü makine öğrenme algoritmala-
rı çoğu doğal dil işleme çalışmalarında dikkat 
çekici bir başarı göstermiştir. Bu algoritmalar 
genel olarak öngörmesiz (unsupervised) ve ön-
görmeli (supervised) olmak üzere ikiye ayrılır. 
Öngörmesiz KAB yönteminde anlam etiketli 
olmayan bir derlem kullanmadan belirginleş-
tirme gerçekleştirilir. Öngörmeli makine öğ-
renme ile gerçekleştirilen KAB’da bir sınıfla-
yıcı yaratılır.  Burada amaç geçmiş durumlara 
bakarak yeni durumları doğru olarak sınıflan-
dıran bir sınıflayıcı oluşturmaktır. 

Geliştirilen uygulamada anlam belirginleştir-
meyi gerçekleştirmek için makine öğrenmesi 
tekniği olarak tümevarımlı mantık program-
lama kullanılmıştır. Sonraki bölümde TMP 
konusu ve bu uygulamada nasıl kullanıldığı 
anlatılmıştır.

anlam belirleme süreci iki aşamada gerçekleşir. 
İlk aşamada, verilen bağlamdaki belirginleştir-
me yapılacak hedef kelime için var olan tüm 
anlamları belirlenir. Bu anlamların alınabilece-
ği çeşitli elektronik sözlükler mevcuttur. İkinci 
aşamada ise kelimenin uygun anlamı belirlenir. 
Bunun için de kelimenin bulunduğu bağlam ve 
bazı bilgi kaynakları kullanılır [2].

KAB birçok alana uygulanmaktadır. Bu uy-
gulama alanlarından bazıları şunlardır: Maki-
ne Çevirisi (Machine Translation), Bilgi Geri 
Getirimi (Information Retrieval), Ses İşleme 
(Speech Processing), İnsan-Makine Haberleş-
mesi (Man-Machine Communication), Metin 
İşleme (Text Processing), İçerik ve Tematik 
Analiz (Content and Thematic Analysis) ve 
Gramer Çözümlemesi (Gramatical Analysis).  
KAB genelde doğal dil işleme uygulamaların-
da kullanılmasına rağmen son yıllarda Biyo-
enformatik (Bioinformatics) ve Semantik Web 
alanlarındaki önemi artmıştır. 

Bu konular içerisinde Makine Çevirisi KAB’ın 
en yaygın kullanıldığı alanlardan birisidir. 
KAB’ın önemini vurgulamak için Makine Çe-
virisi kapsamında bir örneği inceleyelim. Çe-
virisi yapılacak kaynak dili anlamada bir keli-
menin birden fazla anlamı olduğu bir durum ile 
karşılaşıldığında KAB işlemine gerek duyulur. 
Makine çevirisi süreci en az iki aşamadan olu-
şur. İlk aşama kaynak dili anlamaya yöneliktir. 
İkinci aşamada hedef dilde cümleler üretilir. 
Çeviri işleminin doğru olarak yapılabilmesi 
için kaynak dilde karşılaşılabilecek kelime be-
lirsizliği durumu çözülmelidir. Örneğin bir ma-
kine çevirisi sistemine içinde “kahve” kelime-
sinin bulunduğu bir cümleyi giriş olarak vere-
lim.  “Kahve” kelimesinin Türkçe WordNet’de 
[3] iki kelime anlamı karşılığı bulunmaktadır:

1.kahve -- Kahve, çay, ıhlamur, nargile içilen, 
hafif yiyecekler bulunduran, tavla, domino, bi-
lardo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer.

2.kahve -- Kavrulmuş ve çekilmiş kahve çekir-
deklerinden hazırlanan içecek.

Hedef dilin İngilizce olduğunu kabul edersek 
“kahve” kelimesinin birinci anlamı için “cafe” 
kelimesi, ikinci anlamı için ise “coffee” keli-
mesi çeviri karşılığı olacaktır [4].

2. KAB’da Kullanılan Bilgi Türleri

KAB işlemi sürecinde faydalı bazı bilgi türleri 
de bulunmaktadır. Bunlar kategori bilgisi (Part 
of speech-POS), anlamların sıklıkları (frequ-
ency of senses), eşdizimlilikler (collocations), 
seçimsel öncelikler (selectional preferences) 
ve alt-öğeleme bilgisi (subcategorization in-
formation) vb. olabilir.

Kategori bilgisi: Herhangi bir kelimenin sözdi-
zimsel sınıf bilgisidir. Bir kelimeye ait olabile-
cek olası anlamların sayısını azaltan faydalı bir 
işlemdir. Örneğin, bir kelimenin fiil olarak üç 
anlamı var iken, isim olarak tek anlamı olabilir.  

Anlamların sıklıkları: Genellikle istatistiksel 
yaklaşımlarda kullanılmaktadır. Bu bilgi elle 
etiketlenmiş derlemlerden çıkarılabilmektedir. 

Eşdizimlilikler: Herhangi bir kelime grubu 
içindeki kelimelerin arasındaki ilişkiyi verir. 
Şöyle ki bir kelime yanına başka bir kelime 
geldiğinde kelime grubu olarak başka bir an-
lama gelebilir. Örneğin, “kahve” kelimesi tek 
başına birkaç anlama geliyorken “kahve falı” 
kelime grubunun tek bir anlamı vardır [4].

Seçimsel öncelikler: Bir kelimenin sözdizim-
sel ve anlamsal özelliklerini diğer bir kelime 
belirleyebilir. Buna seçimsel öncelikler denir. 
Örneğin yemek fiili yanına canlı ya da cansız 
bir nesne alabilirken,  öldürmek fiili sadece 
canlı nesne alabilir.

Alt-öğeleme bilgisi: Bu bilgi kelimeler ve 
öbekler arasındaki belirli ilişkileri gösterir. 
Örneğin bir fiil yanına başka bir fiil veya isim 
öbeği alabilirken başka bir fiil sadece isim 
öbeği alabilir. Alt-öğeleme çerçeveleri tamam-
layıcılar (complements) ile ilgili sözdizimsel 
kuralları içerir. 



670

Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

671

Tümevarımlı Mantık Programlama ile Türkçe için Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması 
Özlem Aydın, Yılmaz Kılıçaslan

Kelimeler Anlam 
sayısı

Eğitim 
boyutu

Test 
boyutu

Örnek 
boyutu

İsimler
ara 7 192 63 255
baş 5 68 22 90
el 3 113 38 151
göz 3 92 27 119
kız 2 96 21 117
ön 5 72 23 95
sıra 7 85 28 113
üst 7 69 23 92
yan 5 65 31 96
yol 6 68 29 97
Fiiller
al 24 963 125 1088
bak 4 207 85 292
çalış 4 103 61 164
çık 6 138 87 225
geç 11 164 90 254
gel 20 346 215 561
gir 6 163 84 247
git 13 214 120 334
gör 5 206 68 274
konuş 6 129 63 192
Zarflar&
Sıfatlar
büyük 6 97 26 123
doğru 6 81 38 119
küçük 4 45 14 59
öyle 4 51 23 74
son 2 86 18 104
tek 2 40 10 50

Tablo 1. Kelimeler, anlam sayıları ve örnek boyutları

KAB uygulamamızı bir TMP sistemi olan 
ALEPH (A Learning Engine for Propo-
sing Hypotheses) ile gerçekleştirdik [13]. 
ALEPH’de teorileri oluşturmak için 3 veri dos-
yası gerekmektedir:

Artalan bilgisinin bulunduğu .b uzantılı • 
bir dosya.
Pozitif örneklerin bulunduğu .p uzantılı • 
bir dosya.
Negatif örneklerin bulunduğu .n uzantılı • 
bir dosya.

Bu dosyaların içerik bilgisini elde etmek için 
kaynak olarak Türkçe Sözlüksel Örnek Görevi 
kullanılmıştır. Şimdi bu veri dosyalarının nasıl 
oluşturulduğuna bakalım.

Artalan bilgisinin bulunduğu dosya 
Artalan bilgisi için kullandığımız özellikleri 
aşağıda vermiş olduğumuz bir örnek cümle 
üzerinden açıklayalım:

Cümle: “Yeşilden maviye dönüşen iri gözlerini 
bize çevirmişti.”

Hedef kelime: göz

1) has_bag() özelliği: Anlamı belirginleşti-
rilecek hedef kelimenin sağında ve solunda 
bulunan kelimeler. Bu özelliğin programdaki 
gösterimi aşağıdaki gibidir:

has_bag(cümle_no,kelime).
has_bag(snt1, iri).
has_bag(snt1, çevir).

2) has_narrow() özelliği: Hedef kelimenin sa-
ğında ve solunda bulunan kelimeler ve bu keli-
melerin hedef kelimeye göre konum bilgisidir.

has_narrow(cümle_no, kelimenin_konumu, kelime).
has_narrow(snt1, first_content_word_left, iri).
has_narrow(snt1, first_content_word_right, çevir).

3) has_pos() özelliği: Hedef kelimenin kate-
gori bilgisi ile hedef kelimenin sağında ve so-
lunda bulunan kelimelerin kategori bilgisi ve 
hedef kelimeye göre konum bilgileridir.

has_pos(cümle_no,kelimenin_
konumu,kelimenin_kategori_bilgisi).
has_pos(snt1, target_word,noun).
has_pos(snt1, first_content_word_left,adj).
has_pos(snt1, first_content_word_right, verb).

4) has_ont() özelliği: Hedef kelimenin sağında 
ve solunda bulunan kelimelerin ontolojik düzey 
bilgisidir. Ontoloji düzeyi 3 olarak sınırlıdır.

4. Tümevarımlı Mantık Programlama

TMP, makine öğrenmesi ve mantık program-
lamanın kesişimi olarak tanımlanabilir. Amacı 
gözlemlerden (örneklerden) hipotezler gelişti-
ren ve artalan bilgisinden yeni bilgiler elde eden 
teknikler ve araçlar geliştirmektir. Bu sebeple 
TMP, makine öğrenmesi ve mantık programla-
ma tekniklerinin her ikisini de kullanır [11].

Şekil 1. Makine Öğrenmesi, Mantık 
Programlama ve TMP

TMP’de kullanılan mantıksal terimlerin tanım-
ları aşağıda açıklanmıştır.

B sonlu sayıda cümlecik içeren artalan bilgisidir.

E sonlu sayıda örnek setidir =  −+ ∪ EE

Pozitif örnekler. • ,...},{ 21 eeE =+
 Boş ol-

mayan tanımlı cümle kümesidir.

Negatif örnekler. • ,...},{ 21 ffE =−

Horn 
cümleciği kümesidir (boş olabilir).

Bu mantıksal terimlerin ne ifade ettiğini birinci 
dereceden yüklem mantığına benzer bir gösterim 
kullanarak bir örnek ile açıklayalım. Aile içindeki 
akrabalık ilişkilerinin öğrenileceği bir aile örne-
ğini ele alalım. Bunun için verilenler şunlardır:

Dede ve torunları arasındaki ilişkiyi gösteren 
pozitif örnekler aşağıda verilmiştir.

Ek olarak aşağıdaki negatif örneklerin de veril-
diğini varsayalım.

B’nin doğrulunu kabul edip, yeni  ve 
 gerçekleri ile karşılaşıldığında aşağıdaki 

ilişki tahmin edilebilir.

Burada H, elde edilen hipotezdir.

5. Geliştirilen Uygulama

Belirginleştirme için artalan bilgisi olarak 
KAB’da faydalı olan bilgi türleri kullanıl-
maktadır. Bu bilgiler belirginleştirilecek keli-
me ve bulunduğu bağlamdaki diğer kelimele-
re ait sözdizimsel ve anlambilimsel özellikleri 
içermektedir. 

Bahsedilen özellikleri elde edilmesi için kul-
lanılan Türkçe doğal dil işleme kaynaklarının 
yeterince bulunmaması nedeniyle Türkçe için 
yapılmış KAB çalışması çok az bulunmakta-
dır. Bu eksikliği gidermek amacı ile bir söz-
lüksel kaynak olarak Türkçe sözlüksel örnek 
görevi (Turkish Lexical Sample Task) oluştu-
rulmuştur. Bu çalışma Semeval-2007’de kabul 
edilmiştir [12].  

Geliştirilen uygulamada Türkçe sözlüksel ör-
nek görevinden alınan 10 isim, 10 fiil ile 6 sıfat 
ve zarf üzerinde KAB gerçekleştirilmiştir. Bu 
kelimelere ait anlam sayısı, eğitim ve test ör-
nek setinde bulunan cümle sayıları ve toplam 
örnek cümle sayısı Tablo1’de verilmiştir.
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aşağıdaki tablo elde edilmektedir.

doğru sonuç

elde 
edilen
sonuç

+ -
+ 21 7 28
- 6 20 26

27 27 54

Tablo 3. “göz” kelimesi için test performansı

Tabloya bakıldığında test dosyasında bulunan 
27 örnek cümle için,  pozitif dosyada sense(A,1) 
hipotezini gerçekleyen 21 örnek var iken diğer 
anlamları için 6 örnek olduğu görülmektedir. 
Benzer şekilde aynı hipotez negatif dosyada 7 
örnek için birinci anlam değerini alırken 20 ör-
nek için de diğer anlamlarını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak öğrenmeden sonra kelimelerin 
özelliklerine bağımlı olmayan bir prolog ger-
çeği ile ifade edilmiş bir genellemeye ulaşıl-
mıştır. Bunun nedeni de elimizdeki kelimele-
rin birinci anlamının diğer anlamlara oranla 
daha fazla sayıda bulunmasıdır. Bu dengesizlik 
ALEPH sisteminin özelliklerden bağımsız ola-
rak her kelime için “her kelime birinci anlamış 
taşır.” biçiminde aşırı bir genelleme yapması-
dır. Bu aşırılıktan kaçınmak için daha dengeli 
örnek kümeleri ile çalışılmalıdır.

6. Sonuç

Çoğu KAB tekniği, belirginleştirme için farklı 
sözlüksel kaynaklardan alınan bilgilerin arala-
rındaki ilişkiyi tespit edememektedir. Ancak 
TMP ilişkisel bilginin gösteriminde başarılıdır 
ve çeşitli kaynaklardan alınan verilerle farklı 
bir yapı oluşturabilmektedir. Birinci dereceden 
yüklem mantığını kullanarak bu veriler arasın-
daki bağlamsal ilişkileri kapsayacak gücü ka-
zanır [14]. 

TMP ile yapılan çalışmalarda elde edilen de-
neysel sonuçlar TMP’nin artalan bilgisini 
kullanmada başarılı olduğunu göstermiştir. 
TMP’nin bu yeteneğinin kelime anlamı belir-
ginleştirme konusunda kullanılması bu alanda 
önemli bir gelişme sağlayabilir [15].

Sonuç olarak Türkçe için, Türkçe Sözlüksel 
Örnek görevini kaynak olarak kullanan ve bir 
TMP sisteminden faydalanan bir KAB uygula-
ması geliştirilmiştir. 
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has_ont(cümle_no,kelimenin_
konumu,ontoloji_düzeyi, ontoloji).
has_ont(snt1,first_content_word_
left,1,abstraction).
has_ont(snt1,first_content_word_
left,2,quality).
has_ont(snt1,first_content_word_left,3,state).
has_ont(snt1,first_content_word_
right,1,physical_entity).
has_ont(snt1,first_content_word_
right,2,motion).
has_ont(snt1,first_content_word_
right,3,motion).

5) has_case() özelliği: Hedef kelimenin hal 
bilgisi ile hedef kelimenin sağında ve solunda 
bulunan kelimelerin hal bilgileri ve hedef keli-
meye göre konum bilgileri.

has_case(cümle_no, kelimenin_konumu, 
kelimenin_hali).
has_case(cümle1, target_word, acc).
has_case(cümle1, first_content_word_left, _).
has_case(cümle1,first_content_word_right, _).

6) has_rel() özelliği: Hedef kelimenin sağın-
da ve solunda bulunan kelimeler ile olan ilişki 
türü ve bu kelimelerin hedef kelimeye göre ko-
num bilgileri.

has_rel(cümle,kelimenin_konumu,ilişki_türü).
has_rel(snt1, target_word, object).
has_rel(snt1,first_content_word_left, modifier).
has_rel(snt1,first_content_word_right, sentence).

7) has_ possessor() özelliği: Hedef kelime ile 
hedef kelimenin sağında ve solunda bulunan 
kelimelere ait sahipleyici(possessor) bilgisi. 

has_ possessor (snt1,target_word,tr).
has_possessor(snt1,first_content_word_left,fl).
has_possessor(snt1,first_content_word_right,fl).

Artalan bilgisi dosyasında eğitim kümesi 
ve test kümesi örneklerinin özellikleri 
bulunmaktadır.

Pozitif örnek dosyasının oluşturulması
Hedef kelimenin doğru anlamını gösteren bilgi 
burada verilir. 

sense(cümle, hedef_kelimenin_anlamı).
sense(snt1,sense1).

Negatif örnek dosyasının oluşturulması
Hedef kelimenin doğru anlamını sağlamayacak 
şekilde diğer anlam etiketleri kullanılarak elde 
edilen bilgidir.

sense(cümle,hedef_kelimenin_hatalı_anlamı).
sense(snt1,sense3).

Uygulamada her kelimenin eğitim kümesi 
cümlelerine ait artalan bilgisi, pozitif örnekler 
ve negatif örnekler alınarak ALEPH sistemine 
verilmiş ve bir model oluşturulmuştur. Bu mo-
delin değerlendirilmesi aşamasında test küme-
sine ait artalan bilgisinin, pozitif örneklerin ve 
negatif örneklerin bulunduğu dosyalar oluştu-
rulmuştur. Son olarak da bu dosyalar sisteme 
verilerek test işlemi yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kelimeler Precision Recall
Fiiller 0.635 0.805
İsimler 0.699 0.717
Zarflar ve
Sıfatlar 0.821 0.656

Tablo 2. TMP ile elde edilen başarı oranları

Öğrenme sonucu elde edilen hipotezlerden biri 
aşağıdaki gibidir:

sense(A,B):-  true, B=1.

Bu hipotez her ne kadar kural gibi görünüyor 
olsa da aslında aşağıdaki gerçeğe denktir.

sense(A,1).

Bu kural bize verilen bir cümlede hiçbir özel-
liğe bakılmaksızın hedef kelime için anlam 
karşılığının birinci anlamı olacağını söylemek-
tedir. Örneğin “göz” kelimesi test edildiğinde 
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1. Giriş

Biçimbilimsel çözümleme ise sözcüklerin yapı-
sını araştıran ve çözümleyen, Doğal dil çalışma-
larının en temel kısmıdır. Çünkü bu çalışmada 
bir sözcüğün nasıl oluşturulduğu, nasıl bilgiler 
içerdiği ile ilgili tüm bilgiler elde edilecektir. 
Bundan dolayı, biçimbilimsel çalışmalar bir do-
ğal dil çalışması ya da bunun bir alt dalı olan 
bilgisayarlı çeviri yaparken, ilk önce yapılması 
gereken çalışmadır. Bu neden ile Arapça, Japon-
ca, İngilizce, Fransızca ve Romanca gibi birçok 
dillerin biçimbilimsel çözümlenmesi ile ilgi-
li çalışmalar yapılmıştır [1–5]. Biçimbilimsel 
sürekli yeni teknikler geliştirilmektedir ve bu 
alanda an çok kullanılan teknik iki-düzeyli bi-
çimbilimsel yöntemdir [6–7]. Bu yöntem, özel-
likle bitişken diller için çok kullanışlıdır ve Fin-
ce gibi yapısı çok karmaşık dilin biçimbilimsel 
çözümleyicisi bile bu iki-düzeyli biçimbilimsel 
çözümleme yöntemi ile geliştirilmiştir [8].

Türk dilleri içinde şimdiye kadar yapılan bi-
çimbilimsel çalışmalar ise Türkçe, Türkmence 
ve Kırım Tatarcısı ve Uygurca üzerinde yapıl-
dığı bilinmektedir [9–13].

Genel olarak, Türk diller üzerinde yapılan 
doğal dil çalışmaları, Türkiye Türkçesi üze-

rinde yoğunlaşmaktadır ve aktif çalışmalar 
yapılmaktadır. Mesela, Doğal dil çalışma-
larında olmazsa olmaz olan derlem gelişti-
rilmiştir ve sürekli güncellenmektedir [14]. 
Aynı anda geliştirilmekte olan bu derlem 
kullanılarak çok önemli çalışmalar yapıl-
maktadır ve tezler üretilmektedir [15]. Yen 
yöntemler geliştirilmektedir [16].  

Uygur dile ilgili doğal dil çalışmaları henüz 
başlangıç aşamadadır. Bu nenden ile Uygurca 
ile ilgili yapılmış Doğal dil çalışmaları çok kı-
sıtlıdır ve temel oluşturacak kaynaklar yok di-
yebilecek kadar azdır.

2. Uygurcanın Biçimbilimsel Yapısı. 

Bitişken bir dil olan Uygurca çok zengin bir 
yapıya sahiptir. Sözcükler sonlarına ardarda 
ekler konularak yüzlerce farklı sözcüğe dönüş-
türülebilirler. Birçok dilde sözcükten ayrı ya-
zılan ekler Uygurcada bitişik yazılıyor. Mesel, 
Türkçede, soru ekleri bir önceki sözcükten ayrı 
yazılırken, Uygurcada, ise bitişik yazılır. Bu 
neden ile Uygurca bir soru sözcüğünün Türk-
çeye evirilmesi için, doğrudan çeviri yapılması 
imkansızdır. Ama Türkçede Uygurcaya çeviri 
yapılacağı düşünildiğinde, ise doğrudan çeviri 
yapılabilinir. 
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3. Uygurcadaki Biçimbilimsel Belirsizlik 

Biçimbilimsel berkirsizlik ise, bir sözcükten 
birden fazla çözüm üretildiğinde oluşuyor. 

Bu belirsizlik sorunu ise, özellikle bitişen dil-
lerde karşılaşılan genel bir durumdur. Mesela 
Türkçede sözcüklerin 3 de bir belirsizdir [19] 
. Yanı bu demek her 3 sözcükten biri eş anlam 
taşıyor. Yanı tek başına kullanıldığında birden 
fazla anlam içeriyor. Bu neden ile Türkçede bu 
belirsizlikleri gidermek için çeşitli yöntemler 
ile çalışmalar yapmıştır [20–23] .

Uygurca ile Türkçe aynı dil ailesine ait olması 
ve bitişken dile olmasın rağmen, sözcük ya-
pılarında azımsamayacak kadar farklar vardır 
[24].

Mesela, Uygurcada eylemler hiçbir zaman ço-
ğul eki almazlar. Yani bir eylem, çoğul eki aldı-
ğında, geçersiz sözcük olarak kabul edecektir 
ve herhangi bir çözüm üretmeyecektir. 

Ama Türkçede geniş zaman olarak çözü üreti-
yor. Bunun nedeni ise, Türkçede emir kipinde 
gelen bir eyleme “r” ekinin eklenmesiyle geniş 
zamana dönüşmesidir.

Uygurcada, “at” sözcüğü,  “at” ve “fırlat” gibi 
iki farklı anlam içeriyor. Eğer bu sözcük çoğul 
eki ile geldiğinde, “atlar”, doğrudan isim ola-
rak çözümlüyor. Yanı tek çözüm üretiyor.

Mesela, “at” sözcüğünü Uygurcanın biçimbi-
rimsel çözümlercisine gönderdiğimizde,

at+Noun+A3sg+Pnon+Nom

at+Verb+Pos+Imp+A2sg

İki çeşit çözüm elde ediyoruz.

Birinci çözüm ise: sözcük kökünün, “at”, Tü-
rünün “isim”, Tekil ,Belirsiz iyelik ve yalın du-
rumda olduğunu belirir.

İkinci Örnekte ise, sözcük kökünün “at”, Türü-
nün “eylem”, Olumlu,Emir kipi ve Ikinci şahıs 
tekil anlamında geldiğini belirtir.

Eger Çözümleyiciye “qoylar” sözcüğü göleril-
diğinde, sadece tek bir çözüm elde edilir.

at+Noun+A3pl+Pnon+Nom

Türkçede ise, “at” sözcüğü çözümlünerken, 
Uygrcada olduğu gibi iki farıklı çözüm veriyor. 
İsim ve eyler olarak.

at+Noun+A3sg+Pnon+Nom

at+Verb+Pos+Imp+A2sg

Ama “at” sözcüğü çoğul eki ile çözümlenmeye 
çalışıldığında üç farılı çözüm veriyor.

atla+Verb+Pos+Aor+A3sg

atla+Verb+Pos+Aor^DB+Adj+Zero

at+Noun+A3pl+Pnon+Nom 

Birinci çözüm ise, sözcük kökünü “atla” olarak 
kabul edilmiştir ve bu eylem sözcüğüne geniş 
zaman eki “r”“ eklenmesiyle  “geniş” zaman 
eylemi çözümlemiştir. 

İkinci çözüm ise, Sözcük kökünü “atla” , yanı 
eylem olarak kabul edilmiştir, bu eyleme geniş 
zaman eki “r” nin eklenmesiyle, bir geniş za-
mandan türetilmiş sıfat olarak çözümlemiştir. 

Çözümlemede, “^DB” sözcüklerinin anlamı 
ise, “türetilmiş” anlamını vermektedir. Böyle-
ce ikinci anlam ise, geniş zamandan türetilmiş 
sıfat olarak yorumlanır.

Üçüncü çözüm ise, “at” isim sözcüğünün çoğul 
eki aldığı durumdur.

Tabi, burada, Türkçede “at” sözcüğü eylem 
olarak çözüldüğünde, kök sözcük olarak “atla” 
sözcüğünü kabul etmesidir.

Uygurcada bir sözcüğün ekler yardımı ile dö-
nüştürülebileceği farklı sözcük sayısı kurumsal 
olarak sonsuzdur[17–18].

Her ne kadar günlük dilde çok kullanılan bir 
yapı olmasa da, “taghdikilerningkimishdek” 
türünde örnekler oluşturulabilinir. Bu sözcü-
ğün Türkçedeki karşılığı ise:

“dağdakilerinmiş gibi” iki sözcük ile ifade 
edilebilinir.

Bunun gibi örnekler, başka bitişken dillerde, 
Mesela Türkçede bile bulunmaktadır. ”Osman-
lılaştırmadıklarımızdanmışsınızcasına” .

Bu örnekte, Türkçenin bitişken özelliğini göster-
mek için verilen, ve çok kullanılan bir örnektir.

Bu tarız sözcükler için sözcük oluşturulmasına 
çalışıldığında, sonsuz sözcükler söz konusudur. 

Bu neden ile, sözcüklerin biçimbilimsel yapısı 
ile ilgili çalışmalar çok önemlidir. Biçimbilim-
sel aşamada, sözcüklerin oluşturun tüm birim-
ler incelenecektir ve buna göre genel bir kural 
ya da bir çıkartılacaktır.

Mesela: Uygurcada “men”  (ben) zamiri şöyle 
çözümlenebilinir [12–13]: 

“men+Pron+Pers+A1sg+Pnon+Nom”

Anlamı ise:
“men”:   sözcük kökü
“Pron”:  Sözcük türü ise , Zamir
“Pers” : Kişisel
“A1sg”: Birinci Şahıs tekil
“Pnon”: Belirsiz İyelik
“Yalın Durum”

Bu çözümlemeden, “men” sözcüğünün, bir 
kişisel zamir olduğunu, birinci şahıs tekil ol-
duğunu, iyelik eki almadığını ve durum eki al-
madığını çıkarta biliriz.

Bir başka sözcük, “kitaplirimni” (kitaplarımı) 
çözümlendiğinde alta olduğu gibi 
çözümleyecektir. 

“kitap+Noun+A3pl+P1sg+Acc”

Anlamı ise:
“kitap”:  sözcük kökü
“Noun”: sözcük türü ise, İsim
“A3pl” : sözcük ise çoğul eki taşıyor
“P1sg”: Binci şahı tekil eki
“Acc” :Beliritme durumu

Aynen, bir önceki örnekte olduğu gibi, bu çö-
zümlemeden, “kitap” sözcüğünün bir isim ol-
duğunu biliriz.

Ayrıca, bu sözcüğün, çoğul eki taşıdığını, bi-
rinci şahıs tekil eki aldığını ve belirtme durum 
eki aldığını çıkarta biliriz.

Ama Uygurcada sözcüklerin biçimbilimsel çö-
zümlenmesi her zaman bu sözcüklerde olduğu 
gibi, tek çözüm vermiyor. 

Bir sözcük çözümlendiğinde, birden fazla çö-
züm üreten durumlarda oluşuyor. Mesela bir 
sözcük ayna isim,eylem,ve zamir olabilir. 

Biçimbilimsel çözümleme yönünden, bir söz-
cüğü çözümleye bileceği kadar çözümlenmesi 
gerekiyor. Bu nende ile, biçimbilimsel çözüm-
lemede, ne kadar çok çözüm üretebiliyorsak o 
sözcüğün iyi bir şekilde çözmüş oluruz.

Ama o sözcüğün, o anda tam olarak, hangi 
sözcük anlamında geldiğine karar vermek ise, 
oldukça zor bir durumdur. Çünkü önümüzde 
birden fazla, geçerli çözüm vardır, birini seç-
mek zorundayız.

Mesela, yanlış sözcükleri düzeltme işlemleri. 
Önce yanlış yazılan sözcüğün biçimbilimsel 
çözümleyici ile çözümlenmesi gerekiyor ve 
olası çözümler elde edilir. Sonra bir tanesi seçi-
lecek. Sorun ise, hangi sözcüğün seçilmesidir.
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Yukarda gösterildiği gibi,  Uygurca sözcükler 
üzerinde biçimbilimsel çözümlemeler yaparken, 
bazı sözcükler için birden fazla çözüm üretmesi 
söz konusudur.  Bu üretilen birden fazla çözüm-
ler ise, belirsizlik olarak kabul edilmiştir ve be-
lirsizlik oranı alttaki formül ile hesaplanmıştır.

Belirsizlik= sýSözcükSayý
ýÇözümSayýö

Belirsizlik bir ise, demek tek çözüm üretmiş 
oluyor.

Bir sözcük için üretilen çözüm sayısı fazla ol-
dukça belirsizlik oranı yüksek olacaktır.

Bu bildiride, Uygurcanın belirsizlik oranını he-
saplamak için, rastgele 114 adet sözcük kullanıl-
dı ve Uygurcanın biçimbilimsel çözümleyicisi ile 
çözüldüğünde 161 adet çözüm oluşturulmuştur. 

Yanı belirsizlik oranı ise 1,4 civarında gerçek-
leşmiştir. Bu sayı büyüdükçe, belirsizlik oranı 
da yüksek oluyor. Mesela, her sözcüğün 3 adet 
farklı çözüm verdiğin var sayarsak, belirsizlik 
değeri 3 olacaktır. Bu neden ile 1,4 ise, yüze 
30 civarında belirsizlik verdiğini kabaca kabul 
edebiliriz.   

4. Sonuç

Bu bildiride, Uygurca sözcüklerin biçimbirim-
sel çözümlemesinde oluşan belirsizlikleri oranı 
hesaplanmıştır. Bu hesaplamada, Uygurca için 
geliştirilen biçimbirimsel çözümleyici kulla-
nılmıştır [12–13]. Ayrıca Türkçeni biçimbirim-
sel çözümleyicisi [9] , ile karşılaştırılmıştır ve 
temel farkları örnekler ile gösterilmiştir. Test 
Kümesindeki sözcüklerin sayısı artınca, söz-
cüklerin belirsizlik oranında artma görülmek-
tedir. Özellikle, “eylem” türünde sözcükler 
eklendiğinde, belirsizlikte artma farkı büyük 
olmaktadır. Bunun temel nedeni ise, Tıpkı baş-
ka dillerde olduğu gibi, Uygurca eylerin yapı-
sında kaynaklanmasındandır. Özellikle, eylem-
lerden türetilmiş isimlerden  oluşan belirsizlik 
çok fazla olmaktadır.  

Uygurcanın biçimbirimsel belirsizlik gideril-
mesi ile ilgili çalışmalar henüz devam etmek-
tedir. Uygurca için geliştirilmiş herhangi bir 
derlem bulunmadığından, kural tabanlı çözüm-
leme ön görülmektedir. Bu çalışma bittiğin-
de, Türkçeden sonra, Türk dilleri gurubunda, 
biçimbilimsel belirsizlik üzerinde çalışılan dil 
unvanına sahip olacaktır.
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1. Giriş

Kişisel verilerin paylaşılabilir olduğu, internet 
üzerinden kişisel foto, adres ve önemli bilgile-
rin paylaşıldığı bir ortam içerisinde, sosyalleş-
menin önemi büyüktür. Sosyal ağlar da büyük 
kişisel verilerin saklanmasında, ilişkilendiril-
mesinde ve kategorileştirilmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Sosyal ağ analizi, bu ağlar 
üzerinde kişisel verilen eşleştirilmesi, karşılaş-
tırılması işlemlerini içermektedir.

Ancak sosyal ağlar tüm bu özelliklerinin yanı 
sıra, temsil edilmesi zor bir yapı tanımlamakta-
dır. Sosyal olarak ilişkilerin zorlukları ve fark-
lılıkları, ağırlıklar ve ölçekleme yöntemleri ile 
giderilmektedir.Bu tip yapılarda bile kişisel özel-
likler tam olarak temsil edilemez ve tüm işleviyle 
kullanılamaz. Böyle bir durumda kişisel verinin 
bütünlüğünün saklanması amacıyla sosyal ağ-
ların anlamsal olarak ilişkileri saklayabildiği ve 
kişisel veriyi işleyebileceği bir ortam olmalıdır. 
Ontolojiler geniş bir veri yapı içerisindeki sınır-
sız yapısıyla bu probleme çözüm olmaktadır. 

Sosyal Ağlar ve Profil Yönetimine Etkileri

Okan Bursa, Murat Osman Ünalır
Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
okan.bursa@ege.edu.tr, murat.osman.unalir@ege.edu.tr

Özet: Sosyal ağlar, internet kullanıcılarının ortak bir ilişki/ilgi içerisinde gruplanması sonucu olu-
şan ağlardır. Bu ağlar sosyal web sitelerinin gelişimine paralel olarak oluşmuş ve insanların kendi 
içeriklerini oluşturmaları temeline dayanmaktadır. Bloglar, etiketleme, folksonomi ve wikiler bu 
siteler içerisinde oluşturulan içeriği kategorileştirmeye ve bu sayede paylaşım ve işlenebilirlik 
kazandırmaktadır. İnternet kullanıcılarının kişisel verilerini saklamak için oluşturulan profiller, 
oluşturulma, işlenme ve uygulama açısından farklı alanlarda kullanılmaktadır. Profil yönetimini 
oluşturan bu işlemler, aynı zamanda ortak özelliklere sahip kullanıcılar için kişiselleştirilebilir 
ve yönetilebilir bir ortam sunmaktadır. Bu makale içerisinde profil yönetimi gerçekleştirilirken 
sosyal ağların profiller üzerine etkileri ve genişletilebilirlik etkilerinden bahsedilmektedir. Kişisel 
verilerin farklı profil yaklaşımlarında nasıl oluşturulduğundan ve saklandığından bahsedilecek, 
ardından da bu tip yaklaşımların sosyal ağlar ile nasıl genişletilebileceğinden bahsedilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Ağlar, Profil Yönetimi, Kişiselleştirme, FOAF 

Social Networks and Effects on Profile Management

Abstract: Social Networks are formed by grouping of internet users around a common relation-
ship. They are developed beside the invocations of social web sites and affected by the creation 
of users’ own content. Blogs, tagging, foksonomies and wikis are the methodologies inside social 
web sites to categorize the users’ content.  Profiles are created to save personal information and 
used in many different areas of application. Profile management is dealing with the creation of a 
personalized and manageable environment for users sharing common interests. Inside this paper, 
the effects of social networks on the profiles during profile management process and extensions of 
profile management through these effects are discussed. Creation of personal information inside 
different profile approaches and extensions based on social networks are added.

Keywords: Social Networks, Profile Management, Personalization, FOAF
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1.1 Sosyal Ağ Analizi
Sosyal ağlar bahsettiğimiz gibi karmaşık ya da 
basit yapılar olabilir. Karmaşık ya da basit ol-
sun her türlü ağ yapısı belirli şekillerde temsil 
edilebilir ve işlenebilir. Bu amaçla oluşturulan 
çalışmalara sosyal ağ analizi denmektedir. Sos-
yal ağ analizi yeni bir kavram olmamakla bir-
likte, birçok farklı uygulama alanı bulur.

 Sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, eko-
nomi ve bilgi teknolojileri alanlarında uy-
gulanabilen sosyal ağ analizi, temelini graf 
teorisinden[4] alır. Sosyal ağ tanım itibariyle 
birbirine bağlı kenarlardan oluşan tepeler-
den oluşan bir ağdır. Bu yapı graf teorisinde 

),( EVG =  şeklinde temsil edilir. Tepe ve 
kenar kümelerinin ilişkilendirilmesi sonucu 
oluşan graflar, matrislerle temsil edilmektedir. 
Sosyal ağlar içerisindeki ilişkiler ağırlık olarak 
ele alındığında matrislerle gösterilebilmektedir. 
Ancak, [6] içerisinde tanımlanan küçük dünya 
problemi sonucunda matrislerle ifade edilen 
grafların sosyal ağlara uymayacağı açıktır. 

Ortaya çıkan bu problem günümüze kadar farklı 
birçok yolla çözülmeye çalışılmıştır. Bunlardan 
iki tanesinden bahsedersek, matrislerin komşu 
olmayan iki köşesinin birbirine en uzak nok-
taları olduğu kabulüne bağlı olarak, [6] içeri-
sindeki problemin çözümü için bu iki noktanın 
daha yakın gösterilmesi gerekir. Bu durumda 
matrisimiz iki boyutlu olmaktan çıkar ve bir to-
roidal kafes oluşmaktadır[7]. Şekil 2 içerisinde 
görülen kafes yapısı, [6] içerisindeki problemi 
çözmekle birlikte, ölçeklenebilir değildir. Bu 
amaçla tanımlanan alfa [8] ve beta-modeller 
[9]  içerisinde belirli bir olasılıkla dağılmış bir 
ağ modelleri ile bu sorun çözülmüştür.

Şekil 2. Toroidal Sosyal ağ gösterimi

İkinci olarak ağların ağaçlarla gösterildiği bir 
durumda ise, ağaçların yapıları gereği sosyal 
ilişkiler gösterilemeyecektir. Arkadaşlık ilişki-
sini ele aldığımızda geçişli olan bu ilişki aynı 
zamanda bir üçlü devre de oluşturabileceğinden, 
ağaçlar Sosyal ağların gösterimi için yetersizdir.

1.2 Ontolojiler
Ontoloji kavramı yine Sosyal ağlar gibi birçok 
farklı bilim dalında kullanılan bir kavramdır. 
Ontoloji kavramsallaştırmanın açıklaması an-
lamına gelmektedir [10]. Ontolojiler kavram-
sal olarak ifade edilebilen varlıkların açık-
lamalarından oluşmaktadır. Bu açıklamalar 
gerek varlık hakkında bilgi içerebilir gerekse 
diğer varlıklarla ilişkilerini de betimleyebilir, 
sınırlandırabilir ve örnekleyebilir. Bu bağlam-
da bakıldığında ontolojiler hem modeli hem de 
modele ait örnekleri içerebildikleri için özel 
yapılardır. 

Ontolojiler, mantıksal dillere dayanarak kav-
ramsallaştırmayı açıklamaktadır. Bu nedenle 
mantıksal diller içerisinde tanımlı kuralları iç-
selleştirerek ontoloji betimleme dilleri, Reso-
urce Description Framework1 (RDF) , DARPA 
Agent Markup Language2 (DAML), Ontology 
Definition Language3 (OWL), oluşturulur. 
Temel olarak Extensive Markup Language 
(XML)’e dayanan bu ontoloji dilleri, betimle-
me mantığının konsept ve rol kavramlarını, sı-
nıf ve özellik kavramlarına dönüştürmüşlerdir. 
Bu sayede tanımlı sınıflar ve özellikler arasın-
da kapsama, kesişim ya da ayrık olma durum-
ları tanımlanabilmektedir.  

Sosyal ağlarda ki ilişkiler de daha önce bah-
sedildiği gibi basit veri yapılarıyla tanımlana-
mazlar. Daha önce bahsedildiği gibi bu ilişkiler 
kendi aralarında da ilişkiler tanımlayabilmek-
te, hiyerarşi veya ters olma gibi durumları içer-
mektedir. Bu anlamsallık düşünüldüğünde ke-
narlar ile gösterilen ilişkiler için daha karmaşık 
bir veri yapısı olması gerektiği açıktır. Onto-
lojiler bu nedenle Sosyal ağların gösteriminde 
1  http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
2  http://www.daml.org/
3  http://www.w3.org/TR/owl-features/

Bu makale içerisinde ilk kısımda sosyal ağlar 
ve çeşitleri, ikinci kısımda profil ve profil yö-
netimlerinin nasıl tanımlandığı anlatılmaktadır. 
Bu iki yöntem bir sonraki kısımda ortak bir çö-
züm etrafında tartışılarak birleştirilmiştir. 

2. Sosyal Ağlar

Sosyalleşme internetin yaygın olarak kulla-
nılması ile kullanım imkanı bulan ve Web 2.0 
paradigmasının geliştirilmesi sonucunda uygu-
lamaya geçirilmiş bir kavramdır. Web sayfaları 
içerisinde kendine ait bir uzay oluşturan ziya-
retçiler, kendi aralarında ilişkiler tanımlayarak 
ve iletişim kurarak sosyalleşme kavramını ger-
çekleştirirler. Sosyal ağlar, bir topluluk içeri-
sindeki ilişkilerin ziyaretçiler tarafından oluş-
turulması sonucunda oluşan ağlardır. 

Sosyal ağlar her zaman bağlı oldukları sosyal 
topluluk içerisinde tanımlanırlar. Bu topluluklar 
internet ile birlikte gelişmiş ve çoğalmış olan 
sosyal web siteleridir. Farklı özelliklere sahip bu 
topluluklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır [5]:

İşlem Toplulukları: İnternet üzerinden • 
alım-satım yapan kişilerin oluşturduğu 
topluluklardır.
İlgi Toplulukları: Ortak bir ilgi alanı hak-• 
kında bilgi alışveriş yapmak amacıyla 
oluşturulan topluluklardır.
İlişki Toplulukları: Hayat ile ilgili fikir-• 
lerin paylaşıldığı ve yeni arkadaşlıkların 
oluşturulduğu topluluklardır.
İmgelem Toplulukları: Hayali bir ortam • 
içerisinde bir araya geldiklerine inanan ki-
şilerin oluşturduğu topluluklardır.

Sosyal ağlar farklı topluluklara ait insanların 
bir araya gelebilmeleri ve iletişim kurabilmele-
rini sağlamaktadır. Sosyal ağlar bu özelliği ne-
deniyle yazılım sektörü içerisinde birçok farklı 
durumlara çözüm olarak kullanılabilmekte-
dir. Sosyal ağlar getirdiği bu çözümleri kendi 
içerisinde oluşturduğu ağ yapısı ile gerçekle-
mektedir. Bu ağ yapısı içerisinde ağ analizinde 
kullanılan yöntemler [4] kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler sayesinde sosyal ağ içerisinde hiz-
metler verilebilmekte ve topluluklar bu sosyal 
ağlar ile modellenebilmektedir.

Uygulama bazında düşünüldüğünde sosyal 
ağlar sadece kullanıcı Web sayfaları arasın-
daki bağlantılardan oluşmamaktadır. Uygula-
ma içerisinde tanımlanan ve kişisel özellikleri 
saklanmış kullanıcılar ve topluluklar arasında 
tanımlanan ilişkiler de Sosyal ağlar içerisinde 
gösterilmektedir. Bu ilişkiler gündelik hayat 
düşünüldüğünde karmaşıklaşabilmekte, hatta 
kendi aralarında bile ilişkiler tanımlanabilmek-
tedir (Babalık ilişkisi ile oğul olma ilişkisinin 
ters anlamlı olmaları gibi). Bu nedenle sosyal 
ağ içerisindeki ilişkiler tanımlanırken aynı za-
manda anlamlandırılmalıdır. 

Şekil 1. Sosyal Ağ Örneği

Şekil 1’de küçük bir sosyal ağ gösterilmekte-
dir. Basit bir sosyal ağın karakteristik özellik-
lerini taşımaktadır. İki küçük küme arasında 
köprü görevi gören kaynaklar (erdem), merke-
ze en yakın ve en çok bağlantı içeren kaynaklar 
(oğuz) bu küçük ağ içerisinde görülmektedir. 
Bu basit ağ, bir işyeri ya da bir internet site-
si için düşünüldüğünde, ortaya bazı sorunlar 
çıkar. Böyle karmaşık ağlar üzerinde çalışma 
yapabilmek ve ilişkiler tanımlayabilmek için 
sosyal ağların yazılımsal olarak nasıl gösterile-
ceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
sosyal ağlar üzerinde bu tür işlemlerin tanım-
landığı sosyal ağ analizi uygulanmaktadır.
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kişisel verilerden farklı olduğu kabulüne da-
yanır.  Bireysel profillere örnek olarak FOAF 
ontolojileri verilebilir. 

Profiller birer fonksiyon olarak düşünüldüğün-
de, tüm küme elemanlarının eldeki profil mo-
deline uygunluğu(fonksiyona girdi olarak ve-
rilebilmesi), profilin tüm kümeye dağıtık olup 
olmadığını belirler.

Profil modeline uygunluk, profil kümesinin 
potansiyel veri kümesi içerisindeki tüm ele-
manları kapsaması sonucunda oluşur. Başka 
bir değişle eldeki profili tanımlayan cümle, 
tüm evren içerisindeki her eleman için anlam-
lıdır. Bu şekilde oluşturulmuş profiller dağıtık 
profiller olarak isimlendirilir. Bazı durumlarda 
potansiyel veri kümesindeki her eleman profil 
kümesinde de bulunmaz. Bu tür profiller dağı-
tık olmayan profillerdir. 

3. Sosyal Profiller

Bahsedilen profil yönetimi içerisinde profil-
lerin birbirinden bağımsız olduğu kabul edil-
mektedir. Ancak günümüzdeki profil yakla-
şımlarının bahsedilen kısıtlamalar nedeniyle 
ele almadıkları profiller arası ilişkilerin saklan-
ması gerekliliği, FOAF ontolojileri içerisinde 
gerçeklenmektedir. Profiller böyle bir gösterim 
içerisinde sosyalleşebilir, kişisel veriler kendi 
aralarında bağlar kurabilirler. Profillerin sos-
yalleşmesi sonucunda daha önceden gerçekleş-
tirilemeyen farklı uygulamalar da gerçekleşti-
rilebilir olacaktır [13].  

Profiller artık sosyal olarak kendi aralarında 
bilgi alışverişi yapabilecek, ortak olarak çalı-
şabilecek ve daha da önemlisi gruplandırılabi-
leceklerdir. Bu anlayışla FOAF ontolojilerinin 
genişletilmesi sonucunda grup profilleri tanım-
lanır. Bu tip profiller kişisel verileri ele alarak 
ortak özellikleri bulunan kişileri gruplama ih-
tiyacı sonucunda oluşur. Sorgulama, gezinti 
ve arama gibi sosyal web sitelerinde bulunan 
özellikleri etkileyecektir.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu makale içerisinde, sosyal ağlar, profiller ve 
profil yönetimi ve kişisel verilerin saklanması 
yanı sıra sosyal olarak davranabildiğini gör-
dük. Öncelikle sosyal ağların uygulanabilirlik 
açısından ne tür yaklaşımlarla saklanabildiğini 
ve bu yaklaşımların farklarından bahsettik. Ar-
dından sosyal ağların yönetimi için gerekli yapı 
taşlarına uygun olarak ontolojilerin neden kul-
lanılması gerektiğini ve ontolojilerin sosyal ağ 
yapısı içerisinde kullanılması sonucunda profil 
yönetimini nasıl etkileyeceğinden bahsettik. 

İleri ki çalışmalarda sosyal profillerin büyük 
FOAF verileri üzerinde ne tür etkileri olduğu-
nu, ölçeklenebilirlik açısından grup profilleri-
nin etkin olup olmadıklarını inceleceğiz.
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kullanılabilmektedir. Örnek olarak Friend-of-
a-Friend4 projesi kapsamında gerçekleştirilen 
FOAF ontolojileri sayesinde kişisel veriler 
saklanabilmekte ve sosyal ağ yapısı tanımlana-
bilmektedir. 

Sosyal ağların önceki gösterimleri düşünüldü-
ğünde FOAF ontolojileri işlenebilirlik olarak 
zordur. Anlamsallık olarak sosyal ağı tam ta-
nımlayan FOAF ontolojileri, kümeleme (clus-
tering)   ve ölçeklenebilirlik açısından çok 
masraflıdır [11]. 

<foaf:Person rdf:nodeID="me">

   <foaf:title>Mr</foaf:title>

   <foaf:givenName>Okan</

foaf:givenName>

   <foaf:family_name>Bursa</

foaf:family_name>

   <foaf:nick>Oky</foaf:nick>

   <foaf:mbox_sha1sum>20f7e83a8c4460

b84b0678fd7ac6f08ec47af17d

  </foaf:mbox_sha1sum>

  <foaf:homepage rdf:resource=

"http:\\efe.ege.edu.tr\~bursa"/>

  <rel:worksWith>

 <foaf:Person rdf:ref="unalir">

 </foaf:Person>

  </rel:worksWith>

  <rdfs: seeAlso rdf:resource=

"http://del.icio.us/rss/okanss"/>

  <foaf:holdsAccount rdf:resource=

"http://del.icio.us/okanss"/>

</foaf:Person>

<foaf:Person rdf:nodeID="unalir">

   <foaf:nick>Hocam</foaf:nick>

   <foaf:name>Murat Osman</

foaf:name>

   <foaf:lastname>Ünalır</

foaf:lastname>

   <foaf:homepage rdf:resource=              

"http:\\efe.ege.edu.tr\~unalir" />

</foaf:Person>

Şekil 3. FOAF Örneği

4  http://www.foaf-project.org/

2. Profil Yönetimi

Büyük verilerle çalışmanın zorluklarından bi-
risi istenilen verinin ya da en uygun verinin 
belirlenmesinin zorluğudur. Ancak bu işlem 
istenen veriyle ilgili ya da ilgisiz diğer verile-
rin yarattığı gürültüden dolayı zorlaşmaktadır. 
Bu soruna çözüm olarak profil yönetimi, büyük 
veriler içerisinde önemli ve doğru bilginin elde 
edilmesi için oluşturulmaktadır. Doğru bilgiye 
ulaşmak amacıyla profiller hedefe yönelik ser-
visler sunabilmekte [1], belirli bir örüntü içer-
mesi nedeniyle sahtekârlık işlerinin belirlenme-
sinde  [2], sosyal olarak bireyleri sınıflandır-
makta ve sıralamakta [3] kullanılabilmektedir. 
Bu farklı alanların ortak özellikleri kişisel veri-
lerin olduğu gibi saklanıp kullanılması değil, bu 
bilgilerden daha farklı bilgiler elde edilmesini 
amaçlayan teknikler gerektirmeleridir.

Profil yönetimi, bu amaçla oluşturulan profil-
lerin yaratılması ve uygulamamasını kapsar. 
Temel bir kullanıcı profili, içerisinde kişi ile 
ilgili temel bilgiler, diğer kişilerle sosyal iliş-
kileri, kullandığı cihazlarda kullanılmak üzere 
arayüzler ve günlük planı, toplantıları ve bu 
toplantılarda sahip olduğu rolleri ve tercihleri 
saklayabilir [1]. Profiller büyük verilerin ka-
bataslak olarak incelenmesi, verilerin hazırlan-
ması ve veri madenciliği teknikleri ile yorum-
lanması sonucunda oluşturulur. 

Oluşturuldukları yönteme bağlı olarak profiller, 
denetlenmiş ve denetlenmemiş öğrenme içeren 
profiller olarak sınıflandırılırlar. Denetlenmiş 
öğrenmede, tümdengelim içeren bir yöntem 
kullanılarak veritabanlarındaki benzerlikler, 
ilişkiler gibi belirli bir örüntülerin bulunması 
sonucunda profiller oluşturmaktadır. Denetlen-
memiş öğrenmede ise önceden kabul edilen bir 
hipoteze bağlı olmadan, eldeki verileri çıkar-
sayarak elde edilen profiller oluşturmaktadır. 
Bu süreçler sonucunda oluşan profiller, hedef 
kullanıcının sayısına bağlı olarak bireysel ya 
da grup profilleri olabilmektedir. Bireysel pro-
filler kişiler için özel olarak oluşturulan pro-
fillerdir ve her bireyin kişisel verilerinin diğer 
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cetinero@yahoo.co.uk – cetiner@yildiz.edu.tr

Özet: Bilgisayar ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler bilgisayar hizmetlerinin mimariye sunul-
masını hızlandırmaktadır. Yapı Bilgi Modelleme’nin projeler üzerinde uygulanması bilgilerin 
tasarımın gelişiminde öncelik sağlar. İlave detaylar planlamacı, tasarımcı ve inşaatçıların inşaat 
projelerinin geliştirilme ve uygulama sürecine dâhil olan taraflar arasında daha iyi bilgi koordi-
nasyonu yapmalarına imkân tanımaktadır. Yapı Bilgi Modelleme, inşa sürecinde çok önceden 
karar alınmasını geliştirmek ve inşaat sonrası değişiklikleri azaltmak için uygulanacak kapsamlı 
bilgi ve analiz geliştirme çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.

İyi tasarım bilgi kalitesiyle doğru orantılıdır. İstenilen bilgiye istenilen zamanda, istenilen format-
ta ve istenilen kapsamda erişim de mevcut bilgi miktarı ve kalitesiyle paraleldir. Dijital kütüpha-
neler ve projeler oluşturma farklı yapı bilgi kaynaklarına ulaşmayı kolaylaştırdığı için, mimarlık 
büroları ve eğitim kurumları artık Yapı Bilgi Modelleme teknolojilerini kullanma üzerine daha 
fazla odaklanmalıdır.

Çalışmada, Yapı Bilgi Modelleme konusu incelenerek, örnekler ile Yapı Bilgi Modelleme 
aktarılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yapı Bilgi Modelleme, Mimarlık, Tasarım/Yapım 

Building Information Modeling and Examples in Architecture 

Abstract: The use of Building Information Modeling (BIM) on projects allows the information 
to be pushed upstream in the design development. The added details allows planners, designers 
and builders to better coordinate information amongst the multiple parties involved in the process 
of developing and executing construction projects. One of the key advantages of BIM is that it 
facilitates the development of detailed information and analysis much earlier in the building pro-
cess to improve decision making and reduce downstream changes.  

Good design is directly proportional with the information quality. The access to the requested in-
formation at the desired time, in the desired format and in the desired scope is also in parallel with 
the existing information quantity and quality. As creating  digital libraries and projects facilitates 
reaching different resources of building information, architectural offices and educational institu-
tions now needs to focus more on utilizing BIM technologies.  

In the study, Building Information Modeling is examined and building Information Modeling is 
described with examples

Keywords: Building Information Modeling, Architecture, Design/Building
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mimarların kendi nesne ve araçlarının özel 
tasarımlarını mümkün kılacaktır. Bazı YBM 
ürünleri bunu sağlamaktadır, ancak bu özelli-
ğin tam olarak kullanılabilmesi için bilgisayar 
programlama bilgisi gerekmektedir. YBM’nin 
ön saflarında yer alan firmalar özel araç ve 
nesnelerini oluşturmak ve YBM yazılımları ile 
diğer uygulamalar arasında bilgi “köprüleri” 
kurmak için çalışmalar yapmaktadır. 

YBM araçları sınıflandırılmasında, Ön Araçlar 
(ön alan planlama, Ön Toplama ve taslak Çizim, 
Ön Çevre Analiz, Ön maliyet tahmin Araçları), 
YBM Tasarım Araçları, Yapısal Tasarım Araçla-
rı, İnşaat Araçları, Üretim Araçları, Çevre Ana-
liz Araçları, İnşaat Yönetim Araçları, Maliyet 
Tahmin Araçları, Teknik Araçlar, Tesis Yönetim 
Araçları, Mekanik Araçlar bulunmaktadır [1].

Autodesk Revit bir merkezi proje veritabanı ola-
rak YBM’nin gerçeğe uygun yorumudur. Her 
yapı elemanını tek bir veritabanında koordine 
etme yeteneği vardır. Böylece kullanıcılarına 
modelde yapılan herhangi bir tasarım değişikli-
ğinin sonuçlarını hemen görme imkânı vererek, 
onların ilişkili görünümde (çizim) yansıtılma-
sını ve aynı zamanda herhangi bir koordinas-
yon sorununu tespit etmeyi sağlamaktadır [2]. 
Bentley Systems YBM’i Bentley Architecture, 
Bentley Structures, Bentley HVAC v.s lerden 
oluşan bir grup uygulama modülünü kapsayan 
entegre bir proje modeli olarak farklı biçimde 
yorumlar. Proje verilerine erişim DWG ve IFC 
dosya formatları ile desteklenmektedir. Birlik-
te çalışabilirliğin en yüksek düzeyine ürünlerin 
tümü bir proje üzerinde kullanıldığında ulaşıl-
maktadır [3]. Graphisoft’un YBM yaklaşımı 
sanal bir yapı modeli oluşturmaktır, bir başka 
deyişle uygulama tüm model için merkezi bir 
veri havuzu olarak görülmekten ziyade sanal 
bir yapı model yörüngesinde bulunan pek çok 
uygulamalardan biri olarak görülmektedir  [7]. 
Nemetschek YBM platformu yaklaşımı ile dör-
düncü bir alternatif sunuyor. Tasarım ve analiz 
uygulamalarının modeldeki yapı nesneleri ile 
ara yüz oluşturması için veritabanı Nesne Ara 
yüzü tabakası ile oluşturulmuştur [12].

YBM araçları, mal sahipleri, tasarımcı ve yük-
lenicilerin projelerini etkili ve verimli bir şekil-
de geliştirebileceği ve uygulayabileceği etkin-
liği arttırabilir [10]. Tek bir yapı bilgi kaynağı 
olarak;

Tek bir tasarım modelinden oluşturulmuş • 
planlar, görünüş ve kesit çizimleri her za-
man tutarlıdır.
Tekli model içindeki farklı disiplinler • 
arasında oluşturulmuş yapı nesnelerinin 
koordinasyonu tasarım öğeleri arasındaki 
uyuşmazlıkları giderir.
Bina ile ilişkili kapsamlı (kapı, pencere, • 
oda, ekipman) iş programları kolaylıkla 
oluşturulur ve modelde yapılacak herhan-
gi bir değişiklikle güncellenir.

Binanın hayat döngüsü boyunca binadaki işlem-
ler ve bakım için canlı bir belge işlevi görerek, 
bir yapının tasarımı ve yapımı boyunca ilave 
bilgileri göstermek mümkün olmaktadır [8].

2.2 Yapı Bilgi Modellemenin                             
Temel Özellikleri
Yapı Bilgi Modelleme’nin temel özelliklerini 
Dijital “nesnelerden” oluşması, Tüm proje bil-
gisini veritabanlarında saklama stratejisi, Bil-
ginin merkezi olarak saklanması, YBM nesne-
lerinin Parametrik doğası ve Bina bileşenlerini 
meydana getiren YBM ve bilgisayar sürümlü 
araçlar arasındaki doğrudan iletişimi oluştur-
maktadır. Bu başlıklara detayda baktığımızda 
Yapı Bilgi Modelleme, Dijital “nesnelerden” 
oluşur: Fiziksel yapı elemanlarını tanımlama 
özelliğine sahip olan modelin yapımı, binanın 
yapımında parçası parçasına karşılık gelir böy-
lece projenin gerçek inşaatının sanal bir temsili 
oluşur. Tasarımcılar mekânsal çelişkileri ve di-
ğer inşaat sorunlarını uygulamada ortaya çık-
madan iyi tahmin edebilir ve çözebilir.

Tüm proje bilgisini veritabanlarında saklama 
stratejisi: Bilgisayar yapı verilerini; grafikler, 
tablolar, hesap tabloları ve metin olarak çevirir. 
Veriler diğer yazılım uygulamalarında kullanı-
lan formatlar arasında da kullanılabilir.

1. Giriş

Yapı Bilgi Modeli bir yapının fiziksel ve fonk-
siyonel özelliklerinin dijital bir örneğidir. Mo-
del başlangıçtan sona kadar bir yapının yaşam 
döngüsü boyunca alınacak kararlar için güve-
nilir bir temel oluşturmakta ve yapı hakkında 
bilgi edinmek için ortak bir bilgi kaynağı ola-
rak hizmet vermektedir [17].

YBM bir binayı fiziksel olarak inşa etmeden 
önce sorunları çözmek ve potansiyel etkileri 
benzetim yaparak analiz etmek için sanal ola-
rak inşa etmektedir. 

Bir bina bilgi modelinin oluşturulması proje-
nin ilk fikirleri ile başlar. Model, bina hakkın-
da güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kullanılır. 
Model tamamlandığında yapının işletmecisi 
ile finansörlerine gönderilecek ve herhangi bir 
değişiklik ya da düzenleme modelde belirtile-
cektir. Geçerli kaynak modeldir ve bu model 
yapı süresince değişiklikleri planlamak ve uy-
gulamak için kullanılacaktır [17].

2. Yapı Bilgi Modelleme Sistemleri

YBM, inşaat yaşam süresince farklı aşamalar-
da sürekli olarak verilerin toplanması ve bilgi 
geliştirilmesini içermektedir. Bu bilgi, tasarım 
kararı alma, yüksek kaliteli inşaat belgelerinin 
üretimi, performans tahmini, maliyet tahmini, 
inşaat planlaması ve son olarak yapının/bina-
nın yönetilmesi ve işletilmesi için kullanılan 
maliyet, iş takvimi, yapım, bakım, enerji ve üç 
boyutlu modelleri içerebilmektedir [6].

Farklı YBM tanımları incelendiğinde [5]:

Daha iyi değerler gerçekleştirmek amacıy-• 
la iş kararı alma süreçlerini bilgilendirmek 
için açık endüstri standartlarını kullanarak 
bir yapı ve yapım ilgili proje/proje süresi 
bilgisinin fiziksel ve fonksiyonel özellik-
lerinin hesaplanabilir bir temsili [11]
Bilgi kullanımı, yeniden kullanım ve • 
elektronik belgelerin tek bileşen olduğu 

entegre 3D-2D model-tabanlı teknoloji ile 
değişim. Hem grafik belgeleri-çizimleri 
hem de grafik olmayan belgeleri-teknik 
özellikler, programlar ve diğer verileri içe-
ren tek bir bilgi kaynağı [7]
Tüm Yapı Yaşam döngüsünün hem grafik-• 
li hem de grafikli olmayan yönlerinin bir 
veritabanı yönetim sisteminde bir arada 
modellenmesi [3] 
Tasarım ve inşaat halindeki bir bina projesi • 
hakkında koordineli, kendi içerisinde tutar-
lı hesaplanabilir bilgi oluşturulması ve kul-
lanılması şeklinde tanımlanmış bir bina ta-
sarım ve dokümantasyon metodolojisi [2]

İnşaat dokümanlarını oluşturmada, bina montaj 
veya inşa edilebilirliği incelemede, maliyetleri 
tahmin etmede, bina performansının simülasyo-
nunu yapmada ve hatta hızlı prototiplemede en 
son modeller kullanılarak fiziksel modeller inşa 
etmede tek bir akıllı model kullanılabildiği için, 
YBM projelerin her zamankinden daha detaylı 
bir şekilde araştırılmasını sağlamaktadır [4].

Mimari de YBM aracının kullanılması son kul-
lanıcılara kesitsel ve izometrik detayları çabu-
cak ifade etme imkânı sağlar, böylece sözleş-
me öncesinde düzeltilebilir ve tasarım-yapıcı 
ile uyumlu hale getirilebilir. Planlama aşama-
sında geliştirilen detayların seviyesi, ortak bir 
dayanak kurma çabaları ile sınırlı kalmaktansa 
ek detaylar üzerinde odaklanacak veritabanı 
uygulama aşaması sırasında zaman kazandırır. 
Daha sonraki sorun çalışmasına yönelik deği-
şiklikler en azdır ve yapı tipi ile ilgili değişik-
likler olacaktır  [10].

2.1 Yapı Bilgi Modelleme Araçları
YBM kullanıcılara, yazılım geliştiricilerine 
tasarım sırasında mümkün olan en büyük es-
nekliği sağlayan araçları vermeleri gerekecek-
tir. Programcılar açısından gerçekleştirilecek 
aracın tüm koşullar altında düzgün şekilde 
çalışmasını sağlayacak bilgiyi oluşturmaktır. 
Kullanılacak araçları birlikte tasarlamak için 
mimarlık mesleğinin, yazılım geliştiricileri ile 
etkili iletişim kurması gerekir. YBM yazılımı 
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Projenin Adı Gençlik Merkezi Projesi
Firma Adı Arkad Mimarlık
Yer İstanbul’un Bağcılar
Kısa 
Açıklama

spor ve kültürel aktivite yapısı 
10.000 m2

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Rota Tekstil Ofis Binası
Yer İstanbul Güneşli
Kısa 
Açıklama mağazalar ve ofis alanları 30.000 m2

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Kısıklı Projesi
Firma Adı BB Mimarlık
Yer İstanbul Küçük Çamlıca
Kısa 
Açıklama

iki adet villadan oluşan bir çalışma. 
Zemin ve 1. kat 100’er m2

Projenin Adı Bulgurlu Projesi
Yer İstanbul Ümraniye

Kısa 
Açıklama

3 konut ve iş merkezi bloğu. Oyun 
alanları ve kapalı otopark, fitness ve 
sauna, kapalı yüzme havuzu 21.000 
m2

Projenin Adı AkofisPark C Blok
Kısa 
Açıklama

yönetim ve iş merkezi kompleksinin 
bir bölümüdür. 

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Akasya Yapı

Yer

İstanbul Ümraniye Carrefoursa 
alışveriş merkezi ile Üsküdar-Şile 
otoyolu arasında kalan yüksekliğin 
serbest olduğu alanda

Kısa 
Açıklama

Giriş-çıkış, otopark ve sosyal 
alanlar. Yapım sistemi betonarme, 
toplam alanı 28.000m2, ofis alanları 
toplam 20.000m2

Projenin Adı Gönen Çamlıköy Projesi
Firma Adı Çağın İnşaat
Yer İzmir Güzelbahçe Çamlı
Kısa 
Açıklama

4 tipte 77 müstakil konut, sosyal 
tesis, yüzme havuzu ve spor tesisleri

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Hava Aydeniz Konutu
Firma Adı Donatı Müh.
Yer Karadeniz Ereğli

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Disko-Bar Projesi
Firma Adı Gemikaya İnşaat 
Yer Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti,

Kısa 
Açıklama

Bowling-eğlence merkezi, kafe, gece 
disko-bar . 2 katlı 2.000 m2 oturum, 
1.500 m2 kapalı alan. 

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Bilginin merkezi olarak saklanması: Projenin 
herhangi bir aşamasında toplanan bilgi sonraki 
aşamalarda kullanılmak üzere saklanır. Model 
mimarlar, mühendisler ve danışmanlar, imalat-
çılar, üreticiler, müteahhitler, mal sahipleri vd. 
tarafından üretilen bilgiyi içerebilir. Katılımcı-
lar birbirlerinin çalışmalarını görebilir ve tasa-
rım aşamasındaki anlaşmazlıkları çözebilir. 

YBM nesnelerinin Parametrik doğası: daha az 
sayıda nesnenin sınırsız sayıda yapı eleman-
larını tanımlamasını sağlar. Parametrik nes-
nelerden oluşuyor olması projenin parametrik 
olmasını sağlar. Bireysel parametreler arasında 
ilişkiler oluşturarak projeye karmaşık kurallar 
yazılabilir.

Bina bileşenlerini meydana getiren YBM ve 
bilgisayar sürümlü araçlar arasındaki doğrudan 
iletişim: projenin her parçası dijital bir karşı-
lığa sahiptir. Böylece tasarımcılar kendilerine 
inşaatın bazı yönleri hakkında doğrudan kont-
rol imkânı veren bazı bileşenlerin üretimini 
doğrudan kontrol edebilir.

Yapı bilgi modelleme, işgücü verimliliğini 
başarılı bir şekilde arttırabilir ve böylece net 
maliyetleri düşürülebilir. Net maliyetleri dü-
şürmek için kullanılan ve boşa harcanan mal-
zemelerin miktarını değiştirebilir ve azaltabilir. 
İnşaat maliyetleri mevcut seçenekleri finansal 
olarak uygun hale getirebilecek şekilde daha 
doğru bir şekilde modellendirilebilir. 

Analizler, proje ekip üyelerinin tek bir inşaat 
modeline bağlı kalmaktansa 3D kavramsal tasa-
rım modeli (ön tasarım ve çizim aşamaları için), 
detaylı geometrik tasarım modeli (mimari, ya-
pısal vd projelerin oluşturulması için), yapısal 
sonlu eleman analiz modeli, yapısal çelik üretim 
modeli, tasarım koordianasyon modeli (çoklu 
tasarım bilgi kaynaklarından montajlama), in-
şaat planlama ve sıralama modeli (sanal inşaat 
çözümleri), enerji analiz modeli, yangın/yaşam 
güvenliği ve çıkış modeli, maliyet modeli, kay-
nak planlama modeli gibi amaca yönelik birçok 
modele güvendiğini ortaya koymaktadır. 

YBM modelleri birçok çeşit nesne içermekte-
dir. En yaygın bilinenler binanın fiziksel unsur-
larını oluşturan duvar, kapı, pencere, kolon, ki-
riş, zemin döşemesi gibi nesnelerdir. YBMler 
nesne tipi (duvar tipi ve kapı tipi) ve gruplama, 
tanımlayan diğer pek çok nesne tiplerini de 
içermektedir. Özellikler, tanımlama veya açık-
lama yapmak için YBM nesnelerine iliştirilir. 
Bu özelliklerin olasılık alanı bir projede dik-
kate alınacağı tasarımdan inşaat ve işletmeye 
uzanan tüm aşamalar mevcuttur [16].

3. Yapı Bilgi Modelleme’nin                                  
Kullanıldığı Örnekler

Yapı bilgi modelleme, kullanıcı ihtiyaçların-
dan çevresel koşullara, estetik kaygılardan 
maliyet hesaplarına uzanan bilgiler bütününü 
içermektedir. Bu bilgilerin yapı tasarımına kat-
kıda bulunan mimar, inşaat mühendisi, makine 
mühendisi vb. profesyoneller arasında, tasarım 
sürecinde  yoğun miktarda ve birbirleri ile son 
derece ilişkili bilgilerin koordineli bir şekilde 
paylaşımı ile kendi içinde tutarlı ve işleyen ta-
sarımlara dönüşmesi beklenmektedir [13].

YBM yeni bir yazılım programına geçiş yap-
manın çok daha ötesinde bir süreçtir. Çoğu mi-
mar ve mühendisin alışkın olduklarından daha 
fazla veri paylaşımı gerektirmektedir. 

Çalışmada incelenen firma örnekleri, çalışma-
ların da YBM kullanan firmalardan seçilmiştir. 
Uygulamaların incelenmesinin yanı sıra YBM 
çalışmalarında karşılaştıkları olumlu/olumsuz 
etkiler aktarılmaktadır [9, 18].

YBM ile Yapılan Uygulamalardan Örnekler
Projenin Adı Bağcılar Stad Projesi
Firma Adı Arkad Mimarlık
Yer İstanbul’un Bağcılar
Kısa 
Açıklama

5.000 kişi kapasiteli, kapalı yüzme 
havuzu ve spor salonları

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü
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nın çok ötesinde kapsamlı bilgi vermenin yanı 
sıra, projenin “mülkiyetini” yeni bir ekip dev-
raldığında meydana gelebilecek bilgi kaybının 
azalması beklenmektedir.

Bilgisayarın ekip üyelerini binadaki anlaşmaz-
lık ya da uyuşmazlık olan bölümler hakkında 
anlaşmazlık belirleme imkânını kullandırarak 
ve tüm binayla alakalı her bir bölümün detaylı 
bilgisayar görüntülemesi vasıtasıyla bilgilen-
dirmesi sayesinde, YBM tasarım ekip üyeleri 
ve inşaat ekibi (yüklenici ve alt yükleniciler) 
tarafından yapılan hataları büyük ölçüde azal-
tabilir. İnşaatı tamamlamak için gereken za-
manın azaltılması doğrudan maliyet tasarruf 
rakamlarına katkı yapar. Bu azalmanın ancak 
modeller tasarım geliştirme safhasında yeterin-
ce geliştirilirse gerçekleştirilebileceğini dikka-
te almak gerekir.

Araştırmalarda, yapı bilgi modellemesinin ta-
sarım bilgisinin bilgisayar ortamında temsilini 
mevcut sistemlerden daha iyi sağlanmasında 
dolayı, mimari tasarıma yön vereceğini ve ta-
sarım süreçlerini dönüştüreceği aktarılmakta-
dır. Bu dönüşüm çabuk ve kolay olmayacaktır. 
Yapı profesyonellerinin her şeyden önce yeni 
olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
sektörün yeni sistemlere uyum sağlamak için 
dönüşümünün çeşitli platformlarda tartışılması 
gerektiği belirtilmektedir [13]. 
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Projenin Adı Demireller Turizm Tesisi’
Firma Adı Setenart Tasarım Yapı 

Kısa 
Açıklama

İnşaat alanı 4.688 m2. 1.016 m2  çok 
amaçlı salon, bölücü panellerle iki 
ayrı salona ayrılacak şekilde geniş, 
yüksek bir mekân

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Aydın Bakır villa projesinde
Firma Adı Turuncu Mimarlık Mühendislik 
Yer Ankara Gölbaşı’ndaki
Kısa 
Açıklama

Müşterinin beklentileri ve 
hayalindeki ev.

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Rantaş Alacaatlı Projesi
Firma Adı VEN Mimarlık
Yer Ankara
Kısa 
Açıklama

9.500 m2 kapalı alan, 28 konut ve 
10.417 m2 açık alan

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Seraturunçevler Projesi
Firma Adı Yita İnşaat
Yer İzmir Güzelbahçe

Kısa 
Açıklama

5 tip villa ve 3 tip apartman dairesi. 
Kapalı ve açık yüzme havuzları, 
fitnes, sauna, otopark, güvenlik vd.

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Gaziantep Planetaryum binası
Firma Adı Yapı Proje Uygulama
Yer Gaziantep
Kısa 
Açıklama

Gaziantep’te bir üniversite yerleşkesi 
içindedir

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Tablo 1. YBM ile yapılan 
uygulamalardan örnekler [9, 18].

Çalışmaları incelenen (Tablo 1.) firma 
yorumları genel başlıklarla;

Tasarıma tamamen üç boyutlu model üzeri-
nden devam etmek, Tasarıma devam ederken 
plan, kesit, cephe görünüşlerini elde etmek, 
Değişen tüm girdilerin yazılım tarafından  
listelere işlenmesi, Daha kısa zamanda, daha 
özgür proje yapabilme…, Menülerin kolay ve 
pratik kullanılması, yapılan görselleştirmelerin 
gerçeğe yakın olması, Kütüphane yarat-
mak açısından ara yüzü pratik ve kullanışlı, 
Oluşturulan mekânların alanlarını ve haci-
mlerini hesaplayabilme ile mahal listelerini 
oluşturabilmesi, İnşaat safhalarına paralel 
çizgideki kullanımı, proje ve uygulama 
arasındaki birebir uygunluk, Yapılan her 
değişikliğin metrajlara kadar tüm paftalarda 
güncellenmesi çok zaman kazandırıcı, taşrada 
olmak, eski kuşaktan olmak, kolay öğrenebilir 
miyim kaygısı, olduğu görülmektedir [9, 18].

4. Sonuç

YBM tasarım ekibinden (mimarlar, mühendis-
ler vd.) yükleniciye ve alt yüklenicilere ve daha 
sonra mal sahibine her biri kendi disipline özgü 
bilgisini ilave ederek ve tek modelde yapılacak 
değişiklikleri takip ederek verilecek sanal bilgi 
modeli için potansiyel sağlamaktadır. Bunun 
sonucunda yapı sahiplerine alışkın oldukları-
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1. Giriş

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin artmasıyla 
bilgisayar sistemlerinden her alanda yararlanıl-
maktadır. Görüntüleme sistemlerinin gelişmesi 
ile daha kaliteli ve sağlıklı değerlendirmelerin 
yapılabileceği görüntüler elde edilmektedir. Bu 
görüntüler üzerindeki değerlendirmeler kimi 
zaman insan tarafından kimi zaman görüntü 
işleme sistemleri tarafından otomatik yapıl-
maktadır. Görüntü işleme alanındaki çalışma-
lar, görsel değerlendirmede insan kontrolünü 
azaltmakta, bunun yerine bilgisayar kontrolünü 
artırmaktadır.  Bu da insan kaynaklı hata payını 
azaltmakta ve hızı artırmaktadır. 

Görüntü işleme sistemlerinin medikal alanda 
kullanılması için retina görüntüsü üzerinde 
işleme [1] veya ultrasound görüntü üzerinde 
işleme [2] gibi çalışmalar yapılmaktadır. Me-
dikal görüntüleme sistemlerinin elde ettiği 
görüntüler, görüntü işleme tekniklerinden ge-
çirilerek çıkarılan bilgileri, uzman kullanıcılar 
yorumlamakta ve bu bilgilerden karar vermede 
yararlanılmaktadır. Yapılan çalışmada medikal 
görüntü işleme teknikleri kullanılarak kan da-
marı genişliğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. Kan Damarı Genişliği Ölçümü

Uzman tarafından medikal görüntüleme sis-
temi vasıtasıyla vakadan alınan kan damarı 

Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler
Olcay Çetiner
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Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde 

Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması

İsmail Kahraman1, Vildan Bayram1, Ertuğrul Ercan2, Bahadır Kırılmaz2
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Özetçe: Medikal görüntü işleme, tıbbi görüntüleme aygıtları ile elde edilen görüntü veya video 
verilerinin görüntü işleme teknikleri kullanılarak işlenmesi ve bilgi elde edilmesi sürecidir. Me-
dikal görüntüleme sistemlerinin yaygınlaşması ile medikal görüntü işleme çalışmaları da geliş-
mektedir. Kan damarı genişliğinin ölçümü için medikal görüntüleme sistemleri kullanılarak elde 
edilen görüntü üzerinde elle ölçüm yapılmaktadır. Yapılan çalışmada, kan damarı genişliğinin 
ölçülmesi işlemi görüntü işleme teknikleri kullanılarak bilgisayar tarafından yapılması amaçlan-
mıştır. Böylece damar genişliğindeki değişimlerin daha doğru ve hızlı hesaplanması ve buna bağlı 
diğer bilgilerin çıkarılması hedeflenmiştir.

Applying Medical Image Processing For Measuring Blood Vessel Thickness Change

Abstract: Medical image processing is a procedure for processing and gaining information from 
image or video data acquired by medical imaging devices using image processing techniques. 
With the more commonly usage of medical imaging systems, medical image processing tech-
niques are improving. The measurement of the thickness of the blood vessel is performed manu-
ally or semi-automated on the image acquired by medical imaging systems. In this study, The  
aim is to make the measurement of the thickness of the blood vessel by computer using image 
processing techniques be easy and efficient. Thus, more accurate and rapid calculations are aimed 
for changes in thickness of the blood vessels and other related information.
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sonraki önişleme adımına parametre olarak 
gönderilmektedir.

2.2 Video Görüntüsünün                                                 
Ön işlemeden Geçirilmesi
Videoyu oluşturan yaklaşık 5000 framede gö-
rüntü aynı kalitede olmamaktadır. Balonun 
şişip inmesi esnasında veya görüntü alımı 
sırasındaki hareketten kaynaklanan görüntü 
bozulmaları olmakta ve bazı framelerde kan 
damarı seçilememektedir. Bundan kaynakla-
nan hataları azaltmak için hatalı framelerin 
ayıklanması amacıyla video üzerinde önişleme 
yapılmaktadır.

Bu aşamada, videoda bulunan her frame prog-
ram tarafından işlemden geçirilerek damar 
sınırları bulunmaktadır. Damar sınırlarını çiz-
mek için, frame üzerinde satır-sütun taraması 
yapılarak siyah beyaz görüntü üzerinde damar 
bölgesini ifade eden siyah alanın üst sınırın-
da belli aralıklarla noktalar alınmakta ve bu 
noktaların her birinin alt sınırda karşılık gelen 
denk noktaları alınmaktadır. Bu alt ve üst nok-
taların birleştirilmesiyle çizilen iki çizgi damar 
sınırlarını ifade etmektedir.  

Her frame için alınan bu çizgilerin eğimleri 
bulunmaktadır. Uygun aralıktaki eğimlerin or-
talaması bulunarak video için ideal sınır çizgi-
leri elde edilmektedir. Bu ideal sınır çizgilerine 
yakın aralıkta sınır çizgileri içeren frameler 
doğru frameler olarak kabul edilmektedir. Di-
ğer framelerdeki noktalar hatalı olarak kabul 
edildiklerinden ölçüm ve hesaplamalara dahil 
edilmemektedir.

2.3 Damar Genişliğinin Hesaplanması
Bir önceki aşamadan elde edilen, kan damarı 
sınırını belirleyen karşılıklı noktalar arasındaki 
uzaklığın ortalaması alınmaktadır. Böylece her 
bir frame için kan damarının genişlik değeri elde 
edilmektedir. Bu noktalar ve genişlik değeri, vi-
deo görüntüsüyle Şekil 3’de görüldüğü gibi ça-
kıştırılarak kullanıcı ara yüzünde sunulmaktadır 
ve bilgisayar ortamında kaydedilmektedir.

Videodaki her frame için genişlik değeri he-
saplandıktan sonra ortalaması alınmaktadır. Bu 
ortalama genişlik değerine göre her frame için 
standart sapma değeri de elde edilmektedir. 
Kullanıcı ara yüzünde, video geçişi sırasında 
işlenmekte olan frame sayısı, ortalama genişlik 
gibi bilgiler ve kan damarı genişliği değişimi 
grafik olarak kullanıcıya sunulmaktadır. 

Şekil 3. İşlenmiş kan damarı görüntüsü

Kan damarı genişliğinin video görüntüsü bo-
yunca değişiminin gösterildiği genişlik/zaman 
grafiği üzerinde kullanıcının iki bölge seçmesi 
istenmektedir. Kullanıcının seçtiği bu bölgeler 
belli zaman aralığındaki framelere denk gel-
mektedir. Bu zaman aralıklarındaki genişlik 
değerleri karşılaştırılarak değişim yüzdesi he-
saplanmakta ve kullanıcıya bildirilmektedir ve 
çıktı olarak saklanmaktadır (Şekil 4).

 

Şekil 1. Genişlik değişim grafiği  (Genişlik/ Zaman) Şekil 4. Genişlik değişim grafiği  (Genişlik/ Zaman)

video görüntüsü örneği .vob uzantılı olarak 
bilgisayara aktarılmaktadır. .Ortalama 10 dk 
sürelik bu video görüntüsünde vakanın kolun-
daki kan damarı bölgesinde balon şişirilip indi-
rilmesiyle olan kan damarı genişliği değişimi 
görülmektedir.

Uzman tarafından video görüntüsü üzerinde 
balon şişmesinden önce kan damarının rast-
gele bir bölgesinden elle genişlik ölçümü ya-
pılmaktadır. Balonun inmesinden sonra video 
görüntüsünde kan damarının yine rastgele bir 
bölgesinden genişliği ölçülmektedir. Bu iki öl-
çüm uzman tarafından karşılaştırılmaktadır ve 
değişim kaydedilmektedir.

Gerçekleştirilen programda video görüntüsü 
üzerinden kan damarı genişliğinin ölçülmesi, 
değişimin hesaplanması, çıkarılan bilgilerin 
bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve raporla-
ma  işlemleri yapılmaktadır.  Program MAT-
LAB 2009 [3] ortamında hazırlanmıştır. 

Şekil 1. Çalışma şeması.

Medikal görüntüleme sisteminden alınan vi-
deo, MATLAB ortamında kullanılabileceği 
formata dönüştürülmüştür.  Bu sayede büyük 
boyutlu (yaklaşık 100mb) video dosyalarının 
boyutu da azaltılarak programın  daha hızlı ve 
etkin bir şekilde çalışması sağlanmıştır. 

Yapılan uygulamanın çalışma şeması Şekil 
1’de gösterilmiştir.

2.1 Video Görüntüsünün Hazırlanması
Şekil 2’deki, programa giriş parametresi olan, 
medikal görüntüleme sisteminden elde edilen  
kan damarı ham video görüntüsü, en iyi sonu-
cun alınabilmesi için görüntü işleme teknikleri 
ile zenginleştirilmiştir [4]. 

Video görüntüsü üzerinde kan damarı bölgesi-
nin dışında başlık ve ölçek gibi bilgi alanları 
da bulunmaktadır. Öncelikle videoda sadece 
kan damarının görüldüğü bölgenin ayrıştırıl-
ması için belirlenen boyutlarda kırpma işlemi 
yapılmaktadır. 

Şekil 2. Medikal görüntüleme sisteminden 
elde edilen kan damarı görüntüsü

Elde edilen kan damarı görüntüsü üzerinde 
Otsu metodu [5] kullanılarak gri tonlama dö-
nüştürmesi ve 1.9 eşik değeri ile ikili (siyah-
beyaz) formata dönüştürmesi yapılmıştır. Eşik 
değeri farklı vakalar için daha uygun sonuç alı-
nacak şekilde değiştirilebilmektedir.

Damar alanı beyaz, damar dışında kalan kas 
alanı siyah olarak görünen yeni görüntü, bir 
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1. Giriş

Sağlık sistemi içerisinde önemli bir yeri olan 
hastanelerin yönetiminde; rekabetin artması, 
harcamaların önü alınmaz bir şekilde yüksel-
mesi, kalite ve verimlilik arayışları kaynakları 
daha etkin şekilde kullanmayı zorunlu kılmak-
tadır [1]. Bu sebeple sağlık sektöründe bilgisa-
yar kullanımı, 1980’lerin sonunda muhasebede 
mali kayıtların tutulması ve faturalama ama-

cıyla başlamıştır. Günümüzde ise bilişim tek-
nolojileri olmaksızın sağlık hizmetlerinin sür-
dürülmesini düşünmek bile mümkün değildir. 
Sağlık sektöründe bilgisayar kullanımını, Has-
tane Yönetim Bilişim Sistemlerinden (HYBS), 
tanı ve tedaviyi destekleyici sistemlere kadar 
her alanda görmek mümkündür. 

Bir hastalığa tanı konması en az tedavi kadar 
önemli bir aşamadır. Başarılı bir tedavi ancak 

Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması
İsmail Kahraman, Vildan Bayram, Ertuğrul Ercan, Bahadır Kırılmaz

Kan damarı sınırlarının gösterildiği yeni video 
görüntüsü, genişlik değişim grafiğinin yanı sıra 
her vaka için ortalama genişlik, değişim yüzde-
si, girdi ve çıktı dosyalarının konumları, vaka 
adı gibi bilgilerin yazıldığı dosya da bilgisayar 
ortamında saklanmaktadır. 

3. Sonuçlar

Yapılan çalışmada medikal görüntüleme sis-
temi ile elde edilen kan damarı görüntüsüne 
görüntü işleme uygulanmıştır.  Bu uygulama 
ile daha önceden insan tarafından hesaplanan 
kan damarı genişliğinin bilgisayar ortamında 
otomatik bulunması ve bunun yanında değişim 
yüzdesi gibi diğer bilgilerin de elde edilmesi 
sağlanmıştır. Gerçekleştirilen programın çıktı 
verileri, video ve grafiklerin kullanıcıya su-
numu ve daha sonradan gereksinim duyulabi-
lecek bilgilerin çıkarılabilmesi için bilgisayar 
ortamında kaydedilmesi sağlanmıştır.

Programı geliştirmek, çalışma hızını artırmak 
ve sonuçların doğruluk oranını artırmak için 
çalışmalar devam etmektedir. Uygulanan ça-
lışmada medikal görüntüleme sisteminden 
elde edilen verinin programda işlenme süreci 
gerçek zamanlı değildir. Medikal görüntüleme 
sistemi ile entegrasyonu sağlanarak gerçek za-
manlı işleme ve sonuç analizi sağlanabilir.

4. Kaynakça

[1]   Zhang Y., Guo X. Y., Hu L., ve diğerleri, 
“A Novel Approach for Blood Vessel Edge De-
tection in Retinal Images”, 2nd International 
Conference on Biomedical Engineering and 
Informatics, 2009. 

[2]  Ito, M., Saito, Y., “Extraction of fine blood 
vessels from an ultrasound image by an adap-
tive local image processing”, IEEE Internati-
onal Conference on Networking, Sensing and 
Control, 2007.

[3]  MATLAB R2009a, www.mathworks.com

[4]  Gonzalez R. C, Woods R. E., ‘Digital Ima-
ge Processing’, Prentice Hall, 2002.

[5] Otsu N., “A threshold selection method 
from gray-level histograms”. IEEE Trans. Sys., 
Man., Cyber. 9: 62–66,1979.

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi 

Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim 

Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi

Önder Göçer1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem2

1 İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü
2 İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bölümü
ogocer@istanbul.edu.tr, gulsecen@istanbul.edu.tr, tlerdem@istanbul.edu.tr

Özet: Sağlık bilişim teknolojilerinin ilk uygulama yerleri, öncü konumları ile üniversiteler ol-
muşlardır. Günümüzde sağlık alanında bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından birisi de 
dijital radyografidir. Dijital radyografi, bilimsel araştırmalar için önemli bir bilgi kaynağı  olduğu 
gibi ekonomik ve çevreci bir boyutu da vardır. Bilişim teknolojileri ile doğru entegre edildiği 
taktirde yukarıdaki faydaları sağlayacağı gibi, yanlış yapılandırılması durumunda ise mevcut sis-
temin çalışmasını aksatacağı için riskler de içermektedir. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinin 
bazı bölümlerinde dental dijital radyografiye geçilmiş olsa da konvansiyonel sistemin de büyük 
ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. Dijital Radyografiye geçişte karşılaşılan sorunlar, bilişim 
teknolojileri açısından değerlendirilerek yeni teknolojiler ışığında çözüm önerileri tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Sağlık Bilişim, Dijital Radyografi, Dental Dijital Radyografi, PACS.

Abstract: Universities have become the leading institutions in the application of information 
technology in healthcare. Nowadays, one application of information technology in healthcare 
is digital radiography. Digital radiography is an important source of information for scientific 
research and it also has economic and environmental dimensions. When digital radiography is 
integrated with information technology correctly, it provides the above benefits; but it includes 
risks of disrupting the operation of existing system in case of the wrong configuration. In certain 
departments of the Faculty Hospital of Dentistry, dental digital radiography is in use; at the same 
time it is also observed that conventional system continue to be used. Problems, encountered in 
the transition to digital radiography, are assessed in terms of information technology and solu-
tions will be discussed in the light of new technologies.

Keywords: Health information, Digital radiography, Dental Digital radiography, PACS.
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Tüm kullanıcılar, kendi bilgisayarlarındaki • 
HYBS yazılımı üzerinden, kendi yetkileri 
oranında, görüntülere ve eğer mevcutsa 
raporlara ulaşabilmelidir.
Görüntüleyici (Viewer), görüntüler üze-• 
rindeki ışık ayarı, beyaz dengesi, döndür-
me, büyültme, çoğaltma, ölçüm yapma, 
gruplama, karşılaştırma, imleme gibi is-
teklerini karşılayacak teknik araçlara sa-
hip olmalıdır.
Hastane içinde dağıtımı yapılan görüntü • 
ve raporlar, danışmak için veya ihtiyaç ha-
linde internet üzerinden dış kullanıcılar ile 
paylaşılabilmelidir.

3.2 PACS’E Geçişte Karşılaşılan Sorunlar
PACS’e geçişte sıklıkla aşağıdaki sorunlarla 
karşılaşılmaktadır [8] [9]:

Hedefin belirlenmemiş ya da doğru belir-• 
lenmemiş olması,
Ön araştırmasının geniş olması,• 
Kuruluş maliyetinin yüksek olması (Rad-• 
yoloji cihazlarının dijitale dönüşüm mas-
rafının yüksek olması ve PACS maliyeti),
Genel olarak yazılıma para ödeme konu-• 
sunda isteksiz olunması,
Yetişmiş insan gücü;• 

- Sağlık Bilişimi konusunda yetişmiş 
uzman eksikliği,
-  Doktorların bakış açısı,

Veriler adli kayıt niteliğindedir. Bunun • 
öneminin bilinmemesi veya yeterince 
bilinmemesi.
Kamu olmanın getirdiği klasik sorunlar,• 
 (Hizmette kalite, verimlilik, yetkinlik gibi • 
konulardaki eksiklikler),
Büyük bir yapının dönüştürülecek olması,• 
Ara çözümlerde görüntü kaybının olması,• 
Büyük ve başarılı örneklerin olmaması ya • 
da bilinmemesi,
Kablosuz iletişimde (3G) veri indirme sı-• 
nırının olması, sınırın üzerine çıkıldığında 
ayrı tarifeden ücretlendirilmesi.
Dijital filmin en uçtaki hekime ulaştırılma-• 
sında karşılaşılan teknik zorluklara çözüm 
üretilmemiş olması.

4. Güncel Bilişim Teknolojilerindeki Durum

Her ne kadar bilişim teknolojilerindeki geliş-
melerin Dijital Radyografi kullanımını etkile-
yebilecek olanları aşağıda kısaca incelendiyse 
de gelişmeleri ne kadar geniş ele alırsak alalım 
yine de yeterli olamayacağı açıktır. 

4.1 Ağ ve iletişim
İyi çalışan bir PACS için, sağlıklı bir ağ (Net-
work) altyapısının kurulmuş olması gerekmek-
tedir. Günümüzde kullanılmakta olan Fiber 
optik ve UTP kablolar ile kablolu altyapıyı, 
doğru konumlandırılmış Access Pointler kab-
losuz altyapıyı, PACS’in gerektirdiği şekilde 
ve makul maliyetler ile kurmak mümkündür. 
PACS’te yüksek kapasitede görüntü dosyaları 
kullanımı sebebiyle kablosuz iletişimde (3G-
mobil internet) teknolojisi kullanımı için fiyat-
ların uygun olduğunu söylemek için ise henüz 
erkendir. Tablo-1’de 06 Şubat 2010 tarihi itiba-
riyle ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün 
fiyat tarifelerinden örnekler verilmiştir  [10].

Şirket Kota Fiyat

Avea 4GB 39 TL

Turkcell 4 GB 39 TL

Turkcell 8 GB 69 TL

Vodafone 5GB 45 TL

Tablo-1: Türkiye’de faliyet gösteren 
3 operatörün fiyat tarifeleri

4.2 USB 3.0
USB (Universal Serial Bus-Evrensel Seri Ve-
riyolu) dış donanımların bilgisayar ile bağlantı 
kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı 
biçimidir. Yaygın kullanılan sürümü 2.0’dır. Bu 
1.1’den 40 kat hızlıdır. Tak çalıştır (plug and 
play) özelliğinden dolayı birçok cihazın bağ-
lantısında kullanılmaktadır. USB 2.0’ın 480 
Mbit/sn’lik hızına karşılık Usb 3.0’ın 4.8Gbit/s 
lik bir aktarım hızı mevcuttur [13]. Böylece 
yeni standart, teori bazında USB 2.0’dan 10 
kat daha hızlı olmakta ve verileri eSATA ara-
biriminden (3000 Mbit/s) 1,6 kat daha hızlı ak-
tarabilmektedir. Bu oran şu an için piyasadaki 

doğru tanı konulduğunda gerçekleşebilir. Bu 
açıdan bakıldığında radyolojik görüntüleme-
nin ayrı bir önemi vardır [3]. Dijital radyografi 
ile elde edilen görüntüler üzerinde bir bölgeye 
odaklanma ve ölçme gibi değişik görüntü iş-
leme yöntemleri uygulanabilmektedir. Dijital 
radyografi kullanıldığında; hasta düşük dozda 
radyasyon almakta, film banyosu ortadan kalk-
tığı için zaman ve maliyet tasarrufu getirmek-
te, doktorlar açısından daha detaylı görüntü 
imkânı sunmakta tüm bu özellikleriyle verim-
lilik ve kalite artışı sağlamaktadır.

2. Dijital Radyografi

Radyoloji Türkçeye “Işın Bilimi” olarak çev-
rilebilir. Konvansiyonel radyografide görüntü 
hastayı değişik oranlarda geçen x-ışınlarının 
röntgen filmi üzerindeki fotografik etkisi ile 
oluşuyordu. Dijital röntgende ise hastayı geçen 
x-ışınları röntgen filmi üzerine değil, dijitalize 
edilebilecek bir düzenek üzerine düşürülür. Bu 
düzenek, x-ışınlarının miktarını ölçen bir de-
dektör sistemi olabileceği gibi, laser ışını ile 
taranabilecek bir fosfor plağı da olabilir. Diji-
talizasyon yöntemi ne olursa olsun sonuçta ya-
pılan iş, hastayı geçen x-ışınlarının her noktada 
yarattığı etkinin sayısal olarak ölçülmesi ve gö-
rüntünün bu ölçümlerden oluşturulmasıdır [6]. 

Dijital radyografi kullanımının getirdiği avan-
tajları şu şekilde özetleyebiliriz;

Hastaya ulaşan radyasyon dozunun kon-• 
vansiyonel filme kıyasla büyük oranda 
azalması (%80-90) [5].
Görüntü kalitesinin çeşitli işlemler ile • 
artırılabilmesi ve ölçüm yapılma olanağı 
sağlaması,
Dijital görüntü bilgisayar bağlantısı olan her • 
yere hızla gönderilebilir. Bu yolla istenilen 
merkezle konsültasyon da yapılabilir [6].
Sağlıklı bir şekilde arşivleme imkânı sağlar.• 
Yine dijital radyografiye geçişle birlikte film • 
ve banyo kullanılmadığı için, film ve banyo 
maliyeti, banyo zamanı ve çevreye zararlı so-
lüsyonların kullanımı ortadan kalkmaktadır. 

Günümüzde kullanılan dijital radyografik sis-
temlerde; direkt sensör sistemleri (CCD, CMOS) 
ve fosfor plak sistemleri olmak üzere 2 farklı 
tip görüntü reseptörü kullanılmaktadır. Fosfor 
plakların x-ışınına duyarlılığı ve görüntü alanı 
hem konvansiyonel hem de direkt sensörlere 
oranla daha fazladır. Bunun yanı sıra, plakların 
esnekliği konvansiyonel filmlere çok yakındır 
ve dolayısıyla klinik kullanımı kolaydır [6].

Hangi yöntemle elde edilirse edilsin, dijital 
radyografinin saklanması ve görüntülenmesi 
aşamalarının etkin ve kolay bir yolunun bu-
lunması gerekecektir. Bu amaca yönelik olarak 
röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, 
mamografi, ağız içi görüntü gibi tıp alanında 
kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağ-
ladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetil-
mesini sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu 
sistemler PACS (Picture Archiving And Com-
munication System - Görüntü Arşivleme ve 
İletişim Sistemi) olarak anılmaktadır.

3. PACS

PACS adından da anlaşılacağı üzere tıbbi 
görüntülerin arşivlenmesini ve iletilmesini 
sağlayan sistemlerdir. PACS sisteminin Bö-
lüm 3.1’de yer alan temel nitelikleri taşıması 
beklenmektedir [7];

3.1 PACS’in Nitelikleri
Görüntülere, yetkilendirme aşamasından • 
sonra, istenen biçimde, istenen zamanda, 
istenen yerden ulaşılabilmeli.
Tüm işlemler, film basılmasına gereksi-• 
nim duyulmadan yürütülebilmelidir,
DICOM uyumlu tüm cihazlar sisteme en-• 
tegre edilebilmelidir,
Tüm görüntü ve görüntülere ilişkin veriler, • 
tek bir kaynaktan yönetilebilmelidir,
HYBS ya da Radyoloji Bilgi Sistemi(RBS) • 
ile bütünleşik çalışabilmelidir. Görüntüsü 
alınacak hastaların yönlendirilmesi, sıraya 
konulması ve randevularının yönetimi gibi 
işlemlerin PACS ile uyumlu yürütülmesi 
gerekmektedir.
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Tıp alanında kullanım için geliştirilmiş Tablet 
PC’leri ise MCA (Medical/Mobile Clinical As-
sistant ya da Medikal Klinik Asistan) olarak 
görmekteyiz. MCA’ler Tıp alanında kullanım 
için geliştirildiklerinden sterilizasyon imkânı, 
düşme ve çarpmalara karşı sağlamlığı ve kolay 
tutma ve taşıma için kulpları ile dikkati çek-
mektedirler. Dokunmatik ekranıyla dokunarak 
ya da kalem ile digitizer özelliğiyle kullanıla-
bilmektedir. Uzun pil kullanım süresi (10 saat) 
ve kolay şarj imkanı sağladıkları görülmekte-
dir. MCA’ler Ülkemizde de belli başlı bir-kaç 
hastanede kullanılmaktadır. 

4.7 NComputing
NComputing Erişim Cihazı  UXP (User eX-
tention Protocol) protokolünü kullanan tek bir 
PC üzerinde eş zamanlı ve bağımsız çalışma 
imkânı sağlayan network tabanlı bir sistem 
aygıtıdır. Tüm  ofis programları, grafik uygu-
lamaları ve e-posta, internet sayfaları, birçok 
uygulamayı ayrı bir bilgisayardaki gibi kul-
lanabilme imkânı sağlar. Birden fazla bilgisa-
yarın kullanıldığı şirketler, eğitim kurumları, 
hastaneler, devlet kurumları ve ev kullanıcıları 
hedeflenerek geliştirilmiş bir çözümdür. Yeni-
leme maliyetlerini ve yönetim zorluklarını or-
tadan kaldırdığı için daha ucuzdur [16]. 

4.8 Diğer Gelişmeler
Server tarafında, yüksek kapasiteli Raid disk-
leri, gelişmiş yedekleme (Backup) sistemlerini 
ve artık sorunsuz çalışan işletim sistemlerini, 
Görüntüleme alanında ise üç boyutlu görün-
tüleme (3D) için geliştirilmiş monitörlerden, 
e-gazete olarak tasarlanan 130 gr ağırlığındaki 
19inch esnek e-gazetelere kadar geniş bir yel-
pazede ürünleri saymak mümkündür.  

Yazılım tarafında ise içerik tabanlı sorgulama, 
sanal gerçeklik ve üç boyutlu modellemeye 
dikkat çekmek yerinde olacaktır. Bunun yanı 
sıra yine ses ve görüntü tanıma alanındaki di-
ğer çalışmalar yavaş ilerlese de, bilgisayarla 
iletişimin şeklini değiştirmeye aday olduğu 
gerçeği göz ardı edilemez.

5. Dental Dijital Radyografi

Diş ve ağız sağlığının yeniden kazanılması 
ve devamında gereken periyodik muayeneler 
için dental radyografiler son derece önemlidir. 
Röntgenler diş hekiminin dişler ve çenelerdeki 
sorunları teşhis etmesine yardımcı olur. Rad-
yografiler; gözle yapılan muayenede fark edi-
lemeyen çürük alanlarının görülmesini, mevcut 
olan dolguların altında gelişen çürük ve çatlak 
ya da diğer zararların fark edilmesini, dişeti 
hastalığı nedeniyle oluşan kemik kaybı ya da 
enfeksiyon veya canlı dokunun ölmesi (nek-
roz) ve kök kanalındaki sorunların tesbiti için 
gereklidir. İmplant hazırlığı ve yerleştirilmesin-
de, ortodontik tedavi ve bunların diş hekimliği 
çalışmalarında diş hekimi için yararlı ve gerek-
lidir. Radyografiler ile kist, ağız kanserleri ve 
metabolik ve sistemik hastalıklarla birlikte olu-
şan değişikliklerin saptanması da mümkündür.  
Radyografilerin yardımı ile diş hekimleri, ço-
cukların ağzındaki diş gelişimi ve büyümeleri-
ni de görebilirler [18].

5.1 Diş Hekimliğinde Kullanılan Röntgenler
Ağız içi ve ağız dışı olmak üzere iki çeşit rönt-
gen mevcuttur [18]:

5.1.1. Ağız içi röntgen çeşitleri
Periapikal radyografi• 
Oklüzal radyografi• 
Isırma (bite-wing) radyografisi• 

5.1.2. Ağız dışı röntgen çeşitleri
Ağız dışı röntgen çeşitlerini iki grupta incele-
mek mümkündür;

5.1.2.1. X-ışını teknikleri
Panoramik radyografiler• 
El-Bilek• 
Sefalometrik projeksiyonlar• 
Kafanın çeşitli pozisyonlardaki görüntüleri• 
Sinüs grafileri• 
Temporomandibuler eklem (Alt çene ek-• 
lemi) grafileri
Sialografi (tükürük bezi radyografisi)• 

sabit disk ve SSD’lerin ihtiyaç duyduğunda 
çok daha fazladır [14].

4.3 SATA-3
Serial Ata II olarak (SATA II) olarak bilinen 
disklerin transfer hızı 3.0 Gb/s (300MB/s) iken, 
SATA-III bunu 6.0 Gb/s oranını standart hale 
getirmeyi planlamaktadır. Teorik olarak işlem 
hacminin iki katına çıkmasına rağmen, gelenek-
sel sabit diskler bu hıza ulaşamamıştır. Bununla 
birlikte 6.0 Gb/s standardı geçit çoklayıcılarıyla 
(port multipliers) birleştirmede kullanışlı bir çö-
züm sağlanacak ve böylece bir Seri ATA geçi-
dine birçok sürücü bağlanabilecektir. Ayrıca bu 
arabirime RAM diskleri gibi katı hal sürücüleri-
de (solid-state drives) bağlanabilecektir [13].

4.4 CPU
Yeni geliştirilen CPU’ların Parelel işlem yap-
ma kapasiteleri, grafik ve çoklu ortam (multi-
medya) desteği, mobil cihazlar için pil ömrü 
optimizasyonu, etkin önbellek kullanımı gibi 
özellikleri ile yüksek performans sağladıkları 
görülmektedir. 

4.5 Sabit Disk
Sabit Diskler, bilgisayar dünyasının en eski ve 
en az değişime uğrayan bileşenleri olmuştur. 
Yıllar boyu bebek adımlarıyla geliştirilmekte 
olan mekanik sabit diskler teknolojinin sınırla-
rına fazlasıyla takılmış durumdalar. Bu durum 
artık devrim niteliğinde sayılabilecek Solid 
State Drive (SSD) teknolojisi sayesinde orta-
dan yavaş-yavaş kalkacaktır. “Bilgisayar en 
yavaş parçası kadar hızlıdır” sözünü hatırlayıp 
sabit diskleri bilgisayarları frenleyen en büyük 
etken olarak düşünebiliriz [12].

Mekanik disklerdeki artan rpm (revolutions per 
minute) daha fazla performans ve beraberinde 
sıcaklık problemi de getirmiştir. Problemlerin 
çözümünde kullanılan teknikler artık son limit-
lerine gelmiştir. Mekanik diskler yerini yavaş-
yavaş kendisinden tamamen farklı ve potansi-
yeli oldukça yüksek olan SSD yani Katı Hal 
Sürücülere bırakmaktadır. SSD’lerin içerisinde 
normal harddiskler gibi dönen bir başlık/meka-

nizma bulunmamaktadır. Bunun sonucu diğer 
harddiskler sarsılmalarda problem oluşturur-
ken, SSDler daha dayanıklıdır. Yine içerisinde 
hareketli parça olmadığı için daha sessizdirler 
[13]. SSD’lerin diğer avantajlarını ise Hızlı baş-
langıç, hızlı veri erişimi, az enerji tüketimi ve 
az ısınma, hareketli parçalar olmadığı için daha 
fazla mekanik dayanıklılık, normal harddiske 
göre daha az yer kaplama, yazma ve okuma-
da daha az hata şeklinde saymak mümkündür. 
Dezavantajlarına gelince normal harddisklere 
göre kapasiteleri az ve fiyatları daha yüksektir. 
HDD’nin 30 yıllık gelişim süreci göz önüne 
alındığında henüz 3-5 yıllık SSD teknolojisi-
nin, kısa sürede kapasite olarak HDD’yi geride 
bırakmasını ve fiyatının daha makul seviyelere 
inmesini bekleyebiliriz.

4.6 Taşınabilir Bilgisayarlar
Xerox PARC’ta çalışan Alan Kay’ın 1968 yı-
lında öngördüğü, en fazla 1 kilogram ağırlığın-
da, bir çanta içinde başka nesnelerle birlikte 
taşınabilecek kalınlıkta ve büyüklükte olarak 
tasarladığı ilk Dynabook’u, çocukların kulla-
nabileceği basitlikte bir bilgisayar olarak res-
metmişti. Kay, Dynabook’u kullanıcının işini 
kolaylaştıracak -bir şeyler öğrenmesine ihti-
yacı olmadan kullanılabilecek- cihazlar olarak 
tasvir eder. Kay, bugün 40 yıl geçtiği halde 
ürünlerin birçoğunun bu standartları bile yaka-
layamadığını ifade ediyor [15]. Her ne kadar 
Kay gelinen noktadan çok memnun olmasa da 
Notebooklar performans, Netbook’lar ise uy-
gun fiyatı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunun yanında Apple firması tarafından üre-
tilen iPad ve Microsoft-HP işbirliği ürünü 
olarak duyurulan Tablet PC’nin kat ettikleri 
yol küçümsenemeyecek boyuttadır. Bu tablet 
bilgisayarlar henüz çok yeni duyurulduğu için 
yorum yapmak için erken olsa da multitouch 
(çoklu-dokunmatik) ekranları ile ciddi bir pa-
radigma değişiminin yaşanması kaçınılmaz 
görünüyor. Çünkü klavye-mouse ikilisinin ya-
paylığından dokunmanın kolaylığına giden bir 
yolu açıyorlar.
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rekiyorsa iyileştirilmelidir. Server’a işletim 
sisteminin kurulması için SSD kullanılması 
performansı artıracaktır. Bununla birlikte SSD 
fiyatları ve ürün yelpazesinin henüz tam ola-
rak oturmadığı görülmüştür. Depolama için 
Raid5 diskler kullanılmalı ve başlangıç ola-
rak 500GB’ın üstünde bir disk kapasitesi ter-
cih edilmelidir. Bununla birlikte 2TB’a kadar 
genişleme imkânı da gözetilmelidir. Önerilen 
sistem en az 2 adet GigaBit Ethernet ile ağa 
bağlanması yerinde olacaktır. Server’da güç 
ünitesinin yedekli olması ve çalışırken takıla-
bilme özelliği bulunması önerilir. Sağlıklı bir 
yedekleme ve virüs koruma sistemi oluşturul-
malı ve belirli periyotlarda yedekleme sistemi-
nin çalışması kontrol edilmelidir.

PACS kurulurken her ne kadar iletişim altyapı-
sı ve server önemli ise de asıl verimli kullanımı 
sağlayacak olan HYBS ve RBS ile bütünleşik 
çalışacak yazılımdır. PACS yazılımına karar 
verilirken, firmanın referansları, daha önce 
yaptığı işlerin büyüklüğü, görüntüleme yazılı-
mının diş hekimliği için yeterliliği ve standart-
lara uygunluğu (HL7, DICOM ve IHE) titiz-
likle üzerinde durulması gereken noktalardır. 
PACS yazılımının edinme maliyetinin yanı sıra 
yıllık bakım maliyetinin de satın alma aşama-
sında kullanıcı sayısı veya kapasite ile orantılı 
olarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca 
ek özellik ve yeni sürümlerin bakım maliyeti 
içerisinde mi değerlendirileceği, yoksa ayrıca 
bedel ödenip ödenmeyeceği satın alma aşama-
sında üzerinde durulması gereken noktalardan-
dır. Piyasada mevcut yazılımların birbirlerine 
üstünlükleri iyi araştırılmalı gerekiyorsa bu 
aşamada danışmanlık alınmalıdır.

Görüntüleme çözümlerinde heterojen bir yapı 
öngörmek yerinde olacaktır. Hekimlerin oda-
larındaki bilgisayarlarından görüntüleme ya-
pılabilmeli, bunun yanı sıra klinikler için uy-
gun çözümler geliştirilmelidir. Klinikler için 
masaüstü bilgisayarlar, NComputing benzeri 
sanal çoklaştırıcılar ve mobil sistemler bir ara-
da uygulanabilir. 

Mobil cihazlarda uzun pil süreleriyle yeni nesil 
çoklu-dokunmatik tablet bilgisayarların kulla-
nımının verim artışı sağlayacağı düşünülse de,  
pudralı eldiven ile kullanımının cihaza zarar 
verip vermeyeceği ya da verimliliği ile ilgi-
li bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan 
bakıldığında klinik kullanım için MCA’ler iyi 
bir alternatif oluşturmaktadır. Mobil cihazların 
çalınma ve kaybolmasına karşı çözüm üretil-
mesi gerekecektir. Bu aşamada Radyo Frekan-
sı (RF) etiketler yardımıyla korunma bir alter-
natif olarak değerlendirilebilir. Mobil cihazlar 
için PACS görüntüleme yazılımı özel olarak 
geliştirilmiş olmalıdır. Bu yazılımın arayüzü, 
masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen detaylı 
menüler ve giriş yöntemleri içeren bir yapıda 
değil daha çok düğmelerle (buton) seçerek ko-
lay girişe imkan tanıyan yapıda olmalıdır. 

6.3 Geleceğe Yönelik Beklentiler
Diş hekimliği alanında; içerik tabanlı sorgula-
ma, üç boyutlu (3D) görüntüleme ve üç boyut-
lu (3D) modelleme konularında yazılım geliş-
tirme imkânlarının geniş olduğu ve gelişmeye 
açık olduğu düşünülmektedir. Bu alanlardaki 
gelişmelerin kullanımı da artıracağı beklen-
mektedir.Bunun yanı sıra kablosuz iletişimde 
yaşanacak gelişmelerin de kullanımı yaygın-
laştıracağı, konvansiyonel filmin (dijital fotoğ-
rafçılıkta yaşandığı gibi) dramatik bir şekilde 
kullanım imkânının azalacağı, çözünürlük, 
kalite ve iletişim (veri paylaşımı) alanında da 
yeni teknolojilerin kısa zamanda büyük mesa-
feler kat edileceği düşünülmektedir. 

7. Sonuç

Özellikle amatör fotoğrafçılar Dijital Fotoğraf 
Makineleri ile ilk tanıştıklarında biraz boca-
ladılar, sanki büyü bozulacaktı. O güne kadar 
yerleşik düzende; fotoğraflar çekilir, banyo ya-
pılır siyah-beyaz ise baskı, dia pozitif ise çer-
çeve yapılır ve adeta büyülü bir şekilde ışığa 
tutulur sonuç incelenirdi. Sanki dijitale geçi-
lince bu büyü bozulacaktı. Oysaki korkulan ol-
madı, iyi fotoğrafçılar hala çok iyi fotoğraflar 
çekiyorlar.   

Bilgisayarlı tomografi ve dental volumet-• 
rik tomografi
Nükleer tıp• 

5.1.2.2. X-ışını kullanılmayan teknikler
Elektromanyetik rezonans görüntüleme• 
Ultrasonografi• 

6. Dişhekimliği Fakültesi                                           
Hastanelerinde PACS

Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde aynı 
anda birçok hekimin çalıştığı çok sayıda ünit 
(Diş tedavi koltuğu) bulunmaktadır. Bazı bö-
lümlerde filme daha çok tanı aşamasında ihti-
yaç duyulurken bazılarında tedavi aşamasında 
da hekim radyografik inceleme yapmayı is-
teyebilmektedir. Zorluk da bu noktada ortaya 
çıkmaktadır. Konvansiyonel film kullanımın-
da, hekim ihtiyaç duyduğu anda film elinin 
altındadır. Dijital film kullanımında ise her an 
hekimin elinin altında olacak şekilde bilgisa-
yarların kliniklere yerleştirilmesi çok pahalı ve 
yönetimi zor olabilmektedir.

Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde genel 
olarak hastaneye başvuran yeni bir hasta, ön-
celikle Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümünde 
muayene edilir, gerekiyorsa röntgeni çekilir, 
tedavi planlaması yapılarak ilgili bölümlere 
yönlendirilir. Hastanın tedavisinin yapılacağı 
bölümde ilk muayenesi yapılarak tedaviyi yü-
rütecek hekime yönlendirilebildiği gibi, doğ-
rudan bir hekime de yönlendirilebilmektedir. 
Bu hasta mahremiyeti açısından filmi görmeye 
hangi hekimlerin yetkili olacağı konusunda be-
lirsizliğe sebebiyet verebilmekte veya yetkilen-
dirme yönetimi zor bir iş halini alabilmektedir. 

Hasta sirkülasyonunun yoğun olmasının yanı 
sıra bazı durumlarda tedavi başlangıcında, or-
tasında ve sonunda filmler alınması gerekebil-
mektedir. Bu da operasyonel zorluklara sebebi-
yet vermektedir.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Hastanesini ele alacak olursak, 8 katlı bir bi-

naya yerleşmiş öğretim üyesi, öğrenci, asistan 
klinikleri; ek binada ise Oral İmplantoloji bölü-
mü ve Temel Tıp Bilimleri bölümleri mevcut-
tur. Bazı katlar da iki farklı bölüm tarafından 
paylaşılmaktadır. Bazı kliniklerde yan-yana 20 
Unit yer almaktadır.

Yapılan incelemede Ortodonti gibi bazı bölüm-
lerde bağımsız olarak dijital radyografi kulla-
nıldığı görülmüştür. Bu uygulamada kullanılan 
sistemin HYBS ve RBS ile bütünleşik çalışma-
dığı 150 GB kapasiteli bir bilgisayarın diskinin 
paylaşıma açılarak bölümde yerleşik 5 bilgisa-
yar ile görüntülemenin yapıldığı görülmüştür. 
Fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Bölümü 
ise Dijital Radyografiye geçiş için çalışmalar 
yürütmektedir. Bu kadar karmaşık bir yapı içe-
risinde doğru yapılandırılmış bir PACS olmadan 
dijital radyografiyi sağlıklı olarak kullanmanın 
mümkün olamayacağı düşünülmektedir. 

6.1 Durum Tesbiti
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Hastanesinde yıllar itibariyle değişim göster-
mekle birlikte, bir yılda yaklaşık 40.000 Pano-
ramik ve 80.000 adet periapikal film çekilmek-
tedir. Dijital filmlerin yer aldığı dosya büyük-
lüklerine gelince, çözünürlük ve dosya türüne 
göre değişiklik göstermekle birlikte panoramik 
filmler yaklaşık 4 MB, periapikal filmler ise 
yaklaşık 0,5 MB yer tutmaktadır. Bu da yıllık 
toplam 200GB kullanılabilir disk kapasitesi 
gerektirmektedir. 

6.2 Çözüm Önerileri
Dijital radyografiye geçiş belirli bir strateji 
dâhilinde planlı ve sistemli bir şekilde yapıl-
malıdır. Şayet bazı bölümlerde (ortodonti gibi) 
öncelikle uygulanacaksa dahi, mutlaka tüm 
fakülte için bir PACS kurulması öngörülerek 
buna yönelik yapı oluşturulmalıdır. 

Server’ın yaklaşık mevcut 200 kullanıcıya ve 
ek olarak kliniklere yerleştirilecek görüntüle-
me bilgisayarlarına hizmet vereceği göz önü-
ne alınarak planlama yapılmalıdır. Öncelikle 
ağ (network) altyapısı gözden geçirilmeli ge-
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1. Giriş 

Sağlık alanındaki önemli uygulamalardan biri 
olan aşı, sonuçları ölüm veya kalıcı sakatlıklar 
olabilecek bazı hastalıklara karşı bireyin bağı-
şıklık kazanabilmesi için kullanılan en etkin 
yöntemlerden biridir[4]. Bireylerin doğumları 
ile başlayan ve çocukluk dönemlerinde de de-

vam edilen aşı uygulamaları tüm dünya ülke-
lerinde, devletlerin sağlık bakanlıklarına bağlı 
belirli merkezler tarafından yönetilmektedir. 
Aşı ya da bağışıklama çalışmalarını düzenle-
mek, izlemek, uygulamak ve yönetmek için 
devlete bağlı resmi kurumların yanı sıra birçok 
farklı kurum, kuruluş ve kişi aynı sorumluk ça-
tısı altında toplanmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların                                            
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem

Yeni teknolojiler Economy (düşük maliyet), 
Efficiency (verimlilik),  Effectiveness (etkin-
lik) getiriyorsa kabul görmeleri kaçınılmazdır. 
Özellikle çoklu-dokunmatik tablet bilgisayar-
ların ve MCA’lerin yaygın kullanımı ile dijital 
filmlerin kliniklerdeki her noktaya ulaşması 
sağlanabilecektir. 

Diş Hekimliği Fakültelerinde iyi bir planlama 
ile PACS kullanımına geçiş; sağlıklı arşivleme 
imkanı,  maliyetlerde düşüş, verimlilik artışı 
getirecektir. 
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Ulusal Aşı Bilgi Sistemi:                                                                                     

Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi 
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Özet: Sağlık alanındaki önemli uygulamalardan biri olan aşı, ölümcül veya kalıcı sakatlıklar ile 
sonuçlanabilecek bazı hastalıklara karşı bağışıklık kazanılması için kullanılan en etkin sağlık uy-
gulamalarından biridir. Bireylerin doğumları ile başlayan ve çocukluk dönemini de içine alan ve 
hatta yaşam boyu uygulanan aşılara ilişkin bilgilerin saklandığı, sorgulandığı, bunların yanı sıra 
aşı zamanını hatırlatan, aşı sonrası yan etkileri izleyen, olası alerjik etkilere karşı uyaran elektro-
nik bir sistem henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ülkemizdeki aşı uy-
gulamalarına ilişkin bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Bunun sonucunda, aşı bilgilerinin 
ontolojiler ile temsil edilerek, birlikte çalışabilirliğin desteklenebileceği ve ülkemizde bireylerin 
sağlık kayıtlarından aşı ve aşılanma ile ilgili olan bölümün kalıcı duruma getirilebileceği bir Ulu-
sal Aşı Bilgi Sistemi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Ulusal Aşı Bilgi Sistemi, Anlamsal Web, Ontoloji, Aşı.

The National Vaccine Information System: An Assessment and                                                   
Recommendation on Approach

Abstract: Vaccine, one of the important applications in the health domain, is one of the most ef-
fective way to produce immunity to some infectious diseases which can have fatal or permanent 
injuries results. In our country, there isn’t any system which stores the information about vaccines 
and vaccinations that begins with the individuals’ birth, go on childhood and ever life-long, query 
this information, reminds the vaccination time, manages the adverse events that can be occurred 
after vaccination, alerts for possible allergic reactions. In this paper, an assessment about the vac-
cination in our country is done, firstly. As a result of this assessment, an approach for the National 
Vaccine Information System, which supports the interoperability with the vaccine and vaccina-
tion information, is recommended. The recommended system should make the health records, 
associated with the vaccines and vaccinations belong to individuals in our country, permanent. 

Keywords: National Vaccine Information System, Semantic Web, Ontology, Vaccine 
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sı sağlanamamaktadır. Hasta ile ilgili bilgilerin 
defalarca sisteme girilmesi, aynı laboratuar in-
celemelerinin farklı klinik birimler tarafından 
yeniden istenmesi sıkça karşılaşılan sorunlardan 
bazılarıdır. Intel Bilgi Teknolojileri bölümü tara-
fından hazırlanan bir çalışmada, sağlık alanında 
kazanımları arttırmak için birleştirilmesi gere-
ken bilgi teknolojileri Şekil 2’de gösterildiği 
gibi dört geniş alana ayrılmaktadır [8]. Mobil 
aygıtlar ve iletişim ağları ile bireylerin sağlık 
kayıtlarına yüksek hız ve istenilen yerden eri-
şimin sağlanması sağlık alanında artan bir iş 
değeri olarak önerilmektedir. Web servisleri ve 
servis yönelimli mimari ile kurumların uygula-
malarından bağımsız sağlık kayıtlarına erişim 
ve bu kayıtlar üzerinden bağımsız olarak çalış-
ma desteklenecektir. Anlamsal web teknolojileri 
ile sağlık verilerine üst veri eklemek bir başka 
deyişle verinin anlamını sunmak, hem kullanıcı-
lar hem de sağlık kurumları ve sağlık çalışanları 
için ilgili bilgiyi kolaylıkla bulma, paylaşma ve 
birlikte kullanabilme anlamına gelmektedir. 

Anlamsal web’in tanımı, Tim Berners-Lee ve 
ark. tarafından “Bilginin, bilgisayarlar ve in-
sanların birlikte çalışabilmelerini sağlayacak 
biçimde iyi tanımlanmış anlamının bulunduğu 
günümüzdeki Web’in genişletilmesi” olarak 
verilmektedir [1]. Anlamsal web çalışmaları-
nın odaklandığı temel konulardan biri de özel 
alanlar için  ontolojilerin tanımlanmasıdır. 
Sağlık bilgi sistemlerinin, dağıtık ortamlarda 
bulunan, yüksek düzeyde yapılandırılmış ve 
zengin anlamsallığı olan klinik bilgi üzerinde 
çalışabilir olmaları gerekmektedir. Bu gereksi-
nimin karşılanabilmesi için, sağlık alanı tıbbi 
terimler ve ileti (mesaj) bilgi modelleri için 
standartlar geliştirmektedir. Geliştirilen stan-
dartlar incelendiğinde, taşıdıkları özelliklerin 
anlamsal web çalışmaları kapsamında ontoloji 
tanımlama dili olarak geliştirilen OWL (Web 
Ontology Language) ile sunulan özelliklere 
benzedikleri görülmektedir [17].

Ülkemizde yürütülecek olan bağışıklama 
hizmetlerini düzenleme yetkisi T.C. Sağlık 
Bakanlığı’na verilmiştir. Bu düzenlemeler 
yapılırken dünyadaki çeşitli gelişmeler izlen-
mekte ve akademisyenlerden oluşan Bağışık-
lama Danışma Kurulu’nun önerileri göz önüne 
alınmaktadır. Ülkemizde yürütülmekte olunan 
Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile temel 
amaç; doğan her bebeğin aşı takvimine uygun 
olarak belirlenen hastalıklara karşı bağışıklık 
kazanmasını, aşısız veya eksik aşılı bebek ve 
çocukların da saptandığı anda aşılanmasını 
sağlamaktır. Bebek ve çocukların yanı sıra, do-
ğurganlık çağı kadın ve gebe aşılamaları da ya-
pılmaktadır. Bu amaç için üç farklı aşı takvimi 
belirlenmiştir [14]. 

Yayınlanan genelgeler ile değişikliğe uğra-
yan aşı programlarını izlemek, aynı genelge 
içindeki farklı takvimleri izlemek günümüzde 
tamamen insan kaynaklı yapılmakta olup, ya-
pılan aşıların izlenmesi genelgelerde örnekleri 
verilmiş, Şekil 1’de “Aşı Kartı” örneğinde de 
görüldüğü gibi hazır formlar üzerinden, yazılı 
olarak gerçekleşmektedir. Vatandaşlara ilişkin 
aşı kayıtlarının tutulduğu ve bu kayıtların sor-
gulanabildiği herhangi bir elektronik sistem 
ülkemizde henüz bulunmamaktadır. 

 Ulusal Aşı Bilgi Sistemi (UABS) ile, ülkemiz-
de yapılmakta olan aşı uygulamalarını elekt-
ronik olarak kayıt altına alınarak, aşı ile ilgili 
tüm süreçlerin bu sistem üzerinden izlenebile-
ceği bir yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşım 
ile hedeflenenlerden ilki, ülkemizde uygulanan 
aşılar ile ilgili genel bilgilerin kayıtlarının bu 
sistem üzerinde tutulması ve sorgulanmasıdır. 
Uygulanacak aşının zamanının hatırlatılması, 
aşının sağlanma zincirine destek verilmesi, 
aşı uygulamasından önce veya sonra yan etki 
süreci ile ilgili bilgilerin kayıtlarının tutulması 
ve bu sürecin izlenmesi, aşı uygulamaları ile 
ilgili klinik yönerge önerilmesi sistem tarafın-
dan verilmesi hedeflenen hizmetlerdir. Birey-
lere uygulanan aşılar ile ilgili tarih, uygulanma 
yeri, aşı adı gibi bilgiler de sistem tarafından 
tutulacaktır. UABS ile ülkemizdeki bireylerin 

sağlık kayıtlarında aşı ve aşılanma ile ilgili 
bilgiler kalıcı duruma gelecek ve aşı uygula-
malarında paydaşlara özelleştirilmiş hizmetler 
sunulacaktır. 

Şekil 1. Aşı Kartı

2. Sağlık Alanında Anlamsal Web 

Sağlık alanında her türlü yeni gelişimin uygu-
lanması, sonuçlarının ölüm-kalım etkileri oldu-
ğu için, oldukça yavaş gerçekleşmektedir. Diğer 
gelişmelerde olduğu gibi yeni teknolojik geliş-
melerin uygulanması da en yüksek standartlarda 
doğruluk ve etkinliği karşılamak zorundadır [3]. 

Sağlık alanı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile fark-
lı görevleri olan kişilerin hizmet sunduğu, aynı 
zamanda da hizmet aldığı oldukça büyük ve 
karmaşık bir alandır. Sağlık hizmetlerinde elekt-
ronik sistemlerin, son yıllara kadar hastaların 
adres, sigorta, sağlık kuruluşuna giriş tarihi gibi 
sadece yönetimsel etkinliklerde yer aldığı gö-
rülmektedir. Son yıllarda geliştirilen yeni bilgi 
sistemleri, sağlık kuruluşunun sadece belirli bir 
bölümüne hizmet sunmakta, kuruluş ne kendi 
içinde ne de diğer sağlık kuruluşları ile topladığı 
bilgileri elektronik ortam üzerinden paylaşma-

Şekil 2. Sağlık Alanı için Bilgi Teknolojileri

Tıbbi terminolojiler ve ileti bilgi modelleri 
için geliştirilen standartların ontolojik olarak 
tanımlanması ile, bilginin farklı sistemler ara-
sında iletilebilmesi ve bu bilginin sistemden 
sisteme, programdan programa ve kurumdan 
kuruma aynı anlamı taşıması sağlanabilmekte-
dir. Bilginin sorgulanması, üzerinde çıkarsama 
yapılması da yine ontolojiler üzerinden anlam-

sal web teknolojileri ile gerçekleştirilebilir. 

Sonuç olarak, ontolojiler üzerinden tanımlan-
mış sağlık bilgilerinin yeniden kullanımı, üze-
rinde birlikte çalışabilirliğin sağlandığı sağlık 
bilgi sistemleri hem makineler hem de insanlar 
tarafından kullanılabilecektir. 
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maddelere karşı alerjik tepkilerin görülebilme 
olasılığına rağmen, bu tür durumlar için sağlık 
çalışanını uyarmak yine kişilerin kendilerine 
veya anne--babalarına düşmektedir. Bunun yanı 
sıra, aşının bulunduğu lot ile ilgili taşıma ya da 
saklanma sırasında bozulma gibi bir sorun da 
bulunabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu 
ise aşının bulunduğu lota ilişkin tüm aşıların 
toplanması ve incelenmesi de gerekebilmekte-
dir. Aşı ile ilgili sağlama süreci elektronik sis-
temler tarafından izlenirse, aynı lotta bulunan 
tüm aşılara ulaşmak da kolaylaşacaktır. 

Aşılar üzerinde araştırma ve geliştirme yapılan 
önemli sağlık uygulamalarından biridir [10]. 
Var olan aşılar ile ilgili geliştirme sürecinde 
uygulanan aşıların, bireyler üzerindeki etkile-
rine ilişkin bilgilere, bunun yanı sıra henüz aşı-
sı geliştirilmemiş hastalıklar için aşı araştırma 
çalışmalarında hasta bilgilerine elektronik bir 
ortam üzerinden erişilebilinmesi aşı araştırma 
geliştirme çalışmalarında, hızlı ve etkin bir 
destek sağlayacaktır. 

Aşılar ile ilgili bilgilerin ve aynı zamanda aşı 
uygulamaları için gerekli hizmetlerin farklı 
sistemler, kurum, kuruluş ve kişilerce kulla-
nılabilmesi için birlikte çalışabilirliğin des-
teklenmesi gerekmektedir. Bilgilerin bir kez 
tanımlandıktan ya da sisteme girildikten sonra 
sadece bilginin girildiği yerde değil, bilgiye 
gereksinim duyulan her yerde hem sistemler 
hem de kişiler tarafından yeniden kullanılabil-
mesi hizmette başarımı arttırıcı, aynı zamanda 
maliyeti düşürücü bir sonuç doğuracaktır. 

Klinik yönergeler, sağlık alanındaki farklı bö-
lümlerde tanı, yönetim ve tedaviye ilişkin öl-
çütlere ve kararlara önderlik etmek amacıyla 
hazırlanan belgelerdir. Günümüzde klinik yö-
nergeler kısaca önleyici, tanı, hastalığın sonu-
cuna ilişkin tahmin (prognoz), ilaç kullanımını 
içerebilecek tedavi, riskler ve kazançlar ve ma-
liyet etkinliğine ilişkin en iyi bulguları ve en 
çok karşılaşılan verileri tanımlamakta, özetle-
mekte ve değerlendirmektedir [7]. Ayrıca klinik 
deneyimler ile ilgili en önemli soruları tanım-

lamakta ve tüm karar seçeneklerini ve bunların 
getirilerini belirtmektedir. Klinik yönergeler 
ile sağlık hizmetlerinde standart sağlanması, 
kalitenin arttırılması, risklerin azaltılması ve 
maliyetin düşürülmesi sağlanmaktadır [7, 12]. 
Aşı uygulamaları için de klinik yönergeler bu-
lunmaktadır, bu klinik yönergeler makineler 
tarafından yorumlanabilir bir içerikte değildir 
ve kişilerce yorumlanması gerekmektedir; bu 
da karar desteğinde hataya açık olunmasına ne-
den olmaktadır. 

Ortaya konan sorunlar özetlenecek olursa, hem 
insanlar hem de makineler tarafından aynı 
biçimde anlaşılıp işlenebilecek aşı bilgisinin 
nasıl gösterilmesi gerektiği, farklı paydaşlar 
birlikte çalışabilirliğin nasıl destekleneceği ve 
bu paydaşlara hizmetlerin uygulamalardan ba-
ğımsız nasıl sunulacağı ön plana çıkmakta olan 
temel noktalardır. Aşı uygulamaları için söz 
konusu olan sorunların çözümü için anlamsal 
web teknolojileri ile desteklenen ulusal bir aşı 
bilgi sisteminin geliştirilmesi önerilmektedir. 
Sistemin belirtilen problemlere sunacağı çö-
zümler ve sistemin dayanacağı temel özellikler 
bir sonraki bölümde anlatılmaktadır. 

4. Ulusal Aşı Bilgi Sistemi için                         
Yaklaşım Önerisi 

UABS’nin aşı uygulamalarına yönelik genel 
hatları ile belirtilen hizmetlerini sağlık bakan-
lığı, hastaneler, sağlık ocakları, özel sağlık 
hastaneleri ve kuruluşları, aşı geliştirme labo-
ratuarları, aşı sağlayan kuruluşlar, eczaneler ve 
ecza depoları, okullar, hekimler ve diğer sağlık 
çalışanları ile bireylerin kendisi ve/veya anne-
babalarını içeren oldukça geniş ve çok çeşitli 
paydaşlara sunması hedeflenmektedir. 

UABS ile sunulan yaklaşımda, aşı ve aşı uy-
gulamaları hakkında yedi gün yirmi dört saat 
kesintisiz hizmet verecek bir sistem önerilmek-
tedir. Sunulacak hizmetlerin temel noktasında 
olan gerekli aşı bilgilerini tanımlamak için bir 
aşı ontolojisine gereksinim duyulmaktadır. 
Ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışma-

3. Aşı Uygulamaları için                                             
Bir Durum Değerlendirmesi 

Sağlık alanında genellikle görülen problemler 
ile aşı uygulamalarında görülen problemler 
örtüşmektedir. Aşı içinde tüm sağlık alanında 
olduğu gibi dağıtık bir ortam söz konusudur. 

Sağlıklı bireylerin yetişmesini ve onların ölüm-
cül veya kalıcı sakatlıklara neden olabilecek 
hastalıklara karşı bağışıklanmasını sağlayan 
en etkin sağlık yöntemi olan aşı uygulamala-
rı, hastanelerde, sağlık ocaklarında, özel sağlık 
kurumları ve özel doktorların muayenehane-
lerinde yapılabilmektedir. Yapılan tüm aşılar, 
Şekil1’de daha önce gösterilmiş olan “Aşı Kar-
tı” olarak adlandırılan ve üzerine sadece aşının 
yapıldığı tarihin yazıldığı formlar üzerinde tu-
tulmaktadır. Kağıtların kaybolabilme, zaman-
la üzerindeki yazıların silinebilme olasılığına 
karşı aşı uygulamasına ilişkin bilgilerin kayıt 
altına alındığı merkezi bir elektronik sistem ül-
kemizde henüz bulunmamaktadır. 

Bağışıklama uygulamalarına hastalığa duyarlı 
olunan dönemden önce başlanılması gerek-
mektedir. Bu nedenle, yapılması gerekli olan 
aşılar için bir aşı takvimi de bulunmaktadır. Aşı 
takvimine göre zamanı gelen aşının hatırlatıl-
ması herhangi bir elektronik sistem üzerinden 
gerçekleşmemekte, sağlık çalışanı veya bireyin 
kendisi ve/veya anne-babası tarafından izlen-
mesi gerekmektedir. 

Aşı takvimine göre bazı aşıların okul çağın-
da uygulanması gerekmektedir. Okullarda aşı 
uygulamalarından önce çocuğa daha önce uy-
gulanan aşılar ile ilgili bilgiler çocukların ve-
lilerinden istenmekte, aşı bilgilerinin elektro-
nik bir sistem üzerinde kaydı tutulmadığı için 
elektronik bir ortam üzerinden sorgulanması 
da yapılamamaktadır. Bu günlerde hem dünya-
da hem de ülkemizde en çok konuşulan sağlık 
tehdidi domuz gribi salgınıdır. Ülkemizde de 
başlayan Domuz Gribi Aşı Uygulaması için 
okullar tarafından velilere yazılı olarak doldu-
rulmak üzere aşı izin kağıdı öğrenci ile birlikte 

gönderilmektedir. Bunun yerine veliye elektro-
nik bir sistem üzerinden gönderilecek bir kısa 
mesaj veya elektronik posta izin sürecini hız-
landırma, kolaylaştırma ve kaybolma riskine 
karşı daha etkin bir yaklaşımdır. 

Uygulanacak aşının sağlanmasında ise iki farklı 
durum söz konusudur: aşının uygulanacak sağ-
lık kurumu veya sağlık çalışanı tarafından sağ-
lanması ya da bireyin kendisi veya anne-babası 
tarafından sağlanması. Aşıların bozulmadan 
saklanmasında ve uygulanacakları zamanda 
sağlanmasında, hem ülkemizde hem de dünya-
da sıkça problemler yaşandığı bilinen bir du-
rumdur [2 ,16]. Aşı sağlama zincirini sağlayan 
veya izleyen ayrıca sağlama süresince aşının 
saklanma koşulları için ilgili kişileri yönlendi-
ren elektronik bir hizmet sunulmamaktadır. 

Aşıların sağlıklı bir biçimde sağlanması ve 
uygulanmasından sonra, bireyde aşı ile ilgili 
görülebilecek beklenmeyen yan etkiler ola-
bilmektedir. Dünyada aşı ile ilgili yan etkileri 
raporlamak için geliştirilen sistemlerden biri 
de VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting 
System)’dir [9]. Türkiye’de VAERS ile aynı 
görevi yerine getiren herhangi bir sistem bu-
lunmamaktadır; buna karşılık olarak ülkemiz-
de izlenen yöntem, Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Aşı 
Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) sonunda 
yapılması gerekenlerin belirtildiği genelgede 
belirtilen süreçlerdir [13]. Bu genelgede yapı-
lacak tüm işlemler insan kaynaklı olup, kağıt 
üzerine yazılı olarak doldurulacak formlardan 
oluşmaktadır. Ayrıca, genelge incelendiğinde 
sadece Sağlık Bakanlığı yönünde tek yanlı bir 
bildirim söz konusudur. Ülkemizde, aşı uygu-
lamasından sonra görülebilecek yan etkileri 
elektronik olarak izleyen herhangi bir sistem 
bulunmamaktadır. Aşıların pekiştirme dozları-
nın var olduğu durumda, aşı uygulamasından 
önce kişide daha önce görülen, belki de kişiye 
bu aşının yeniden uygulanmaması gerektiren 
durumlar söz konusu olabileceği bir gerçektir. 
Ölümcül veya kalıcı sakatlıklara neden olabi-
lecek yan etkilerin veya aşının içindeki bazı 
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Ülkemizde son yıllarda başlayan “Sağlıkta 
e-dönüşüm” projesi ile birlikte kurumlar arası 
veri paylaşımına dikkat çekilmekte, Sağlık-Net 
portalı ile çalışmalar duyurulmaktadır [15]. Bu 
çalışmalar incelendiğinde, yine sağlık alanında 
yönetimsel etkinlikler için kullanılan veri akta-
rımı görülmektedir. 

Anlamsal web teknolojileri ile desteklenen 
UABS ile verinin anlamı oluşturularak, farklı 
kurumlar, çalışanlar ve hastalar arasında bilgi 
paylaşımının gerçekleştirilmesinin sağlanması 
hedeflenmektedir. UABS’nin vereceği hizmet-
ler aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir: 

Aşı uygulamalarının zamanını hatırlatmak,• 
Aşının sağlanma zincirine destek olmak,• 
Aşı uygulamalarına klinik yönergeler ile • 
destek olmak,
Aşı yan etkilerine ilişkin kayıtları tutmak • 
ve yan etki sürecini izlemek,
Uygulanan aşı ile ilgili bilgilerin kayıtla-• 
rını tutmak,
Aşı ile ilgili genel bilgileri tutmak,• 
Tıbbi bilişim standartlarını desteklemek.• 

Sistemin farklı ve çeşitli paydaşlar tarafından 
kullanılması, farklı paydaşlar tarafından bilgi-
lerin girilebilmesi, sorgulanabilmesi UABS’nin 
dağıtık bir ortamda çalışmasını gerektirmekte-
dir. Birlikte çalışabilirliğin desteklenmesi için 
de hem bilgi gösteriminde hem de iletiminde 
bazı standartlara gereksinim duyulmaktadır. 
Örneğin yumurtaya karşı alerjik tepkiler gös-
terdiğine ilişkin sağlık kaydı olan bir çocuğun 
kızamık aşısı için başvurduğunda sağlık çalışa-
nına UABS’nin olası yan etki uyarısı yapması 
gerekmektedir. Farklı bir yerde girilmiş bir sağ-
lık kaydının, farklı bir yerde kullanılıp, üzerinde 
çıkarsama yapılabilmesi ancak bu standartların 
ontolojik olarak tanımlanması ile sağlanabilir. 
Sağlık alanındaki terminoloji standartlarının, 
ontolojik olarak tanımlanması anlamsal web 
teknolojilerinin sunduğu hem makineler hem de 
insanlar tarafından bilginin aynı biçimde anlaşı-
lıp, yorumlanmasına, sorgulanmasına ve üzerin-
den yeni bilgiler çıkartılmasına sağlayacaktır. 

Özet olarak, önerilen UABS, aşı ile ilgili bilgi-
lerin farklı paydaşlar tarafından sorgulanabilme-
sini, kullanılabilmesini bir başka deyişle birlikte 
çalışabilirliğin en üst düzeyde sağlanmasını he-
deflemektedir. Bu yaklaşım göz önüne alınarak 
geliştirilecek sistem ile ülkemizde bireylerin 
sağlık kayıtlarından aşı ve aşılanma ile ilgili 
olan bölüm de kalıcı duruma getirilecektir. 
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ları incelediğimizde, bu konuda henüz yapıl-
mış herhangi bir çalışma bulunamamıştır. He 
ve arkadaşları hem insanlar hem de hayvanlar 
üzerinde kullanılan bütün aşılar için bir onto-
loji geliştirilmiştir [6]. VO sadece aşı ile ilgili 
lot, son kullanım tarihi, etken madde gibi öz-
nitelikleri içermektedir. Sağlık alanında yapı-
lan terminolojik standartlaşma çalışmalarının 
herhangi birini desteklememektedir. UABS 
ile hedeflenen sağlık kayıtları arasında da bir-
likte çalışabilirlik olduğu için, sağlık alanında 
yapılan hem terminolojik hem de iletişim stan-
dartlaşma çalışmalarının göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Bu nedenle UABS’de kullanı-
lacak olan aşı ontolojisinin tıbbi standartları 
temel alınarak geliştirilmesi önerilmektedir. 
Bu ontoloji kullanılarak aşı bilgileri tanımla-
nabilecektir. Tanımlanan aşı bilgileri ise aşı 
uygulamalarına ilişkin verilecek hizmetlerde 
kullanılabilecektir. 

UABS’nin vereceği hizmetlerden ilki, 
Türkiye’de bireylerin doğumları ile başlayan 
aşı uygulamalarının zamanlarını hatırlatmaktır. 
Bunun için Ulusal Aşı Programı’nda yer alan aşı 
takvimi temel alınacaktır. Bir bireyin zorunlu 
olarak olması gereken aşıların zamanı geldiğin-
de bireyin kendisine eğer henüz yetişkin değil 
ise anne-babasına, bağlı bulunduğu sağlık oca-
ğına ya da eğer özel bir sağlık kurumundan ya 
da doktorundan destek alıyorsa o kuruma aşının 
zamanının geldiği UABS tarafından elektronik 
posta veya kısa mesaj ile bildirilecektir. 

Zamanın hatırlatılması ile yeni bir süreç baş-
layacak ve aşının sağlanması söz konusu ola-
caktır. Aşının sağlanma sürecinde eczane, ecza 
depoları ve aşı sağlayan firmalar ile sağlık ku-
rumu veya çalışanı sistemi kullanacaktır. Sa-
dece aşının sağlanması değil, sağlanma süre-
since aşının uygulanacağı zamana kadar aşının 
saklanma koşullarına ilişkin bilgiler de sistem 
tarafından bu paydaşlara aktarılacaktır. 

Aşının sağlanmasından sonra aşının uygulan-
ması sırasında, sistemde o aşı ile ilgili belir-
tilmiş klinik yönergelere ilişkin bilgiler yine 

sistem tarafından aşıyı uygulayacak sağlık ça-
lışanına bildirilecektir. Aşının uygulanması ile 
birlikte sisteme aşının yapıldığı tarih, aşının lot 
numarası, nerede uygulandığı, uygulayan kişi 
ya da kurum, aşının sağlandığı kurum gibi bil-
giler de sisteme girilmiş olacaktır. 

Aşının uygulanmasından sonra bireyde bek-
lenmeyen bir yan etki görülürse, bu yan etki ve 
yan etkinin izlenme sürecinde karşılaşılan du-
rumlar sisteme sağlık çalışanı veya anne-baba 
tarafından girilebilecektir. Böylelikle bireyle-
rin etkilendiği aşılar sistemde bulunacağı için, 
bir sonraki benzer uygulamalardan önce hem 
sağlık kurumu ya da çalışanı hem de anne-baba 
sistem tarafından uyarılacaktır. 

Aşı için geliştirilecek olan ontolojinin aşı hak-
kında içereceği bilgilerden biri de aşıların etken 
maddeleri olacaktır. Kişilerde alerjik durumlar 
söz konusu olabileceği için aşılama öncesinde 
uygulanacak aşıların içerik bilgileri ile kişinin 
varsa bilinen alerjik durumları karşılaştırılarak, 
uyarı veya farklı etken maddeli aşı önerisi de 
sistem tarafından yapılabilecektir. 

Ulusal Aşı Programı, ilköğrenim döneminde de 
aşılamalar içermektedir. Bu nedenle, okullar da 
sistemin kullanıcıları arasında yer alacaktır. Ço-
cuklara uygulanacak aşının daha önce yapılıp 
yapılmadığı, çocuğun alerjik durumu gibi bilgi-
ler sistemden kolayca öğrenilebilinecektir. 

5. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar 

Sağlık alanında bilgilerin farklı şekillerde gös-
terimleri sadece kurumlar arasında değil, ku-
rum içinde birimler arasında bile değişiklik 
gösterdiği gerçeği, bilginin paylaşımının, pay-
laşım sonucunda kullanımının ve birlikte ça-
lışabilirliğin sağlanamadığını göstermektedir. 
Aşı ve aşılanma sağlıklı bireylerin gelişimi için 
oldukça önemli olmasına rağmen, aşı ile ilgili 
verilere ve bilgilere elektronik ortamlar üzerin-
den ulaşarak sorgulanabilecek, aşı ve aşılanma 
sürecini izleyen bir sistem henüz ülkemizde 
bulunmamaktadır. 
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1. Giriş

Teletıp, iletişim ve bilgisayar teknolojilerini 
kullanarak, hastaların ve sağlık profesyonelle-
rinin fiziksel olarak aynı yerde bulunmadıkları 
durumlarda etkileşimi sağlayan her türlü siste-
me verilen isimdir. Bu etkileşim, medikal veri-
ler, ses, çoklu ortam, kablosuz mesajlaşma gibi 
bilgilerin birbirinden uzak noktalar arasında 
iletişim teknolojileri kullanılarak aktarılması 
ile olur. Böylece hastalık önleme, teşhis, tedavi 

ve takip süreçlerine yardımcı olur [1]. 

Sağlık hizmetlerini ulaşılması zor yerlere götü-
rebilmek, kalitesini arttırmak, doktor ve hasta-
nın aynı yerde bulunma zorunluluğunu ortadan 
kaldırmak, hastane masraflarını azaltmak gibi 
etkenler teletıp uygulamalarının başlamasına 
ve gittikçe yaygınlaşmasına sebep olmuştur 
[2].  Örneğin kalp krizi veya ani kalp durması 
(Sudden Cardiac Death, SCD) durumlarında 
ilk 60 dakika çok önemlidir ve altın saat ola-
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Özet: Teletıp ile sağlık hizmetlerini ulaşılması zor yerlere götürmek, hizmetlerin kalitesini artır-
mak, doktor ve hastanın birbirinden uzak olduğu durumlarda hastalığı teşhis etmek ve hastane-
lerin doluluk oranlarını azaltmak mümkün olabilmektedir. Taşınabilir ultrasonların kullanılmaya 
başlanmasıyla ultrasonografi alanında büyük kolaylıklar sağlanacaktır. Taşınabilir ultrasonlar 
tele-ultrasonografinin uygulama alanlarının yaygınlaşması için önemlidir. Tele-ultrasonografi ile 
kablosuz haberleşme üzerinden taşınan ultrason bilgileri sayesinde, hasta ile doktorun farklı ve 
bağımsız yerlerde olduğu durumlarda hastalığın ön tanısı mümkün olacaktır. 3G teknolojisi yük-
sek bant genişliğine sahip kablosuz haberleşme teknolojisidir. Tele-ultrasonografide gelişen 3G 
teknolojisinin kullanılması yüksek veri hızı ve kalitesi açısından önemli olduğundan, bu çalışma-
da 3G teknolojisi ile taşınabilir ultrason cihazlarının birlikte kullanılması önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Teletıp, Taşınabilir Ultrason Cihazları, 3G

Portable Ultrasound Imaging from the Perspective of 3G Technology

Abstract: With telemedicine it is possible to give health services to hard to reach places, improve 
quality of medical services, diagnose the disease when the doctor and patient are distant to each 
other and decrease the utilization percentages of hospitals. The utilization of the portable ultra-
sound devices will provide a lot of convenience.  Portable ultrasound devices are important for 
wide spreading of the uses of tele-ultrasonography. With tele-ultrasonography, by sending the 
ultrasound information over the wireless infrastructure it should be possible to pre-diagnose the 
disease when the doctor and the patient are distant from each other. 3G technology is a wireless 
communication technology that offers high bandwidth capacity. Since for tele-ultrasonography 
it is important that emerging 3G technology is used for high data speed and robustness, it is sug-
gested in this paper that the portable ultrasound devices and 3G technology are used together.

Keywords: Telemedicine, Portable Ultrasound Devices, 3G
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labilecek acil mobil haberleşme teknolojileri 
incelenmiştir. Çalışmada teletıp ve telebakım 
sistemlerinde kablosuz e-sağlık teknolojileri-
nin önemi vurgulanmıştır. Bu teknolojilerin, 
mobil telekomünikasyon ve çoklu ortam tekno-
lojilerinin nimetlerinden faydalanarak ve kablo 
dezavantajını da ortadan kaldırarak, uzaktaki 
hastalara iyi kalitede bir erişim sağladığını be-
lirtmişlerdir. Bu teknolojiler ile uzman hekim 
konumundan bağımsız olarak hastası ile ilgili 
bilgilere ulaşabilmektedir. Ayrıca yazarlar 3G 
teknolojisi ile ses, veri, çoklu ortam, kablosuz 
mesajlaşma ve mobil hesaplama gibi bir dizi 
servisin kullanılmasının oldukça kolaylaşaca-
ğını vurgulamışlardır [10].

Dokovsky ve arkadaşları kişisel alan ağı (body 
area networks) ile uzaktaki hastaların izlenme-
si ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. Mobil sağ-
lık hizmetleri için 2.5/3G kablosuz ağları kul-
lanarak uzaktaki hastanın izlenmesini olanaklı 
kılan ve Java platformunda çalışan bir servis 
sunmuşlardır. Yazarlar bu servis platformu-
nun, mobil sağlık hizmetleri uygulamalarının 
geliştirilmesini basitleştirdiğini belirtmişlerdir. 
2.5/3G kablosuz teknoloji ile hastaların günlük 
yaşamlarına devam ederken uzman hekimlerce 
izlenebildikleri belirtilmiştir [11].

Chu ve arkadaşları 3G teknolojisini kullanarak 
geliştirdikleri mobil teletravma sistemi hakkın-
da bir çalışma yapmışlardır. Hastanın videosu, 
tıbbi görüntüleri elektrokardiyogram sinyalle-
ri eş zamanlı olarak 3G kablosuz teknolojisi 
ile hastaneye iletilir. Hekim, hasta tarafından 
gönderilen bilgileri uzaktan kontrol edebilir. 
Bu tip bir teknoloji sayesinde travma hekimi, 
sanal olarak hastanın yanındaymış gibi olur ve 
hastanın hastaneye ulaştırılmasından önceki 
bakımına iştirak edebilir. Bu sayede ölüm oranı 
ve hastalık hali azalmış olur. Sistem, kablosuz 
hücresel bağlantının sınırlı ve değişken bant 
genişliği sınırlamalarını azaltmak için, ağa 
ortam dönüştürücüler, veri önceliklendirme 
ve uygulama katmanı seviyesinde tıkanıklık 
kontrol metotları kullanılarak bağlanmıştır. Ya-
zarlar, sistemin gerçek ağlarda ve farklı ortam 

tiplerinde denenmesi sonucunda cesaret verici 
sonuçlar elde etmişlerdir [12].

3. 3G Teknolojisi ve Taşınabilir                                   
Ultrason Görüntüleme

Günümüzde sabit ultrason görüntüleme cihaz-
larının yanında taşınabilir ultrason görüntüleme 
cihazları geliştirilmiştir. Taşınabilir ultrason 
görüntüleme cihazları acil servislerde yeni nesil 
steteskop olma potansiyeline sahiptir. Özellikle 
travma vakalarında taşınabilir ultrason görüntü-
leme cihazı ile hastanın göğsü ve karnı hızlı ve 
pratik bir şekilde görüntülenebilir [13]. 

Blakeley ve arkadaşları tendon kılıfının bü-
külmesini teşhis etmek için taşınabilir ultrason 
kullanmışlardır. Elini cam kesmiş bir hasta 
kesiğin oluşmasından 12 saat sonra hastaneye 
ulaşabilmiştir. Hasta elini kullanamaz durum-
dadır. Yazarlar çalışmalarında acil durumlarda 
erken teşhis için taşınabilir ultrasonun rolünü 
vurgulamışlardır [14].

Kardiyoloji bölümü doktoru Roelandt kişi-
sel ultrason görüntüleyici (ultrason steteskop) 
üzerine bir çalışma yapmıştır. Minyatürleştime 
ve sayısal teknikleri ile yüksek çözünürlüklü 
ve pille çalışan kişisel ve taşınabilir görüntü-
leme cihazlarının geliştirildiğini belirtmiştir. 
Bu cihazlar mükemmel gri-skala ve kan akışını 
görüntüleme yeteneklerine sahiptirler ve ultra-
son steteskoplar olarak isimlendirilmektedirler. 
Hayatı tehdit eden durumlarda doğrudan teşhi-
sin önemini vurgulamıştır [15]. 

Garawi ve arkadaşları mobil robotik tele-
ultrasonografi sistemleri için 3G kablosuz ha-
berleşme üzerine bir çalışma yapmışlardır. Ça-
lışmalarında sağlık hizmetlerinin her zaman ve 
her yerde olabilmesi için kablosuz haberleşme 
teknolojilerinin gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 
Yazarlar ultra hafif bir robot kullanarak (OTE-
LO), 3G mobil haberleşme ağı üzerinden uçtan 
uca mobil tele-ekografi için performans anali-
zi yapmışlardır. İlgili tıbbi veri ve ilgili servis 
kalitesi (QoS) kavramları üretilen ortalama veri 

rak bilinir. Bu gibi durumlarda hastanın hekim 
tarafından uzaktan kontrol edilmesi ve hasta 
yanında bulunan sağlık görevlisinin yönlendi-
rilmesi hayati önem taşımaktadır [3]. 

Teletıp uygulamalarının başlangıcı 1960’lı 
yıllara uzanmaktadır. İlk olarak 1964 yılında, 
Omaha’daki Nebraska Psikiyatri Enstitüsü ile 
Norfolk’taki State Mental Hastanesi arasında, 
180 km uzunluğunda kapalı devre televizyon 
sistemi kurulmuştur [4]. Bu sistem uzmanlar 
arasında interaktif konsültasyonlar yapılabil-
mesini sağlamıştır. Yine bu yıllarda Kuzey 
Amerika’da, uzman hekim bulunmayan kırsal 
yerleşim alanlarına sağlık hizmeti vermek ama-
cıyla özel hatlar kurularak teletıp uygulamaları 
başlamıştır. 1970 ve 1980’lerde, uydu iletişim 
tekniklerinin gelişmesiyle beraber, uzak mesa-
felerde bulunan kliniklerle bağlantıların kuru-
labilmesi için birçok proje başlatılmıştır. Özel-
likle A.B.D. ve Kanada’da çeşitli teletıp proje-
leri başlatılmıştır. Maliyetlerin yüksek olması 
nedeniyle bu projelerin çoğu devam ettirileme-
miştir. Almanya’da ise, Medkom çerçevesinde 
30 hastane 1986’dan günümüze, video konfe-
rans ile çalışmalarını sürdürmektedirler. Ame-
rika ile Çin arasında yapılan bir çalışmada da, 
Çin’deki hastaların tedavisinde Amerika’daki 
doktorların teşhise ve tedaviye yardımcı ol-
maları sağlanmıştır. Günümüzde ise, bilişim 
ve iletişim sektörlerindeki gelişmelere paralel 
olarak teletıp uygulamaları da gittikçe artmak-
tadır. Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere 
ve Almanya teletıp uygulamalarında önde ge-
len ülkelerdir [2].

Mevcut teletıp teknolojileri dokuz ana katego-
riye ayrılabilir: uzaktan izleme, teşhis, video 
konferans, sayısal görüntüleme, bilgi tekno-
lojileri (IT), ağ oluşturma / arayüzler, robotik 
/ uzak kontroller, depola ve ilet, simülasyon, 
eğitim [5]. 

2. Teletıpta 3G Teknolojisi

3G (3rd Generation), Uluslararası Telekomü-
nikasyon Birliği tarafından tanımlanan GSM 

EDGE, UMTS, CDMA2000, DECT ve Wi-
MAX teknolojilerini kapsayan bir standartlar 
ailesidir.

3G teknolojisi ile kullanıcıya hareket halinde 
iken sesin yanı sıra veri, resim, grafik ve ben-
zeri bilgiler yüksek hızlarda, başka bir deyiş-
le “geniş bantta” iletilebilecektir. Günümüzde 
kullanılmakta olan GSM standartlarındaki sis-
temler, ancak 9,6 ile 384 Kbit/s arasındaki hız-
larda bilgi aktarımına izin vermektedir [6].

Hu ve arkadaşları düşük maliyetli mobil algıla-
yıcı ağlar ile 3G hücresel ağların avantajlarını 
birleştirerek farklı servis kalitelerindeki çoklu 
ortam tıbbi çağrılara uyumlu bir mimari geliş-
tirmişlerdir. Hekimlerin mobil veya uzaktaki 
hastalardan fizyolojik verileri toplayabilmesini 
mümkün kılan ve hiyerarşik tasarsız yönlen-
dirme algoritmalarının avantajlarını kullanan 
düşük enerjili, dağıtık ve eş merkezli veri sor-
gulama mekanizması önermişlerdir [7]. 

Istepanian ve arkadaşları mobil iletişimin te-
letıptaki avantajları üzerine bir çalışma yap-
mışlardır. Çalışmalarında yazarlar gelecekteki 
teletıp sistemlerinin mobil iletişim teknoloji-
lerinden faydalanarak hastaların evlerinde, iş 
yerlerinde veya acil servislerde iken hastanede 
bulunan doktorlar tarafından izlenebilecekleri-
ni vurgulamışlardır. 3G teknolojisi ile beraber, 
ses ve video gibi çok daha fazla biyomedikal 
veri iletilebilecektir [8]. 

Istepanian ve arkadaşlarının yaptıkları bir baş-
ka çalışmada sağlık ve mobilitenin mevcut du-
rumu ve gelecek paradigmaları incelenmiştir. 
Çalışmada masaüstü platformların, kablosuz ve 
mobil konfigürasyonlar sonucunda gelecekteki 
sağlık hizmetleri dağıtım sistemlerini ve global-
leşmesini etkileyeceği vurgulanmıştır. Özellikle 
üçüncü nesil mobil sistemler (3G) için geliştiri-
len teknolojiler ile teletıp uygulamaları üzerin-
de çalışmalar yapılacağı söylenmiştir [9]. 

Istepanian ve arkadaşlarının 2003 yılında yap-
tıkları bir çalışmada sağlık alanında kullanı-
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Şekil 2. Prob Ultrason cihazı [18].

Şekil 3. USB Ultrason Cihazı [19].

Hastanın yerinde teşhisi, taşınamayan hastalar 
veya erken teşhis ile hayat kurtarılan durumlar 
için özellikle önem taşımaktadır. Kırsal kesim-
de veya alanında uzman hekimin bulunmadığı 
hastanelerde hastalığın teşhisi ve ilgili birimle-
re sevk edilmesi için taşınabilir ultrason görün-
tüleme ile 3G teknolojisi bir arada kullanılabi-
lir. Bu sayede uzman hekimin olmadığı yerlere 
de sağlık hizmetlerinin ulaştırılması sağlan-
mış olur. Bazı durumlarda hastanın hastaneye 
gitmesi mümkün olmayabilir. Hasta yanında 
bulunan kişilerin uzman hekimle uzaktan bağ-
lantı kurması ve taşınabilir ultrason cihazını 
kullanarak 3G teknolojisi üzerinden gerekli 
bilgilerin uzman hekime iletilmesi ile hastanın 
muayene edilmesi sağlanabilir. Bilgisayarlara 
bağlanabilen taşınabilir USB ultrason cihazla-
rı piyasada mevcuttur. Hasta tarafında ve uz-
man hekim tarafında çalıştırılan bir program 
ile hastadan alınan ultrason görüntüleri 3G 
teknolojisi sayesinde uzman hekimin bilgisa-
yarına aktarılabilir ve uzman hekimin teşhis 
koyması sağlanabilir. Hastadan alınan verile-
rin 3G teknolojisi ile hekimin cep telefonuna 
gönderilmesi de mümkündür. Bu sayede hekim 

hastasıyla konuşabilir, aynı anda probun nereyi 
görüntülemesini istediğini hasta tarafında bu-
lunan uzman olmayan bir kişiye söyleyebilir 
ve gerekli tanıyı koyabilir. Bu sayede hastane-
lerin doluluk oranları da azaltılmış olunur. Acil 
olmayan durumlar için hastanede gereksiz yere 
yatak ayrılmasının önüne geçilebilir. Bunun 
yanında ambulanstaki hasta bakıcı veya hemşi-
renin taşınabilir ultrason görüntüleme cihazını 
kullanarak verileri hastanedeki acil servise 3G 
teknolojisi üzerinden iletmesi ile hasta gelme-
den gerekli hazırlıklarının yapılması, ilgili he-
kimlerin haberdar edilmesi sağlanabilir. 

4. Sonuç ve Öneriler

3G teknolojisinin sağladığı yüksek veri oran-
ları sayesinde, teletıp alanında kablosuz olarak 
gerçek zamanlı veri aktarımı mümkün olabil-
mektedir. Bunun neticesinde uzman hekim ile 
hasta farklı mekanlarda olsa da gerekli muaye-
ne, hastalığın teşhisi ve müdahalesi mümkün 
olabilmektedir. Taşınabilir ultrason cihazları 
hasta muayenesinde rahatlık ve işlevsellik 
sağlamaktadır. Hekimin yanında taşıyabilece-
ği ultrason cihazı sayesinde hasta mekandan 
bağımsız olarak muayene edilebilmektedir. 
Bunun yanında, taşınabilir ultrason cihazı uz-
man hekimin bulunmadığı durumlarda 3G tek-
nolojisi ile beraber kullanılabilir. Bu durumda 
uzman hekim hastanın yanındaymış gibi mu-
ayene yapabilir, tanıyı koyabilir ve gerekirse 
müdahaleyi yönetebilir.  

İncelenen çalışmalar neticesinde görülmüştür 
ki, 3G teknolojisi teletıp alanında oldukça yay-
gın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teletıpın 
alt dalı olan tele-ultrason sistemleri de yüksek 
veri hızları sağlayan bu teknolojiyi kullanarak 
bilgi aktarımı yapabilir. Böylelikle hastalığın 
ön tanısının veya teşhisinin daha hızlı ve me-
kandan bağımsız bir biçimde yapılması müm-
kün olacaktır. Yazarlar 3G teknolojisi ile taşı-
nabilir ultrason görüntüleme cihazının beraber 
kullanılması üzerinde halen çalışmaktadırlar. 

miktarı, delta-zaman paket gecikmesi ve jitter 
gecikmesi terimleri ile ifade edilmiştir. Yazarlar 
gerçek zamanlı 3G için performans sonuçlarının 
başarılı olduğunu belirtmişlerdir [16].

Ultrason, en temel ve önemli medikal görün-
tüleme teknolojilerinden olmasına rağmen, 
hala birçok uzak (kırsal vb.) veya fakir bölgede 
insanların erişimi dışındadır. St. Louis’de yer 
alan Washington Üniversitesi araştırmacıları 
olan Richard ve arkadaşları bu gibi durumlar 
için bir ultrason cihazı geliştirmişlerdir. Bu ci-
haz düşük maliyetlidir ve dizüstü bilgisayarlar 
veya PC’ler (Personal Computer) üzerinde çalı-
şabilir. Aynı araştırmacılar şimdilerde akıllı te-
lefonlar (smartphone) ile çalışabilen yeni kuşak 
ultrason aygıtları üzerinde çalışmaktadır [17].

Taşınabilir ultrason görüntüleme cihazı has-
taya erken tanı konulması açısından oldukça 
önem taşımaktadır. Acil durumlarda hastanın 
evinde, ofisinde veya dışarıda muayene edil-
mesi ve tanının hasta hastaneye ulaştırılmadan 

acil servise bildirilmesi ile hasta için gerekli 
hazırlıklar önceden yapılabilir. Böylelikle has-
ta acil servise ulaştığı anda gerekli müdahale 
geciktirilmeden yapılarak, hayati önem taşıyan 
durumlarda hastanın hayatının kurtulması sağ-
lanabilir.  Ayrıca acil olmayan durumlar için 
hastanın rahat edeceği bir ortamda (örneğin 
evinde) muayene edilmesi hastanın, hastane 
psikolojisinden uzak kalmasını ve moralinin 
yüksek olmasını sağlar. 

Taşınabilir ultrason görüntüleme cihazları sa-
dece insanların değil hayvanların da hastalık-
larının teşhisini sağlamaktadırlar. Özellikle 
veteriner hekime götürülemeyecek durumdaki 
hayvanlar için yerinde teşhis kritik önem taşı-
maktadır. Ayrıca afet, savaş gibi durumlarda 
veya kırsal kesimlerde taşınabilir ultrason gö-
rüntüleme cihazı daha da önemli hale gelmek-
tedir. Şekil 1’de taşınabilir ultrason cihazı ve 
3G teknolojisinin beraber kullanıldığı örnek 
bir ağ yapısı gösterilmiştir. 

Şekil 1. Taşınabilir ultrason cihazı ve 3G teknolojisinin beraber kullanıldığı örnek ağ yapısı

Günümüzde piyasada çeşitli taşınabilir ultra-
son görüntüleme cihazları mevcuttur. Şekil 2 

ve Şekil 3’deki resimlerde piyasadaki ultrason 
cihazlarından bazıları gösterilmiştir.
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3G Teknolojisi Perspektifinden Taşınabilir Ultrason Görüntüleme
Aybike Şimşek, Gamze Oktay, Hasan Şakir Bilge
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1. Giriş

Uzman Sistemler, herhangi bir karmaşık sis-
temde, uzman kişinin yaptığı işleri yapabilen 
bir bilgisayar programıdır. Bu sistemler danış-
ma niteliği taşıyan, analiz ve sınıflandırma ya-
pabilen, teşhis koyabilen vb. gibi uzmanlık ta-
lep eden işler yapabilen bilgisayar programları 
sınıflarıdır. [1]. Sağlık Bilimleri alanında, uz-
man kişiler yardımıyla hazırlanacak dosyalar; 
hizmet kalitesinin daha da iyileştirilmesinde 
kullanılabilir [3]. Tıbbi uzman sistemler, tıbbi 
alanlar içerisinde yapısal soruları ve yanıtları 
sağlamak amacıyla geliştirilmiş US’lar olarak 
tanımlanabilir. Tıbbi uzman sistemler bir veya 
daha çok tıbbi uzmanın tavsiyeleri doğrultu-
sunda geliştirilir. Böylece en uygun sorular 
dikkate alınarak doğru sonuçların üretilmesi 
sağlanır [5]. Bu çalışma da dermatoloji alanın-
da uzmanlaşmak isteyenlere yardımcı bir bilgi-
sayar programı geliştirilmiştir.

2. Dermatolojik Muayene 

İnsan derisi çok sayıda hücre tipi ve özgül-
leşmiş yapılarıyla son derece dinamik bir or-
gandır [2]. Dermatolojide tanı, Büyük ölçüde 
klinik bulgular üzerine temellendirilir. Derma-
tolojide tanıya ulaşmak için tıbbın diğer dalla-
rında olduğu gibi iyi bir sorgulama, muayene 
ve gerekli durumlarda laboratuar yöntemlerine 
başvurulabilir [2].

Hasta ile karşı karşıya kalan hekim, hastalık 
ile ilgili bilgileri alırken, bir yandan da hasta 
ile iyi bir diyalog kurmak zorundadır. Soruş-
turmada hastalar bazen lüzumsuz ayrıntılara 
girebilirler. Böyle durumlarda, hekim kırıcı 
olmadan, hastaları sormak istedikleri bilgiler 
doğrultusuna getirmelidir. Soruşturma, belirli 
bir sistem içerisinde yapılmalıdır [4].

1- Hastaya şikâyetlerinin neler olduğu 
sorulmalıdır.

Dermatolojide Tanı Belirlemeye Yardımcı                                            

Uzman Sistem Gerçekleştirimi

Evren Sezgin, Şahin Akbunar
Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, Antalya
esezgin@akdeniz.edu.tr, sakbunar@akdeniz.edu.tr

Özet: Dermatolojide tanıya ulaşmak için, iyi bir sorgulama, muayene ve gerekli durumlarda labo-
ratuar yöntemlerine başvurulur. Bu çalışmada, hastaya tanı koymada uygulanacak sistematik yapı 
bir uzman sistem yardımı ile belirlenmiştir. Uzman sistem doktorun gözlemlediği sonuçlara göre, 
çeşitli algoritmaları kullanarak tanı koymada en kısa yolu göstermektir. Bu çalışma, dermatolog-
lar için bilgi tabanlı bir dökümantasyon ve karar verme sisteminin oluşturulmasını sağlamaktadır. 
Sistemin kullanılması halinde, dermatologlara uzmanlaşma sürecinde tanı koymaya yardımcı bir 
araç görevi üstlenmektedir.

Abstract: An adequate investigation, examining and in necessary situation laboratory methods 
are applied to reach a diagnosis in dermatology. In this study, the systematic structure which 
will be carried out to diagnose a patient’s illness is determined by an expert system. The expert 
system, according to the results observed by a doctor shows the shortest way to diagnose by using 
different algorithms. This study provides forming a system of reaching decision and data-based 
documentation. Inth event of being used , it works as a tool which helps diagnosing in the process 
of dermatologists’ being an expert.
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geliştirilen uygulama, özellikle tıp öğrencile-
rinin bilgisayar destekli eğitiminde veya uzak-
tan tıp eğitiminde verimli ve etkin bir biçimde 
kullanılabilir.

Kullanılan bilgi tabanındaki kurallar “Derma-
tolojide Algoritmik Tanı” isimli kitaptan alın-
mış olup, güncel araştırmalar ve tıbbi gelişme-
ler doğrultusunda güncellenebilecek bir yapıya 
sahiptir. 

Gelecekte, hasta kayıtları ve hastaya konan 
tanı üzerinde yapay zekâ algoritmaları gelişti-
rilebileceği düşünülmektedir.

Şekil 3- Örnek Bir Program görüntüsü

2- Subjektif şikâyetlerinin olup olmadığı, varsa 
neler olduğu sorulmalıdır. Subjektif şikâyetler 
dendiğinde hastanın duyduğu ve hekime aktar-
dığı şikâyetler anlaşılır. Bu şikâyetlerin başın-
da kaşıntı gelir. Sırası ile ağrı, yanma, batma, 
karıncalanma gibi şikâyetler gelir. Şikâyetler 
hastanın genel kültür durumu ile yakından il-
gilidir. Bu şikâyetler çok abartıldığı gibi, bazen 
mümkün olduğu kadar gizlenebilir de. Hastaya 
şikâyetlerinin devamlı mı, aralıklı mı olduğu, 
gece gündüz arasında fark olup olmadığı ve 
nihayet vücudunun neresinde olduğu, bölgesel 
veya genel olup olmadığı sorulmalıdır. 

3- Hastalığın devamı ve seyri: Hastalığın ne 
zaman, nasıl başladığı sorulmalıdır. Bu ara-
da iyileşmelerin ve nükslerin olup olmadığı, 
mevsimlerle alakası sorulmalıdır. Bu arada 
mesleği icabı temas ettiği veya kullandığı mal-
zeme ve aletlerin hastalık üzerindeki etkileri 
soruşturulmalıdır. 

4- Hastanın daha evvel muayene olup olmadı-
ğı, hekimlerce verilen hangi ilaçların  kullanıl-
dığı, bu ilaçların hastalığı üzerine ne gibi et-
kileri olduğu, ayrıca hekim tavsiyesi haricinde 
ilaç kullanıp kullanmadığı sorulmalıdır. 

5-  Aile hikâyesi: Ailesinde ve yakı akrabaları 
arasında kendi hastalığına benzer bir deri hasta-
lığının olup olmadığı sorulmalıdır. Bu hem bazı 
genetik hastalıklar yönünden, hem de enfeksi-
yon hastalıkları yönünden önem taşımaktadır. 

Muayene aşamasında da deri rengi, seviyesi, 
büyüklüğü, sınırları, sayıları, vücuttaki dağı-
lım durumları, sıcaklığı, kıvamı vb. özellikleri 
kontrol edilir [2]. Gerekli görüldüğünde bazı 
testler yapılır. Dermatolojik hastalık sayısının 
2000 civarında olmasına  rağmen erken teşhis-
te birçok hastalığın muayenesi mevcuttur.

3. Uzman Sistem ile Geliştirilen Programın 
Tanıtımı ve İşleyişi

Bir Uzman Sistemin temel unsuru, sistem oluş-
turulurken toplanan bilgidir [1]. Bilgi karar ver-

meye uygun hale getirilmiş durumda olmalıdır. 
US işleyiş yapısı Şekil 1’de gösterilmektedir.

 

           Gerçekler               Uzman Cevabı 
Kullanıcı Arabirimi 

Kullanıcı 

Bilgi Tabanı Çıkarım 
Mekanizması 

Şekil 1- Uzman Sistemin Yapısı

Uzman Sistemin oluşturulması esnasında; Der-
matolojide Algoritmik Yapı kitabı referans ka-
bul edilmiştir. Şekil 2’de Dermatolojide Tanı 
belirlemeye örnek bir algoritma yer almaktadır. 

Bilgi tabanını oluşturan tabloda işlemin adımları, 
kullanıcıya yöneltilecek sorular, kullanıcı cevabı-
na göre gidilecek adımlar ve sonuç verileri sak-
lanmaktadır. Çıkarım motoru bu bilgi tabanında-
ki kuralları kullanarak sonuca ulaşmaktadır.

Şekil 2’deki Kırmızı oklar özelliğin bulunmadı-
ğı, siyah oklar özelliğin bulunduğu durumlarda 
ilerlemesi gereken yönü göstermektedir. Mavi 
kutucuklar olabilecek tanıyı, Turuncu renkli 
kutucuklar laboratuar işlemleri için kullanıl-
mıştır. Şekil 3’de Delphi Programı kullanılarak 
yapılan program görüntüsü yer almaktadır.  Al-
goritmanın bazı bölümlerinde, yapılacak test-
lerin sonucuna göre hareket edilecektir.

4. Sonuç

Bu çalışmada, dermatolojide tanı koymaya 
yardım için kullanılabilecek tıbbi uzman sis-
tem uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen US 
uygulaması polikliniklerde hekimlere yardım-
cı olmak veya uzmanlık sürecinde kendini test 
etme amacıyla kullanılabilir. Bunun yanı sıra 

 Kubbe biçiminde Deri renginde  

Sıkınca peynirsi bir madde çıkması 

Trikofolikülom 

Beyazımsı veya 
pembemsi 

sarımsı Çok sayıda ve 
yaygın 

Trigliserid 
Yüksekliği 

Ortasındaki delikten bir tutam ince kıl 
çıkan soliter bir nodül 

Geç erişkinlikt, özellikle alında, hafif 
lobüler, durağan lezyonlar 

Özellikle el bileklerinin felksural 
yüzünde, kaşıntılı lezyonlar ve oral 
beyaz lezyonlar 

Penis, Üst eksremiteler ve/veya karında 
asemptomatik lezyonlar 

Molluskum 
kontagiozum 

Erüptif Ksantom 

Senil Sebase Hiperplazi 

Liken Planus 

Liken Nitidus 

Viyolase 

Deri renginde 

Düz yüzeyli 

Biyopsi 

Şekil 2- Örnek bir Papül Algoritması yer almaktadır.
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Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması:                                             

Politika Oluşturma Sürecine Katkı
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Özet: Bilgi ve İletişim teknolojileri temelli günümüz küresel ekonomilerinde ‘Internet temelli 
B2B e-Ticaret modeli’ firmalar açısından ticaret yapmanın yeni bir yöntemi olarak gösterilmek-
tedir. Özellikle gelişmekte olan ülke firmaları açısından bu model dış ticareti artırmada etkin bir 
araç olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte pratikte yaşanan deneyimler, B2B e-Ticaret’in bu 
ülke firmalarına yeni dış ticaret olanakları yaratmadığını göstermektedir. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye de benzer bir sorunla karşı karşıyadır. Dolayısıyla temel 
problem, bu sorunun nasıl aşılacağıdır.

Bu çalışmada B2B e-Ticaret’ine yönelik Türkiye bağlamında ortaya konan değerlendirmeler ko-
nuyla ilgili yapılmış iki alan araştırmasından elde edilen verilere ve gözlemlere dayanmakta-
dır. Bu çalışmanın temel hedefi, söz konusu alan araştırmalarından elde edilen veriler ışığında 
Türkiye’de B2B e-Ticaret’in ticaret yapma potansiyelini artırmaya dönük politika oluşturma sü-
recine katkı sağlamaktır. Bu amaçla B2B e-Ticaret’i açısından önem taşıyan dinamikler –devlet, 
KOBİ’ler ve B2B e-Ticaret siteleri– incelenerek bunlar arasındaki etkileşime vurgu yapan bir 
çalışma ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: B2B e-Ticaret, Gelişmekte Olan Ülkeler, Türkiye, Devlet, KOBİ’ler,                     
B2B e-Ticaret siteleri, Politika.

B2B e-Commerce Practice In Turkey: A Contribution to the Process of                                               
Building Up a Policymaking

Abstract: In current global economies, which are based on information and communication tech-
nologies, the Internet based B2B e-Trade model is presented as a new method for business af-
fairs and trade, especially from the stand point of enterprises. Particularly for developing country 
enterprises, the model is presented as an effective instrument in increasing the foreign trade. 
However, experienced practices convey the fact that the Internet based B2B e-Trade does not of-
fer equal opportunities to all sides.

As a developing country, Turkey also faces similar difficulties. Therefore, the main issue is how 
to solve this dilemma.

In this study the evaluations that are put forth for consideration relating to B2B e-Commerce in 
the context of Turkey consist of datas and observations, which have been attained from two field 
researches on the subject. The main purpose of this study is to make a contribution to building up 
a policymaking about B2B e-Commerce in Turkey. Accordingly, a study observing and stressing 
on the interaction of some important dynamics of B2B e-Commerce, such as the State, SMEs 
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B2B e-Ticaret modelinin dünyadaki genel du-
rumuna ilişkin bilgiler daha çok uluslararası 
kuruluşların hazırladıkları raporlarlarda yer 
almaktadır. Model kullanıma sokulduktan iti-
baren, bu kuruluşların raporlarında da ayrıntı-
larıyla ele alınmaya başlanmıştır.4

Örneğin UNCTAD5’ın (2000:9) adlı raporun-
da B2B’nin diğer e-iş modellerine göre (B2C, 
C2B, C2C, vb.) gelecekte öne çıkan e-iş mo-
deli olacağı tahmininde bulunulmaktadır. 
UNCTAD’ın hazırlamış olduğu son yıllara ait 
raporlara bakıldığında bu tahminin gerçekleşti-
ği görülmektedir.

2006 tarihli Information Economy Report 
(2006:14-15) adlı bilgi ekonomisi raporunda 
dünya ölçeğinde B2B e-Ticaret’inden elde edi-
len ticaret hacminin diğer ticaret modelleriyle 
karşılaştırılamayacak kadar fazla olduğu belir-
tilmektedir. Raporda verilen ABD ve Avrupa ör-
neği, bu ticaretin büyüklüğünü kanıtlar nitelik-
tedir. Buna göre, 2004 yılında ABD’de internet 
aracılığıyla yapılan tüm ticaretin % 93’ü B2B 
üzerinden gerçekleşirken, Avrupa’da da aynı 
yıl, işletmelerin hemen hemen yarısının arala-
rındaki satın almaların B2B yoluyla yapıldığı ve 
bu ticaretin hızla büyüdüğü kaydedilmektedir.

B2B e-Ticaret üzerine bu genel girişten sonra, 
modelin taraflara (ülke-bölge firmaları) ticari 

4  B2B’ye ilişkin uluslar arası kurum ve 
kuruluşların hazırladıkları raporlardan bazılarına şunlar 
örnek olarak gösterilebilir: Entering The 21 st. Century: 
Competition Policy in The World Of B2B Electronic 
Marketplaces. A Report By The Federal Commussion  
Staff. October., Phillips, C., Meeker, M., 2000; The B2B 
İnternet Report Collaborative Commerce. Morgan Stanley 
Dean Witter, Research Report. April, 2000. Building 
Confidence: Electronic Commerce and Development Uni-
ted Nations Publication: New York and Geneva, 2000., 
E-Commerce and Development Report. United Nations 
Publication: New York and Geneva, 2001; E-Commerce 
and Development Report. United Nations Publication: 
New York and Geneva, 2002; E-Commerce and Develop-
ment Report. United Nations Publication: New York and 
Geneva, 2003; E-Commerce and Development Report. 
United Nations Publication: New York and Geneva, 2004.
5  United Nations Conferens on Trade and Deve-
lopment/Building Confidence, Electronic Commerce and 
Development

karlılığı artırma noktasında sağladığı katkıya 
bakıldığında, gelişmiş ülkeler (GÜ) ve GOÜ’ler 
arasında merkez-çevre ayrımının bu model üze-
rinden devam etmekte olduğu görülmektedir.

Dünya Genelinde B2B e-Ticaret Gelirleri 
ve Bu Gelirlerin Bölgelere Göre Dağılımı

Günümüzde Türkiye’nin de içinde olduğu bir-
çok GOÜ ve buradaki firmalar B2B aracılığıy-
la büyük gelirler elde etme beklentisi içinde 
olmalarına rağmen, ulusal enformasyon tek-
nolojik alt yapılarını tamamlamış olan GÜ ve 
firmaları küresel ekonomide ticari hacimlerini 
her geçen gün daha da fazla artırmaktadırlar.

Gartner Group tarafından yapılan ve sıklıkla 
alıntılanan bir araştırmada B2B e-Ticaret’in 
yıllara göre kademeli olarak arttığı ortaya kon-
maktadır. Yine Forrester Research tarafından 
yapılan bir araştırmada 2006 yılı hesaplamala-
rına göre dünya genelindeki e-Ticaret gelirleri-
nin 12 trilyon doları aştığı ortaya konmaktadır.6 
Ancak bu ticari hacmin/değerin paylaşımı nok-
tasında GÜ’lerin aldığı pay oldukça büyüktür. 

Grafik 1’de yüzde 95 oranını B2B e-Ticaret’in 
oluşturduğu e-Ticaret gelirlerinin bölgelere 
dağılımı gösterilmektedir. Kuzey Amerika, 
Avrupa (Batı ve Kuzey Avrupa) ve Uzakdoğu-
Pasifik ülkeleri (Japonya, Çin, Singapur ve 
Avustralya-Yeni Zelanda) 2006 verilerine göre 
gelirlerin büyük bölümünü paylaşmaktadırlar. 
Buna karşın aynı grafikten GOÜ’lerin bekle-
dikleri karşılığı alamadıkları anlaşılmaktadır.

Bu durum, B2B e-Ticaret’in, ticaret hacmi bü-
yüklüğü açısından, teknolojiyi üretebilir ülkele-
rin toplandığı coğrafi bölgelerle büyük oranda 
paralellik göstermektedir. e-Ticaret gelirlerinin 
yüzde 95’lik bir bölümünün B2B e-Ticaret’i 
aracılığında gerçekleştiği düşünüldüğünde, 
B2B e-Ticaret sitelerinin (e-pazaryerlerinin), 
gelişmiş ülkelerin elde ettikleri bu paylarda 
büyük rol oynadıkları kendiliğinden açıklık 
6  Her iki araştırma şirketinin yaptığı araştırma-
ların sonuçlarının ayrıntılı verileri için bknz: İnalöz, A. 
(2003).

(small and medium businesses) and B2B e-Commerce Web Sites, is will be conducted.

Keywords: B2B e-Commerce, Developing Countries, Turkey, State, SMEs,                              
B2B e-Commerce Sites, Policy.

Giriş

Küreselleşme sürecinin egemen olduğu gü-
nümüz ekonomilerinde Internet’in 1980’lerin 
sonundan itibaren sivil alanın yararlanacağı 
şekilde yeniden yapılandırılması ve telekomü-
nikasyon alt yapılarının bir dizi düzenlemeler 
sonucu serbestleşmesinin önünün açılması gibi 
birtakım önemli gelişmeler sonunda, enfor-
masyon ağları (şebekeleri) üzerinden işlerlik 
kazanan e-iş modellerinin gelişmeye başladığı 
göze çarpmaktadır.1 

Farklı e-iş modelleri genel olarak e-Ticaret baş-
lığı altında toplanmaktadır.2 Bununla birlikte 
bu çalışmanın da konusunu oluşturan ‘Internet 
temelli (B2B) e-Ticaret modeli’ yaygın kullanı-
mıyla öne çıkmaktadır. Söz konusu model yay-
gın kullanımıyla ‘B2B e-Ticaret’ olarak bilin-
mekte ve işlerliğini ‘e-pazaryerleri’ dediğimiz 
firmalar arası ticaretin gerçekleşebildiği on-line/
çevrimiçi ağ ortamları üzerinden sağlamaktadır.

B2B e-Ticaret modelinin yaygınlık kazanması, 
literatürde3 genişçe bir şekilde karşılığını bul-
muş, model egemen söylem üzerinden firmalar 
arası iş-ticaret yapmanın tek ve en etkili aracı 
olarak gösterilmeye başlanmıştır.

Bu çalışmada, üzerinde durulacak temel konu 
B2B e-Ticaret modelinin Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) ve 
bu ülkelerdeki firmalara da küresel pazarlarda ti-
1  Telekomünikasyon regülasyonları, Internet 
düzenlemeleri ve B2B’nin de içinde bulunduğu e-Ticaret 
modellerinin gelişmesi arasındaki ilişkilerin genel bir 
tartışması için bknz: bknz: İnalöz, A. (2003). 
2  Ağlar üzerinden işlerlik kazanan ticaret mo-
dellerinden bazılarını burada sıralayacak olursak, bunlar, 
B2B (firmadan firmaya), B2C (firmadan müşteriye);  C2B 
(müşteriden firmaya) ve C2C (müşteriden müşteriye) şek-
linde özetlenebilir. Bu konuda daha ayrıntılı bir inceleme 
için bknz: Kıyan, (2009:45-48).
3  Söz konusu literatürden farklı örneklere çalış-
manın ilerleyen bölümlerinde yer verilmektedir.

caret yapmayı olanaklı kılarak yüksek ve sürdü-
rülebilir bir gelişme-kalkınma ritmini yakalaya-
bilmeyi sağlayacak araç olarak gösterilmesidir.

Ne ki son yıllarda B2B e-Ticaret’e yönelik ya-
pılan geniş saha araştırmaları ve bu araştırma-
lardan elde edilen somut ampirik veriler model 
etrafında örülen ışıltılı haleye daha ihtiyatlı yak-
laşılması gerekliliğini göstermektedir. Özellikle 
GOÜ firmaları bağlamında yapılan alan araştır-
maları, B2B modelinin tek ve en etkili araç ol-
ması bir tarafa, yeni dış ticaret olanakları yarat-
ma noktasında bile son derece sınırlı olduğunu, 
dolayısıyla yüksek ve sürdürülebilir bir geliş-
menin aracı ol(a)madığını ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada, B2B e-Ticaret’e yönelik farklı 
sektörler bağlamında yapılan saha araştırmala-
rının ortaya koyduğu sonuçlar temel alınarak 
B2B e-Ticaret uygulamasının genelde GOÜ’ler 
özelde ise Türkiye açısından pratikteki sonuç-
ları tartışılacak ve egemen söyleme karşı alter-
natif bir söylem geliştirilmeye çalışılacaktır. 
Öte yandan, B2B e-Ticaret’in firmalar açısın-
dan ticaret yapma potansiyelinin olabileceği 
düşüncesinden hareketle, modelin Türkiye’de 
kullanılabilirliğini artırmaya yönelik genel bir 
katkı yapılmaya çalışılacaktır.

B2B e-Ticaret’i: Tanımı ve                             
Dünyadaki Genel Durumu

Günümüzde e-pazaryeri aracılı e-Ticaret şek-
lindeki ağ yapılanmaları, “Internet temelli B2B 
(firmadan firmaya) e-Ticaret” olarak tanımlan-
maktadır. B2B e-Ticaret modeli, KOBİ adı 
verilen küçük ve orta boy işletmelere hizmet 
sunan ağ yapılanmasıdır. Modelinin en belirgin 
özelliği, e-pazaryeri aracılığıyla çok noktadan 
çok noktaya, alıcı ile satıcı firmaları ticari bir 
topluluk olarak çevrimiçi/on-line şeklinde bir 
araya getirebilmesidir.
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İkinci araştırma, Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi bünyesinde Törenli, N. vd. tarafından 
2008 yılında yapılan ve Türkiye üzerinde İstan-
bul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Kayseri ve 
Kocaeli’ni illerini kapsayan “Firmadan Firmaya 
(B2B) Internet Temelli e-Ticaret: Türk Dış Tica-
reti için olanaklar/sınırlılıklar” adlı çalışmadır.11 
Hazır Giyim-Tekstil Sektörü hedef alınarak ya-
pılan çalışmada, toplamda 11 e-pazaryeri, 62 
Hazır Giyim-Tekstil Sektörü firma ve 12 ana 
bilgi sağlayıcı ile yarı yapılandırılmış derinle-
mesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir

Üçüncü araştırma Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kıyan, Z. tarafın-
dan 2009 yılında yapılan ve Türkiye üzerinde 
Ankara ve İzmir illerini kapsayan “Küresel Eko-
nomi Bağlamında Firmadan Firmaya e-Ticaret” 
adlı tez çalışmasıdır.12 Demir-Çelik Sektörü 
hedef alınarak yapılan çalışmada, toplamda 2 
e-pazaryeri, 12 Demir-Çelik Sektörü firma ve 2 
ana bilgi sağlayıcı ile yarı yapılandırılmış derin-
lemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.13

B2B e-Ticaret modeli kapsamında yapılan üç 
araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar son de-
rece çarpıcıdır. Her üç araştırmanın birbirine 
paralel sonuçlarını özetleyecek olursak:

— B2B e-Ticaret’i GOÜ firmalarının beklen-
tilerini karşılayacak yeni dış ticaret olanakları 
sağlamamaktadır.

— B2B e-Ticaret modeli GÜ ve GOÜ firma-
ları arasında eşitsiz bir ticari ilişkiye neden 
olmaktadır.
11  Törenli, N., Başaran, F., Kıyan, Z., (2008). 
Firmadan Firmaya (B2B) Internet Temelli e-Ticaret: Türk 
Dış Ticareti için olanaklar/sınırlılıklar. Ankara Üniversite-
si Bilimsel Araştırma Projesi, Aralık.
12  Kıyan, Z., (2009). Küresel Ekonomi Bağla-
mında Firmadan Firmaya e-Ticaret.  Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Tez.
13  Tez çalışmasıyla birlikte Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmanın 
saha araştırmalarında fiili olarak bulunduğumu belirtmek 
isterim. Dolayısıyla bu çalışmada ortaya konan değer-
lendirmelerin, her iki araştırmadan elde edilen gözlem 
ve verilere dayandığını burada bir kez daha belirtmemiz 
gerekir.

— B2B e-Ticaret modeli GOÜ firmalarına gü-
venilir bir ticaret ortamı sağlamaktan uzaktır.

— B2B e-Ticaret modeli GÜ firmaları-
nın GOÜ’lerde taşeron firma bulmalarını 
kolaylaştırmaktadır.14 15

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, şu söylenebi-
lir ki, ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi, tek-
noloji, kültür ve eğitim düzeyi gibi farklılıkların 
göz ardı edilerek B2B e-Ticaret modelinin GÜ 
ve GOÜ firmalarına aynı ortamda eşit koşullar-
da ticaret yapma olanağı sağlayacağı şeklindeki 
dozu bir hayli artırılmış iyimser değerlendir-
meye mesafeli durmak yerinde olacaktır. Farklı 
dinamiklerin-koşulların sonucunda ortaya çıkan, 
dolayısıyla dışsal olduğu için daha en başından 
sorunlu olan modelle ülkelerin farklı toplumsal 
gerçeklerinin örtüşmemesi, bu ülkeler açısından 
yukarıda sıralandığı gibi ciddi sonuçlara yol 
açabilmektedir. GÜ ve GOÜ’ler arasında zaten 
daha en başından eşitsiz bir ilişki bulunuyorken, 
GÜ firmaları yararına işleyen bir B2B e-Ticaret 
modelinin bu eşitsiz ilişkiyi yeniden üreten bir 
araca dönüşmesi her zaman olasıdır. 

B2B e-Ticaret’i açısından madalyonun bir 
yüzü budur. Ancak, buraya kadar yapılan de-
ğerlendirmeler her ne kadar modelin GOÜ’ler 
açısından olumsuz sayılabilecek bir tablosunu 
ortaya koysa da, bu durum modelin bu ülkeler 
için ticaret yapmada etkin bir araç olabilece-
ği gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla 
B2B e-Ticaret’i açısından madalyonun diğer 
yüzü budur. 

14  Her üç araştırma sonucunda ortaya konan bu 
ve benzeri sonuçları tartışmak geniş bir çalışmanın konu-
sunu oluşturduğundan, okuyucuya adı geçen kaynakları, 
özellikle araştırma kısımlarını, ayrıca incelemeyi önermek 
durumundayız. Adı geçen çalışmalardan birinci araştırma-
nın sonuç raporunun (1-56) sayfaları; ikinici araştırmanın 
sonuç raporunun (47-96) sayfaları; Tez çalışmasının (82-
116) sayfaları incelenebilir.     
15  B2B e-Ticaret’in GOÜ’lerde taşeron firma 
bulmayı kolaylaştırması önemli sonuçları da beraberinde 
getirmektedir. Özellikle tekstil sektöründe yoğunlaşan bu 
süreç, emek yoğun ürünlerin GOÜ firmalarında üretilme-
siyle ucuz emekten yararlanmayı olanaklı hale getirmekte, 
ayrıca üretim sonucu doğaya zararlı atıkların yükünün  
GOÜ’lere taşınması yolu açılmaktadır.   

kazanmaktadır. Nitekim dünya çapında bili-
nen önemli B2B e-Ticaret siteleri yeni iletişim 
teknolojileri alanında üstünlüğü elinde bulun-
duran ABD, Almanya, Fransa ve Kanada gibi 
ülkelerde toplanmaktadır. Çin’in de bu alan-
da etkin olduğu görülmektedir.7 Nitekim Çin 
kökenli alibaba.com, dünya genelinde kayıtlı 
firma sayısı en fazla, dolayısıyla da en çok bili-
nen B2B sitelerinin başında gelmektedir.
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Grafik 1: Ülke Gruplarının 
e-Ticaret Hacimleri (2006)8

B2B e-Ticaret’i ve GOÜ’ler

B2B e-Ticaret modeli, gelirler açısından ülkeler 
arasında eşitsiz bir yapıya sahip olsa da, özel-
likle gelişme-kalkınma bağlamında GOÜ’lere 
ve buradaki firmalara özel avantajlar sağlaya-
cağı türünden iyimser varsayımlarla öne çık-
maktadır. Bu anlamda, modelin özellikle ticari 
iş sürecinin tüm aşamalarındaki olumlu etkile-
ri üzerine ortaya konan iyimser varsayımlar9, 

7  Uluslararası B2B e-Ticaret Siteleri ve faali-
yette oldukları ülkelerin dağılımına ilişkin ayrıntılı veriler 
için bknz: Kıyan, (2009:33-34)
8  Kaynak: www.forrester.com
9  B2B e-Ticaret’inin firmalar açısından ticareti 
kolaylaştırıcı etkisi çerçevesinde ortaya konan iyim-
ser varsayımlar arasında öne çıkanlar şunlardır: Ticari 
faaliyetlerin ağ ortamına taşınmasıyla mal ve hizmet pa-
zarının yapısı değişecektir. Bu anlamda firmadan firmaya 
e-Ticaret modeli aracılığıyla;
• KOBİ’ler geleneksel iş yapma yöntemlerine göre daha 
kolay ticari faaliyetlerde bulunabileceklerdir,
• Alıcı-satıcı taraflar tam rekabete yakın bir ortamda bir 
araya gelerek, ticaret açısından kendi faydalarına en çoğa 
çıkartabileceklerdir,
• Herhangi bir aracıya gerek kalmadan bilgiye ve ürüne 

günümüzde GOÜ firmalarının çoğunu, B2B 
e-Ticaret’ini kullanarak küresel pazarlarda 
yüksek ve sürdürülebilir bir gelişme-kalkınma 
ritmini yakalayacağı noktasında motive etmek-
tedir.

Bununla birlikte, bu varsayımların GOÜ’ler 
açısından son derece sorunlu olduğunu ortaya 
koyan veriler elimizde bulunmaktadır. B2B 
e-Ticaret’in GOÜ’ler bağlamında kullanılabi-
lirliğini ölçmeye yönelik yapılan üç ayrı çalış-
ma ve bu çalışmaların saha araştırmalarından 
elde edilen somut ampirik veriler genel tabloyu 
çok net bir şekilde betimlemektedir.     

Birbirlerine paralel sonuçları ortaya koyan araş-
tırmalardan ilki Sussex Üniversitesi Kalkınma 
Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde Humphrey, 
J. vd. tarafından 2003 yılında Güney Afrika, 
Kenya ve Bengaldeş’i kapsayan “The Reality 
of e-Commerce with Developing Countries” 
adlı çalışmadır.10 Bu çalışmada toplamda 184 
e-pazaryeri, 75 firma ve 37 konu uzmanı konu-
mundaki ana bilgi sağlayıcısı (key-informants) 
ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüş-
meler gerçekleştirilmiştir.

ulaşma mümkün hale gelecektir,
• Coğrafi uzaklığın neden sınırlandırıcı etkiler azalacaktır,
• Ürünlerin satışa sunulacağı tüketici pazarları hakkında 
bilgi daha iyi sağlanabilecek, pazarlama kanalları daha 
etkin çalıştırılabilecektir,
• Firmalar daha iyi ticari ilişkiler inşa edebilme olanağını 
elde edebileceklerdir,
• Ticaretin ağlar üzerinden karşılıklı etkileşimin (alıcı ve 
satıcı arasında) verdiği olanakla hızlı ve güvenilir şekilde 
yapılabilecektir,
• Geleneksel modelin aksine, ürün satışından teslimata ka-
dar geçen süre aralığında alıcı ve satıcıya ek maliyet sağ-
layan birçok işlem elektronik yollarla yapılabilir olacaktır, 
dolayısıyla işlem maliyetlerinde azalma gerçekleşecektir,
• Firmalar büyük bir fiziksel alt yapı yatırımına girmeden 
ticaret yapma olanağını elde edebileceklerdir,
• İç pazarda rekabet üstünlüğü ve üretici-ihracatçı firma-
larının küresel pazarlara erişimleriyle rekabet alanlarını 
genişletme olanakları artacaktır. (Varsayımlar dördüncü 
dipnotta belirtilen kurum ve kuruluşların hazırladıkları 
raporlardan derlenmiştir)
10  Humphrey, J., Mansell, R.,; Schmitz, H., 
(2003). The Reality of e-Commerce with Developing 
Countries Report. March. http://www.gapresearch.org/
production/Report.pdf . Erişim tarihi: 10.05.2007.
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“e-Ticaret sitelerine üyelik giderleri desteği”18, 
firmaların birçoğu tarafından bilinmediği için 
istenilen fayda sağlanamamaktadır.19

İkinci olarak KOBİ’lerin genel durumunu in-
celediğimizde, bu işletmelerin Türkiye’deki 
tüm işletmelerin % 99.9’unu oluşturduğunu 
görmekteyiz. Aynı zamanda bu işletmeler is-
tihdamın % 81.48’ini oluşturmaktadırlar.20 
B2B e-Ticaret’i açısından düşünüldüğünde 
KOBİ’lerin yeni iletişim teknolojilerine sahip-
lik oranlarında herhangi bir sorunun olmadığı 
görülmektedir. TÜİK’in verilerine göre, giri-
şimlerde bilgisayar kullanım ve İnternet erişi-
mine sahiplik oranları 2008 yılı Ocak ayında 
sırasıyla yüzde 90.6 ve yüzde 89.2’ye yüksel-
miştir. İnternet erişimine sahip girişimlerin web 
sayfasına sahiplik oranları ise 2008 yılı Ocak 
ayında yüzde 62.4 olarak gerçekleşmiştir.21 An-
cak sorun, Mansell ve Wehn’nin de (1998:192) 
belirttiği üzere ülkelerin enformasyon ve 
iletişim teknolojilerinin getirilerinden etkili 
şekilde yararlanabilmesi için buna uygun en-
formasyon alt yapısına sahip olmasının yanı 
sıra, bu alt yapıdan yararlanılabilecek gerekli 
yönetme becerisine sahip olunup olunmadığı 
noktasında düğümlenmektedir. Bu çerçeveden 
incelendiğinde, Türkiye’de KOBİ’lerin B2B 
e-Ticaret’inden olabilecek maksimum faydayı 
sağlamasının yolu, yeni iletişim teknolojilerini 
etkin kullanmasından geçmektedir diyebiliriz. 

Ancak yaptığımız alan araştırmaları sırasında 
elde edilen iki örnek olay, KOBİ’lerin yeni ileti-
şim teknolojilerini ne amaçla kullandığının yanı 
sıra, genel anlamda B2B e-Ticaret’e bakış açıla-
rını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

18  Destek hakkında ayrıntılar için bknz: http://
www.igeme.org.tr/devYar/siteler.cfm
19  Örneğin yukarıda adı geçen her iki alan 
araştırmasında da çalışma kapsamında yer alan firma yö-
neticilerine İGEME bünyesinde oluşturulmuş “e-Ticaret 
sitelerine üyelik giderleri desteği”i hakkında bilgilerinin 
olup olmadığı sorusu yöneltilmiş ve çoğunlukla “hayır” 
cevabı alınmıştır.
20  Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
2008-2012 KOSGEB Stratejik Planı (2008:35)
21  Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBul-
tenleri.do?id=2068

Araştırma kapsamındaki firmalarla görüşme-
ler sırasında B2B e-Ticaret’i ya da elektronik 
ticaret yapıyor musunuz? sorusu sorulmuş, 
firmalardan birisi sorumuza, Evet, oğlum için 
Internet’ten bir oyun CD’si sipariş ettim şek-
linde cevap vermiş, diğer bir firma ise aynı so-
ruya Hayır, biz elektronik ürünler satmıyoruz 
şeklinde cevap vermiştir. Birinci firma B2B 
e-Ticaret yapmayı firma ve müşteri arasında 
yapılan alış-verişleri kapsayan B2C ile (ama-
zon.com gibi) aynı kategoride değerlendirmek-
tedir. Ancak daha da önemlisi, firma yetkilisi, 
kişisel düzeyde yapılan elektronik ticaret’i fir-
ma bazında yapılmış B2B e-Ticaret olarak de-
ğerlendirmektedir. İkinci firma ise, e-Ticaret’i, 
bazen elektronik ticaret şeklinde de isimlen-
dirildiği için bunu sanki elektronik eşya alıp-
satan firmalar anlamına geldiğini düşünerek 
elektronik ürünler satmadıklarını belirtmiştir.22 
Bu anlamda firmaların e-Ticaret konusundaki 
bilgi ve yeteneklerinin de modelin işlerliğinin/
işlevselliğinin sağlanması açısından önem taşı-
dığını burada belirtmemiz gerekir.

Üçüncü olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 
B2B e-Ticaret sitelerinin genel durumuna bak-
tığımızda da son derece sorunlu bir yapıyla 
karşılaşılmaktadır. Internet üzerinde araştır-
manın yapıldığı dönemde (2007-2008) In-
ternet üzerinde aktif durumda olan yerli B2B 
e-Ticaret sayısının 40 dolaylarında olduğu 
saptanmıştır.23

Ancak bu nicel çokluğun yanında, birçok site-
de modelin içermesi gereken en önemli işlev-
ler olan sigorta hizmeti, bankacılık işlemleri 
(ödeme-tahsilât gibi), lojistik destek, ürün-
firma hakkında bilgilendirme, pazarlık, tica-
ri faaliyetin güvenilirliğinin sağlanması gibi 
uygulamaları kapsamadıkları, bunun yerine 
birer firma rehberi şeklinde yapılanarak B2B 
e-Ticaret sitesiymiş gibi faaliyet gösterdikleri 
belirlenmiştir.24

22  Baknz: Kıyan (2009:135)
23  Bknz: Törenli vd. (2008:35)
24  Bknz: Törenli vd. (2008:47-56), Kıyan, 
(2008:82-86)

Dolayısıyla burada dikkati çekmek istediğimiz 
temel nokta, GOÜ’lerin B2B e-Ticaret mode-
linin taşıdığı ticari potansiyeli faydaya dönüş-
türme yeteneklerini artırmaları için stratejik 
hedefler belirlemeleri, kendi ülke gerçekleriyle 
uyumlu özgün modeller yaratarak tam ve bü-
tünleşik bir politika çerçevesinde bu modeli 
uygulamaya sokmalarıdır. Bu yönlü bir politi-
kanın oluşturulmasının amacı kuşkusuz mode-
li GÜ ve GOÜ’ler arasında bütünüyle eşitlikçi 
bir yapıya oturtmak değildir. Bunun olanaklı-
lığı ülkeler arasında yatan yapısal farklılıklar 
nedeniyle (kapitalist olan olmayan, teknolojiyi 
üreten üretmeyen vb.) uzun bir sürecin sonun-
da ortaya çıkabilecek bir durumdur. O halde, 
modelin taşıdığı ticaret yapma potansiyelinden 
olabilecek en yüksek faydayı elde etmek önce-
likli hedef olarak belirlenmelidir.

B2B e-Ticaret’i ve Türkiye:                             
Politika Oluşturma Sürecine Katkı

İki saha araştırmasında fiili olarak bulunup, 
toplamda 74 firma, 12 e-Pazaryeri yöneticisi 
ve 14 ana bilgi sağlayıcısı ile yaptığımız de-
rinlemesine görüşmelerden edinilen veriler 
ışığında Türkiye açısından genel görünümü şu 
şekilde betimleyebiliriz. 

Türkiye açısından bakıldığında B2B e-Ticaret 
modelini etkinleştirme amacıyla oluşturulabi-
lecek stratejik hedefin üç önemli ayağı bulun-
maktadır. Bunlar sırasıyla “devlet”, “KOBİ”ler 
ve “B2B e-Ticaret Siteleri”dir. Bu üç faktör 
bağlamında oluşturulacak stratejik hedef, aynı 
zamanda politika oluşturma sürecinin de teme-
lini oluşturmaktadır.

Öncelikle yukarıda belirtilen başlıkların neleri 
kapsadığını (kurum ve kuruluşlar anlamında) 
sıralayacak olursak;

* Devlet: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Kü-
çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İh-
racatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME).

* KOBİ’ler: Küçük ve Orta büyüklükteki 
İşletmeler

* B2B e-Ticaret Siteleri: Kamu ve özel kesim 
tarafından kurulup işletilen B2B e-Ticaret 
Siteleri gibi yapılanmaların öne çıktığını 
görmekteyiz.

Türkiye’de e-Ticaret’le ilişkili yukarıda sıra-
lanan yapılanmaların genel durumuna bakıldı-
ğında, her birinin farklı sorunlarla karşı karşıya 
olduğu dikkati çekmektedir.

Öncelikli olarak devlet alanındaki çalışmala-
ra bakıldığında Türkiye’de B2B e-Ticaret’e 
yönelik ulusal bir strateji belirlenmesi ama-
cıyla koordinasyon görevinin Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’na (DTM) verildiğini görmekte-
yiz. Bu anlamda DTM’nin başkanlığında ilgili 
kuruluşların katılımıyla Elektronik Ticaret Ko-
ordinasyon Kurulu (ETKK) oluşturulmuştur. 
ETKK kararı uyarınca, hukuk, teknik ve finans 
çalışma grupları eylem planı hazırlık çalışma-
ları yapmaktadırlar. Ancak söz konusu çalış-
malar son derece sınırlı kalmaktadır. Konuyla 
ilgili kuramsal çalışmaların azlığı yanında, 
B2B e-Ticaret gelirlerine yönelik basit sayıla-
bilecek bir veri tabanının bile oluşturulmadı-
ğını görmekteyiz.16 DTM bünyesinde www.e-
ticaret.gov.tr adıyla kurulmuş web sitesi ince-
lendiğinde yapılan çalışmaların sınırlı kaldığı 
daha net ortaya çıkmaktadır.17

KOSGEB ve İGEME bünyesinde yapılan ça-
lışmalar da sınırlılığını korumaktadır. Örneğin 
KOSGEB bünyesinde kurulmuş www.kobinet.
org.tr sitesi işletmelerin B2B e-Ticaret’i ihti-
yacını karşılamaktan çok, firmaları bir araya 
getiren genel bir veri tabanı işlevi görmekte-
dir. Yine İGEME bünyesinde oluşturulmuş 
16  “Firmadan Firmaya (B2B) Internet Temelli 
e-Ticaret: Türk Dış Ticareti için olanaklar/sınırlılıklar” 
adlı proje çalışmaları sırasında DTM de dâhil olmak 
üzere başvurulan bir çok kurum ve kuruluştan, ki bunların 
arasında TÜİK de yer almaktadır, Türkiye’de B2B 
e-Ticaret’inden elde edilen gelirlerin ortalaması hakkında 
bilgi alınamadığını burada belirtmemiz gerekir.
17  E-ticaret.gov.tr adresinin bu çalışmanın yazıl-
dığı sırada yeniden yapılandırıldığını belirtmemiz gerekir. 
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olması kurulan sitelerde niteliğin düşmesini de 
beraberinde getirmektedir. 

Bu sitelerin neredeyse tamamı açık model, 
yani her firmanın girip kayıt yaptırabilece-
ği sitelerdir. Son derece dağınık bir görünüm 
sergileyen bu sitelerin kapalı model, yani bel-
li sayıda firmanın kayıt yaptırabileceği siteler 
olması niteliğin yükseltilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Yetersiz alt yapıyla kurulan açık 
sitelerin uzun ömürlü olmamaları, birçok si-
tenin oldukça sık aralıklarla kapanıp açılıyor 
olması, firmaların B2B sitelerine karşı güven-
lerinin azalmasına neden olmaktadır. 

Bu anlamda B2B e-Ticaret sitesi kurma yolun-
da oluşturulacak yasal, hukuki ve kurumsal dü-
zenlemeler bu türden sitelerin sigorta hizmeti, 
bankacılık işlemleri (ödeme-tahsilât gibi), lo-
jistik destek, ürün-firma hakkında bilgilendir-
me, pazarlık, ticari faaliyetin güvenilirliğinin 
sağlanması gibi uygulamaları kapsamasında 
önemli bir rol oynayarak, KOBİ’lerin ihtiyaç-
larına dönük kapalı sitelerin kurulmasında öna-
yak olacaktır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordi-
nasyonu ve İhracatçı Birliklerinin ortaklığıyla 
2003 yılında kurulan ttn.com örneği bu anlam-
da ihtiyaçları karşılayabilecek bir modeldi. Ku-
rulma aşamasında alt yapı itibariyle ihtiyaçlara 
cevap verebilen bu model yanlış politikalar 
sonucu, ki zaten bu da politika oluşturmanın 
gerekliliğini göstermektedir, özgün niteliğini 
sürekli olarak kaybetmeye başladı ve kapan-
maktan kurtulamadı. 

Törenli vd’nin çalışmasında (2008:) bir B2B 
e-Ticaret modelinde nelerin olması gerektiği-
ni betimleyen özgün bir örnek yer almaktadır. 
Modelin özgünlüğü, ticari sürecin başlangıç, 
bitiş ve bitiş sonrası sürecinde alıcı ve satıcı ta-
rafların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmesin-
de yatmaktadır. Bu anlamda, bu model örnek 
alınarak ttn.com’un yeniden yapılandırılması 
politika oluşturma sürecine önemli bir katkı 
sağlayacaktır.

Sonuç olarak Humphrey, J. vd’nin (2003) dik-
kati çektiği gibi B2B e-Ticaret uygulamasında 
başarının uygun alt yapı yanında tutarlı poli-
tikalara bağlıdır. Teknolojik, örgütsel ve çev-
resel koşulların yanı sıra para ve insan serma-
yesinin yetersizliği, düzenleyici ve güvenliğe 
dönük yapının eksiklikleri ile tüm bu olumsuz 
faktörlerden beslenen genel bir “güvensizlik” 
hali, Internet temelli e-Ticaret açısından da 
temel sorunları oluşturmaktadır. Bu anlamda 
devlet, KOBİ’ler ve B2B e-Ticaret siteleri ara-
sında oluşturulacak etkileşime dayalı tam ve 
bütünleşik bir politika bu ve benzeri sorunların 
aşılmasında önemli bir dönemeç olabilecek ve 
Türkiye açısından B2B e-Ticaret gelirlerinin 
artırılmasında önemli bir adım olacaktır.
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Kapalı model yerine genelde açık model25 
şeklinde yapılanan sitelerin birçoğunda kayıt 
yaptıran firmaların denetlenmemesi26 güncel-
lenmeyen firma bilgilerinin bulunması, alım 
satım-taleplerinin yenilenmemesi, ticari yazış-
maları gerçekleştirecek yabancı dil bilen per-
sonelin olmaması vb. kurulu siteler açısından 
göze çarpan önemli eksikliklerdir. Birçok B2B 
e-Ticaret sitesinin oldukça sık aralıklarla ka-
panıyor olması diğer önemli bir sorun olarak 
gösterilebilir.

Sonuç Yerine

Yukarıda ortaya konan değerlendirmeler ışı-
ğında, Türkiye’de B2B e-Ticaret’i açısından 
önem taşıyan üç alanın da problemli bir yapı 
sergilediği söylenebilir. Dolayısıyla, B2B 
e-Ticaret’inin taşıdığı ticaret yapma potansi-
yelinin Türkiye’de neden faydaya dönüştürü-
lemediği sorusunu kısmen cevaplamış bulunu-
yoruz. Bu durumda, bu çalışmanın amacı olan 
temel önermeye gelmiş bulunmaktayız. 

 

KOBİ’ler 

Devlet 

B2B e-Ticaret 
Siteleri 

Şekil 1. Türkiye’de B2B e-Ticaret’in Bileşenleri 

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Türkiye’de 
B2B e-Ticaret temelinde henüz “tek ve bütünle-
şik bir politika” süreci hayata geçirilememiştir. 
Dolayısıyla, böylesi bir politikanın hayata geçi-
rilmesi sürecinde, yukarıda da belirtildiği üze-
re üç önemli sacayağı öne çıkmaktadır. Şekil 

25  Açık ve kapalı model B2B e-Ticaret modelleri 
arasındaki farkların ayrıntılı bir tartışması için baknz: 
Kıyan, (2009: 56-60)
26  Araştırmalar sırasında sahte firma isimleri 
kullanılarak sitelerin birçoğuna kayıt yaptırılarak firmalar 
üzerinde denetim kurulmadığı doğrulanmıştır.  

1’de görüleceği üzere bunlar sırasıyla devlet, 
KOBİ’ler ve B2B e-Ticaret siteleri bileşenleri-
dir. B2B e-Ticaret modelinin bu yönlü bir üçlü 
sacayağının olması, modelin etkililiğinin artı-
rılmasının her bir yapının diğeriyle etkileşim 
halinde olması gerekliliğine işaret etmektedir. 

Devlet faktörü, Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler açısından, öncü olması anlamında di-
ğerlerine oranla öne çıkmaktadır. Çin’de dev-
let desteğinde faaliyetini sürdüren alibaba.
com örneği, elde ettiği başarıyla bu durumun 
en somut örneğidir. Bu nedenle şekilde 1’de de 
görüldüğü üzere etkileşimin çatı kısmını devlet 
oluşturmaktadır.

Türkiye’de hem KOBİ’lerin hem de B2B 
e-Ticaret sitelerinin devlet desteğinde olmaları 
bu anlamda önem arz etmektedir. KOBİ’ler açı-
sından düşünüldüğünde, bu destek yeni iletişim 
teknolojileri giderlerinin karşılanmasının yanı 
sıra27, ağırlıklı olarak firma yönetici ve çalışan-
larına B2B e-Ticaret modelini kullanma ve mo-
delin taşıdığı ticari potansiyeli faydaya dönüş-
türme noktasında bir bilincin oluşturulması gibi 
birden fazla faktörü kapsamaktadır. Firmaların 
özellikle yeni iletişim teknolojilerini kullanma 
ve yabancı dil konusunda eğitimli personel is-
tihdam etmeleri önem taşımaktadır. Bu ve ben-
zeri türde ihtiyaçların karşılanması KOSGEB 
ve İGEME gibi kuruluşların KOBİ’lere özel 
eğitim faaliyetleri yoluyla giderilebilir. 

B2B e-Ticaret siteleri açısından bakıldığın-
da ise durum biraz daha farklılaşmaktadır. 
Türkiye’de henüz B2B e-Ticaret sitesi kurabil-
menin genel bir çerçevesini belirleyen hukuki 
düzenlemenin olmaması bu alanda yaşanan 
en ciddi problemlerin başında gelmektedir di-
yebiliriz. Özellikle yasal, hukuki ve kurumsal 
düzenlemelerdeki eksiklikler bir B2B e-Ticaret 
sitesinde olması gereken özellikleri kapsayan 
istikrarlı sitelerin kurulabilmesini engellemek-
tedir. Herkesin B2B e-Ticaret sitesi kurabiliyor 
27  KOSGEB bünyesinde firmaların yeni iletişim 
teknoloji giderlerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların 
başlatıldığını burada belirtmemiz gerekir. Bknz:http://
www.kosgeb.gov.tr/Destekler/destek.aspx?dID=95
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1. Giriş

Gelişen bilgi teknolojisi sayesinde posta ile 
mektup yollamak veya yazılı sözleşme yapmak 
yakında tarihe karışacaktır. Artık, bilgisayar ağ-
ları ile sadece dosya transferi, e-mail gönderi-
mi gerçekleştirilmemekte aynı zamanda büyük 
oranda ticari alışveriş yapılmakta hatta büyük 
sözleşmeler, antlaşmalar yapılmaktadır.  Tapu 
sicili gibi kütük kayıtları, imar durumları, bina 
beyanları, evlenme müracaatları bile elektronik 
olarak yürütülmesi mümkündür. Internet üze-
rinden yapılan ticari alışverişin büyük oranda 

artması ve bu gelişmeler bilgisayar ağlarında 
güvenliği, güvenirliği ve geçerliliği gündeme 
getirmektedir. Bilgisayar teknolojisinin günlük 
yaşamımızın her aşamasına girmesi elektronik 
ortamda el yazısıyla imzayı ikame edebilecek 
bir yapı olan elektronik imzayı gerekli kılmış-
tır. Bunu gerçekleştirmek için güvenilir sistem 
arayışlarına gidilmiştir. Bu sayede gönderilen 
verinin veya e-postanın güvenli bir şekilde alı-
cısına iletilmesi amaçlanmış ve bunun teknikleri 
araştırılmıştır. Bunun yanında hukuki geçerlili-
ğini sağlamak için teknik çalışmalara başlan-
mıştır. E-imzanın kanuni dayanağının olması 

Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı
Zafer Kıyan

[6]  UNCTAD (2006). Information Economy 
Report.  United Nations Publication: NewYork 
and Geneva. http://www.unctad.org/ecommer-
ce. Erişim tarihi: 26.04.2007.

Yaralanılan Internet Siteleri
http://www.e-ticaret.gov.tr• 
http://www.forrester.com• 
http://www.gartner.com• 
http://www.igeme.org.t• 
http://www.kobinet.org.tr• 
http://www.kosgeb.gov.tr/• 
http://www.tuik.gov.tr• 
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Kevser Şahinbaş1, Özlem Güzelyazıcı2
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Özet: Bu çalışmanın amacı, elektronik imzalama prosedürü, kullanılan algoritmalar ve bunla-
rın bazı devlet kurumlarında uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ele almaktır. Bazı kurumlara 
bizzat gidilerek veya online olarak elektronik imza uygulamaları ile ilgili bilgi alınmış, nelerin/
nerelerde kullanıldığı, sistemin genel olarak nasıl çalıştığı ve geçerlilikleri, karşılaşılan sorunlar 
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca bu inceleme sonucunda elektronik imzanın yeterince 
kullanılmadığı saptanmıştır. Çağdaşlığı yakalamak ve geri düşmemek için devlet ya da özel tüm 
kurumlarda elektronik imza uygulamasına geçilmesi zorunlu bir olgudur.

Anahtar Sözcükler: Elektronik imza, Kamu Kurumlarında E-İmza

Electronic Signature Application in Some Public Institutions and Problems:                                     
Eminönü Municipality Example

Abstract: In this study, electronic signature procedure, the algorithms that are used and the prob-
lems of electronic signature usage in some public institutions are analyzed. After researching 
about electronic signature applications through visiting some institutions and/or via online com-
munication, it is circumstantially explored how the system is generally operated; what the ad-
missibilities are; and which problems are encountered. Additionally, it is proved that electronic 
signature is not efficiently used in the institutions as a result of this study. Electronic signature 
application is a must in all of public and private institutions in order to contemporize the founda-
tions of a society.

Keywords: Electronic Signature, Application of E-Signature in Public Institution
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3. Bazı Devlet Kurumlarında                                     
E-İmza Kullanılması

3.1.AdaletBakanlığı
e-Dönüşüm süresince e-Devletin e-Adalet aya-
ğını oluşturmak üzere yürütülen Ulusal Yargı 
Ağı Projesi (UYAP) ile merkezi bir bilgi sis-
temi kurulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı 
destek birimleri arasında fonksiyonel olarak 
tam entegrasyon sağlanmıştır. Bu kapsamda 
30.12.2008 tarihi itibariyle e-imza için baş-
vuru sayısı 39.691, üretilen e-imza sayısı ise 
30.000’dir. Buna göre hâkim ve savcıları ile 
diğer personel e-imzaları büyük ölçüde sağ-
lanmış ve UYAP’ta e-imza kullanımına baş-
lanmıştır. UYAP’ta tam anlamıyla e-imza kul-
lanımına geçilmesiyle yargılamaların makul 
sürede bitirilmesine, personel, emek, zaman, 
kırtasiye, ulaşım ve iletişim giderlerinden ta-
sarruf sağlanmasına büyük katkıda bulunacağı 
öngörülmektedir. Bu nedenle e-imza kullanı-
mına büyük önem verilmektedir[3].

3.2.UlaştırmaBakanlığı
Elektronik imza kurum içi ve dışı evrak sis-
temlerinde kullanılmaktadır. Şuan için Ku-
rum içinde paraf ve onay kısımlarında, 
kurum dışından ise online elektronik im-
zalı evrak kabulünde kullanılmaktadır[4]. 

3.3.Bilgi Teknolojileri Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak 
kurum içi yazışmalarda e-imza kullanabilmek 
için çalışmalar devam etmektedir. Kurum içe-
risinde kullanılan Doküman ve arşiv Yönetim 
Sistemini elektronik imza altyapısı ile entegras-
yonu tamamen sağlanmış durumdadır.  Ancak 
hâlihazırda kurum içi yazışmalarda elektronik 
imza kullanılmaya başlanmamıştır. Ama BTK 
ile GSM Operatörleri arasında oluşturulan bir 
altyapı üzerinden elektronik ortamda elektro-
nik imzalı resmi evrak alışverişi gerçekleşti-
rilmektedir. Bu altyapı aracılığı ile GSM Ope-
ratörleri TURKCELL ve AVEA’dan yaklaşık 
1000 tane resmi evrak elektronik imzalı olarak 
Kurum bünyesindeki Doküman ve Arşiv Yö-
netim Sisteminde İşleme tabi tutulmuştur[5].

3.4.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda 
proje temelinde ihtiyaç duyulan noktalarda 
e-imza kullanma çalışmaları devam etmekte-
dir. Ayrıca, Bankaya ait bazı kurumsal e-posta 
adreslerinden gönderilen mesajlarda da sayısal 
sertifikalar kullanılmaktadır[6].

4. Elektronik İmza Örneği:                                         
Eminönü Belediyesi Uygulaması 

Bu uygulamada önce kurum içi sonra da bir 
kurum dışı yazışma örneği sunulmuştur[7]. 
Kurum içinde Bilgi İşlem biriminden Satın 
Alma birimine gönderilecek bir talep ele alına-
caktır. Bunun için özel bir firmadan elde edilen 
bir yazılım kullanılmaktadır.

Şekil 1: Giriş Ekranı 
Giriş ekranında Kullanıcı adı ve şifre 

bulunmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre girilir.

Şekil 2: Mesaj Yazma Editörü 
İlgili birime gönderilmek üzere metin 
yazma editörüne mesaj yazılmaktadır. 

bu anlamda önemlidir. Çünkü insanlar, herhangi 
bir haksızlığa uğradıklarında devletin bu hak-
sızlığı kanunları çerçevesinde gidermesi ve bir 
çözüm bulmasını istemektedir. Internet üzerin-
de dolaşan bir bilginin hukuksal açıdan geçerli 
olması ve güvenliğinin sağlanması için; gizlilik, 
verinin şifrelenmesiyle, bütünlük, özetleme al-
goritmalarıyla, kimlik doğrulama ve inkâr edil-
mezlik özellikleri diğer bazı tekniklerin yanında 
elektronik imza ile sağlanmaktadır.  Bu saydığı-
mız özellikleri itibariyle çalışma konumuz olan 
elektronik imza, bilgiyi kimliklendirme açısın-
dan, son derece önemli bir yere sahiptir.

Elektronik imza, Açık Anahtar Altyapısını (AAA, 
PKI = Public Key Infrastructure) kullanmaktadır. 
AAA teknolojisi kullanılarak oluşturulan elekt-
ronik imzalama verisi kişiye ve imzalanan do-
kümana özeldir, bu nedenle başkaları tarafından 
taklit edilemez ve imzalı belge üzerinde değişik-
lik yapılamaz. İstenildiğinde elektronik imzanın 
doğruluğu kontrol edilebilir. Elektronik imza, 
imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar; 
imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tara-
fından değiştirilip değiştirilmediğini (bütünlüğü-
nün bozulup bozulmadığını) ortaya koyar. 

Özellikle e-devlet uygulamalarının hayatımıza 
kapsamlı ve etkili bir şekilde girmesi, günlük ya-
şamda resmiyet ihtiva eden iş ve işlemlerin hız-
lı, güvenli ve hukuksal olarak geçerli mahiyette 
oluşturulması, e-imza ile mümkün olmaktadır. 

Elektronik imza altyapısı, elektronik belgenin 
şifrelenmesini mümkün kılmakta, değiştiril-
mesini önlemekte ve ayrıca birden çok kişi ile, 
mesajın şifrelendiği anahtar kelimeyi öğren-
melerine gerek kalmadan, elektronik yoldan 
haberleşmeyi kolaylaştırmaktadır [1].

15 Ocak 2004 tarihinde kabul edilen ve 23 
Ocakta Resmi gazetede yayınlanan 5070 nolu 
yasa sayesinde, e-imzanın hukuksal alt yapısı 
kanuni bir çerçeveyi kazanmış oldu[2]. Yani, 
yapılan anlaşmalara attığımız imza nasıl bizi 
bağlıyorsa, yapacağımız e-anlaşmalara ataca-
ğımız e-imzalarda aynı kanuni çerçevede de-

ğerlendirilecektir. 2005 yılından itibaren yoğun 
bir şekilde kullanılması beklenen e-imza, bu 
kanunla birlikte, Türk Telekomünikasyon kuru-
munun denetimi altında yürütülmektedir. 5070 
sayılı Kanuna göre elektronik imza “başka bir 
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriy-
le mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğ-
rulama amacıyla kullanılan elektronik veri”dir. 
Elektronik sertifikanın niteliklerinden, denetim 
ve izinsiz kullanıma, sertifika hizmet sağlayı-
cısının özelliklerinden sahtekârlık ve idari para 
cezalarına kadar akla gelebilecek bütün nokta-
lar kanunda tanımlanmıştır.

2.  E-Devlet ve Kriptoloji

Devletlerin kamusal faaliyet alanlarındaki 
sağlık, eğitim, vergi gibi bürokratik işlemleri 
İnternet ortamında hızlı ve güvenilir biçim-
de gerçekleştirebilmek için elektronik devlet 
(e-devlet) modelleri hayata geçirilmektedir. 
Kamu kurumlarında yapılan birçok işlem için 
kimlik kanıtlanması ve imza atılması gerek-
mektedir. Bu tür işlemler elektronik ortamda 
yapılmak istendiği zaman ortama uygun kim-
lik kanıtlama ve imza atılması gerekmektedir. 
Elektronik imza (e-imza) elektronik ortamlar-
da ıslak imzanın yerine geçmekte ve bireyin 
kimliğini içermektedir.

Ülkemizde e-devlet uygulamalarının büyük 
bir kısmı sadece kamu kurumlarının web sitesi 
yapmak olarak algılanmasından dolayı güven-
lik zafiyetlerine sahiptir. Ayrıca güvenli elekt-
ronik arşivleme için herhangi bir eylem veya 
standart bulunmamaktadır. Her kurum kendi 
başına önlem almaya çalıştığından kurumlar 
arası güvenli veri iletişiminde de önemli so-
runları bulunmaktadır. Akıllı kartların uygula-
ma alanları oldukça geniştir : e-kimlik (Akıllı 
kart tabanlı elektronik kimlik kartı), e-pasaport 
(elektronik pasaport). Bu tip uygulamalarda 
sayısal kimlik bilgileri ve biometrik bilgiler 
akıllı kart içine yerleştirilmektedir. Kimlik 
doğrulama yöntemleri ve akıllı kart üzerindeki 
verinin saklanması için de kriptoloji yöntemle-
rinin kullanılması gerekmektedir.
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harç ödeyebilecek, duruşma tarihini ve dava 
seyrini oturduğu yerden öğrenebilecek. Proje 
kapsamındaki Avukat Bilgi Sistemi ile de avu-
katlara, UYAP üzerinden mevcut dosyalarını 
izleme, davalara evrak gönderebilme ve yeni 
dava açma olanağı tanınacaktır[8].

Elektronik imza kullanımını yaygınlaştırmak 
için yakında uygulamaya girecek olan çip-
li kimlik kartlarının içerisine elektronik imza 
modülü de işlenecek. Böylece 70 milyon va-
tandaşın elektronik imza sahibi olmasını müm-
kün hale getirilecektir[9].

7. Sonuç

Kâğıt üzerinde işleyen bir sistemi elektronik or-
tama geçirmek ve buradaki uygulamaya e-imza 

ile ilgili özellikleri dâhil etmek önemli bir dö-
nüşümdür ve büyük yatırım gerektirmektedir.

Yapılan çalışmalar, kâğıt ortamında yapılan 
belge yönetimine oranla elektronik ortamda 
yapılacak belge yönetiminin çok daha etkin ve  
verimli olduğu, e-imza uygulamalarına yapı-
lacak yatırımların kısa sürede geri kazandıra-
bileceğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, 
kurumsal ağlarda düşük maliyetli işlemler, 
standartlaşma, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, 
iş gücünün uygun kullanımı, kırtasiye tüketi-
minde azalma, sahteciliğin azalması, haberleş-
me giderlerinde azalma göz önüne alındığında 
e-imza uygulamalarının hayata geçirilmesinin 
önemi büyük ölçüde artacağı aşikardır. Ancak 
bu fırsatları elde edebilmek ve e-imza tekno-
lojilerinde istenmeyen sonuçlarla karşılaşma-

Şekil 3: Metnin Şifrelenmesi

Şekil 4: Kurum Dışına E-Belge Gönderimi

Akıllı Kartı kart okuyucusuna yerleştirdikten 
sonra şifre girilmektedir.
Bu belediyede gönderilen evraklar Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. 
Elektronik imza kullanan kurum bu ekrandan 
seçilir. Örneğimizde Sarıyer Belediyesine bir 
yazı gönderilmiştir. 

5. Kamu Kurumlarında E-İmza 
Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

Aşağıdaki Tablo 1’de kamu kurumlarında 
e-imza uygulamasında karşılaşılan sorunlar 
yer almaktadır.

5.1 Öneriler
Kurumsal ağlarda e-imza uygulamaları ilk se-
ferde mutlaka kapsam ve amacı açısından sınır-
lı pilot uygulamalar biçiminde tasarlanmalıdır. 
Pilot uygulamalardan olumlu sonuçlar alındıkça 
kapsam genişletilmelidir. Pilot hizmet kapsa-
mında ele alınan bazı servislerin diğer devlet 
kurumlarıyla bütünleştirilmesinde uyumsuz ol-
ması durumunda yasal değişikliğe gidilmelidir.

Geleneksel yönteme alışan ve bilgi eksikliğin-
den doğan tereddütler ve başarısız örnekler, 
kullanıcıları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
nedenle kurumsal ağlarda en iyi örneği oluştur-
mak için, öncelikle kendi içinde kalan iş akış-
larında, sonra diğer kurumsal ağlarla ilişkile-
rinde ve son olarak vatandaşlarla ilişkilerinde 
e-imzaya geçiş planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Kurumsal ağlarda e-imza yeteneğinin kazan-
dırılması için öncelikle kurum çalışanlarının 
bilgisayar yetkinliği artırılmalıdır.

E-imza uygulaması için satın alınacak uygula-
malar karmaşık ve anlaşılması zor olarak tasar-
lanmamalı, konunun kullanılması kolaylaştırıl-
malı ve bu konuda kullanıcılara yardımcı olun-
malıdır. Uygulamada ve standartlarda kullanıcı 
işlemleri uzatılmamalıdır.

6. Geleceğe İlişkin Öngörüler

Önümüzdeki yıllarda vatandaş açısından ba-
kıldığında Internet bankacılığı artık tamamen 
elektronik imza ile yapılacaktır. Kurumsal uygu-
lamalarda da piyasadaki yazılımlar da elektronik 
imza ile bütünleşmiş hale gelmiş olacaktır.

E-imza sahibi olmak, fiilen kimlik doğrulama-
sı gerektirdiğinden noterlere yeni bir iş imkânı 
doğacaktır. Maliye Bakanlığı’nın e-devlet uy-
gulamaları çerçevesinde vergi kimlik numarası 
verme işini e-imza karşılığında internet ortamı-
na taşıması da gündemdedir.

Uygulamaya göre elektronik imza sahibi olan 
herkes, internet üzerinden dava açabilecek, 

Telekomünikasyon 
Kurumu (BTK)

Elektronik imza teknolojisi oldukça karmaşık bir teknoloji olduğu için uygulama 
aşamasında birçok teknik problemle karşılaşılmaktadır.  Standartlar henüz tam 
oturmamıştır.  Diğer taraftan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olma maliyetleri 
oldukça yüksek olup, sertifika pazarı gelişim sürecindedir.
Anahtar ve sertifika üretimi, dağıtımı, yenilenmesi, iptali, genel olarak anahtar ve 
sertifikaların yönetilmesi karmaşık bir süreçtir.

E-Devlet (www.turkiye.
gov.tr)

Gerek e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ve Hükümet, gerekse Türksat e-kapı’nın bir an önce 
açılmasını isterken öte yandan içeriği tamamlanmayan, koordinasyonu sağlanmayan, servis 
çeşitliliği olmayan bir e-kapı’nın aceleye getirilerek açılmasının, projenin ölü doğumuna 
yol açacağı endişesini de beraberinde getirmektedir. E-kapı’nın içinde yer alacak kurum 
bulunmaktadır ama öbür tarafta da şartname ile kısıtlanmış durumdadır. Bazı kurumlar 
henüz girmeye uygun değildir, uygun olmayanları uygun olanlarla değiştirmekle ilgili 
değiştirme kararı çıkamamıştır. Sonuçta kurulu bir araya getirip karar aldırmak zor bir iştir. 
e-devlet kapısı üzerinden verilecek her bir pilot hizmette, gerekli olan veri ya da uygulama 
bütünleştirilmesi için, veri sahibi kurumlarla, Türksat arasında veri paylaşım protokolünün 
yapılamamasının projede içerik sıkıntısına yol açmıştır. Diğer kurumlara yapılan temaslar 
sonucunda da, PTT ile posta takibi, posta kodu sorgulama hizmetleri kapıdan sunulacak. 
Pilot hizmet kapsamında ele alınan bazı servislerin ise e-kapı bütünleştirilmesine uyumsuz 
olduğu bir kısmının ise yasal değişiklik ihtiyacı olduğu saptandı.

 Ulaştırma Bakanlığı
Elektronik imzanın uygulaması yazılımlara entegrasyonda çok fazla sorunla karşılaşılmadı, 
ancak personelin e-imzayı anlama ve kullanmalarında zaman zaman sorunlar oluşmuştur. 
E-imzanın sanal olmasından dolayı çekinceler oluşmuş ama zamanla aşılmıştır.

Adalet Bakanlığı UYAP’ta tam anlamıyla e-imza kullanımına geçilememesi, kanun ve Yönetmelik gereği el 
ile imzanın kullanılması zorunluluğu e-imza için sorun yaratmaktadır.

Fatih Belediyesi

Teknolojinin karmaşıklığı nedeniyle kullanıcı, bilinçli bir kullanım düzeyi için en azından 
sertifika hizmet sağlayıcısının uygulama ilke ve esasları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
Aksi takdirde,  elektronik imza kanunuyla kendisine yüklenmiş sorumlulukları taşımasında 
güçlükler olacaktır. İmzanın olası ağır ve bağlayıcı sonuçlarıyla birlikte teknolojinin 
karmaşıklığı ve kullanım güçlüğü bir araya geldiğinde, kullanıcının gerçekten istekli, 
bilinçli ve bilgili olması zorunlu hale gelmektedir. Diğer problem ise; kurumlar arası 
uyumsuzluk. E-imzalı bir evrak göndermek için karşı kurumun da e-imzayı kullanması 
gerekmektedir. Aksi takdirde evrak gönderilememektedir.

Tablo 1: Kurumlar arasında Yapılan Araştırma Sonuçları
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1. Giriş

Günümüzde bilimsel yayın, yapılan projeler, 
basılan kitaplar gibi veriler nadirde olsa bası-
lı ortamda saklanmaktaysa da artık büyük bir 
çoğunluğu  bilgisayar ortamında tutulmak-
tadır. Bilgisayarda word, pdf, excel belgesi 
gibi ortamlarda tutulan verilerinde işlenebilir 
yapıda olmaması, işlenmesi için insan gücüne 
ihtiyaç duyulması da bir dezavantajdır. Veri-
lerin; düzenli tutulması,  işlenebilir olması ve 
gerektiğinde hızlı ve doğru şekilde bilgiye dö-
nüştürerek paylaşıma açılması da büyük önem 
taşımaktadır. Bunun içinde bir veritabanı oluş-
turulması gerekmektedir. 

Üniversitelerin eğitim-öğretim yapması ya-
nında bilimsel araştırma ve projelerde de yer 
alması kaçınılmaz görevlerindendir.  Eğitim-
öğretim için gerekli olan bilgi kütüphanesi; öğ-
renci veritabanı, personel veritabanı gibi ihti-
yaçlar için veritabanları oluşturulmuştur. Fakat 
bilimsel altyapı için böyle bir çalışmaya başla-
mamış kurumlar da mevcuttur. Üniversitelerin 
bilimsel bilgilerinin tutulması, indekslenmesi 
de bir gereksinim olmuştur. Ankara Üniversi-
tesi de bu gereksinimi gidermek için “Bilimsel 
Altyapı Bilgi Sistemi” uygulamasını 2009 yılı 
içinde kullanmaya başlamıştır.

Bu uygulama ile, üniversite bünyesinde tüm 
öğretim elemanları; kendi özlük bilgilerini, aka-
demik ve mesleki çalışma bilgilerini, öğretim 
elemanlarının yetkin olduğu  çalışma alan bil-
gilerini,  araştırma proje bilgileri, öğretim ele-
manlarının yapmış oldukları yayın,  kitap, fikri 
mülkiyet hakları (patent)  konularındaki bilgile-
ri saklamak, sorgulamak,  istatistik bilgi ve gra-
fikleri online olarak elde edebilmektedirler.

Bu uygulama internet üzerinde çalışmaktadır. 
Akademik personel, internet üzerinden bilgile-
rini güncelleyerek, raporlar alabilir. Kurum ya 
da birim yöneticileri üniversitenin başarısının 
ölçütü olan “öğretim üyesi başına düşen yayın 
sayısı” gibi parametrelere ulaşabilmektedir. Ya-
pılacak bir projede; proje konusunda yetkin ola-
bilecek akademik personel listelenebilmektedir. 
Bu sistemle; proje,  yayın gibi ortak yapılan ça-
lışmalarda  mükerrer kayıtların önüne geçilerek 
doğru istatistik bilgiler de elde edilmektedir.

2. BABSİS Özellikleri

Bu sistemle tüm öğretim elemanları;• 
özlük bilgilerini, • 
akademik ve mesleki çalışma bilgilerini, • 
öğretim elemanlarının yetkin olduğu  ça-• 
lışma alan bilgilerini,  

Bazı Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Eminönü Belediyesi Örneği
Kevser Şahinbaş, Özlem Güzelyazıcı

mak, iyi belirlenen ve dikkatli uygulanan ku-
rumsal politikalarla mümkündür. 

Türkiye’de elektronik imza konusunda yapılan 
yasal düzenlemeler yeterlidir ancak, uygula-
maya geçiş konusunda yeterli bir fizibilitenin 
olmayışı büyük bir eksikliktir. Elektronik im-
zanın kullanılması, kamudaki dönüşümün, ye-
niden yapılanmanın, verimliliği sağlamanın, 
e-devlet olmanın ve çağdaşlığı yakalamanın bir 
fırsatı olarak görülüp iyi değerlendirilmelidir
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Üniversitelerin Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi 

Yahya Demircan
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
demircan@ankara.edu.tr

Özet: Üniversitelerin bilimsel alt yapısı ile ilgili bilgilerin takibi amacıyla Bilimsel Altyapı Bilgi 
Sistemi (BABSİS) geliştirilmiştir. Bu sistemle; yayın, makale, bildiri, kitap, patent v.b. ile bi-
limsel araştırma bilgilerinin saklanması, indekslenmesi ve istatistik bilgi ile bu bilgilere dayalı 
grafikler elde edilmektedir. Bu sistem ile üniversitelerin bilimsel alt yapısı oluşturularak, güncel 
ve doğru bilgiye ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliği ile gerçekleştirilecek 
projelerde, proje konusunda deneyim sahibi öğretim elemanlarının listesi de hızlı bir şekilde oluş-
turulabilir. Bu konuda daha önce yapılan proje bilgilerinin de sistemde tutulmasıyla, personelin 
bu konulardaki deneyimi de değerlendirilebilir.

Anahtar Sözcükler: BAP, bilimsel araştırma projeleri, yayın, kitap, fikri mülkiyet hakları.
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Üniversitelerin Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi 
Yahya Demircan

Öğretim elemanlarının yapmış oldukları 

yayın,  • 
kitap, • 
fikri mülkiyet hakları (patent, v.b) ,• 
araştırma proje bilgileri• 

saklamak, sorgulamak, güncel raporlar ile ista-
tistik bilgi ve grafikleri online olarak elde ede-
bilmektedirler.

Bu sistemin başlıca avantajları;• 
Mükerrerliği ortadan kaldırması,• 
Öğretim elemanları verilerini güncelleyebil-• 
mesi  ve yeni çalışmalarını ekleyebilmesi,
Üniversitenin/Fakültenin/Bölümün/Ana-• 
bilim Dalının güncel bilimsel bilgilerine 
erişim,
Güncel özgeçmiş oluşturulması,• 
Güncel istatistik veriler ve bu veriler daya-• 
lı grafikler elde edilmesi

3. Sistemin Mimarisi

Bu sistem platform bağımsız olması amacıyla 
java programlama diliyle geliştirilmiştir. 

Veritabanı olarak mySQL, java için gerekli 
olan Apache Tomcat sunucusu kullanılarak sis-
temin, hem windows hem de Linux dağıtımları 
üzerinde hiçbir değişikliğe gerek duymadan 
çalıştırılması sağlanmıştır.

4. Sistemin Kullanıcıları

BABSİS’de kullanıcılar seviyelere göre • 
tanımları yapılmıştır.
En üst seviye kullanıcı (admin)• 
Bireysel kullanıcılar (akademik personel)• 
Büro kullanıcıları (idari personel)• 
İsteğe bağlı oluşturulabilecek kullanıcılar:• 
Fakülte sorumlusu• 
Bölüm sorumlusu• 
Fakülte yöneticileri (dekan,...)• 
Rektör ve BAP yöneticileri• 

5. Sistemin Çıktıları

Sistemin çıktıları; 

1. Fakülteler bazında, Bölümler Bazında ve 
Anabilim Dalları bazında:

Yayın listesi, yayın istatistiği (yayın sa-• 
yısı, öğretim üyesi sayısı, yayın/öğretim 
üyesi sayısı) ve grafiği
Yayınların yıllara göre atıf istatistiği ve • 
grafiği
Proje listesi, proje istatistiği ve grafiği• 
Kitap listesi, kitap istatistiği ve grafiği• 
Fikri mülkiyet hakları ve istatistiği ve grafiği• 

2. Özgeçmiş (bireysel kullanıcı kendine ait, 
yetkili kullanıcı ise istediği personelin özgeç-
mişini oluşturabilir)

3. Anahtar/İlgi Alanı Sorgulama

Öğretim üyelerinin çalışma alanları ile ilgili gi-
rilmiş bilgileri, tüm kullanıcıların sorgulaması 
sağlanarak disiplinler arası ortak çalışma yapa-
cak araştırmacılara kolaylık sağlanmıştır.

6. Diğer Özellikler

Sistem, şifresini unutan kullanıcıya e-mail • 
yoluyla şifresini göndermekte,
Otomatik olarak; günlük, haftalık ve aylık • 
olarak yedekleme yapılmakta
Kullanıcıların sistem üzerinde yapmış ol-• 
dukları işlemlerin listesi (log) tutulmaktadır.

7. Sonuç

Böyle bir sistem, üniversitelerin bilimsel ola-
rak ne durumda olduğunu anlık olarak göste-
recektir. Böyle bir sistemin kullanılmaması, bu 
kurumlarda sistemin sağladığına benzer bilgi-
lerin toplanması, derlenmesi ve kullanılabilir 
hale getirilmesi aşamasında bir çok işlemden 
geçecektir. Çünkü ortak bir yapıda saklanma-

yan verilerin aynı tür veriye çevrilmesi için; 
zamana ve bu işlemleri yapacak personele ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu verilerin derlenmesi sı-
rasında ne kadar dikkatli olunsa bile mükerrer 
verilere engel olunamaz. Durum böyle olunca 
da, o kuruma ait gerçek sayılara ulaşılamaz. Bu 
sistemle bu aksaklıklar ortadan kaldırılarak; 
hızlı, güncel bilgiye erişimin yanında,  idari 
personel gereksinimini en aza indirilmektedir.

Hızla ilerleyen Üniversite-Sanayi işbirliği çer-
çevesinde yapılacak bir projede yetkin olacak 
öğretim üyelerine, ilgili konu hakkında yapıla-
cak tarama ile bu sistemde ulaşılabilecektir. 

Disiplinler arası ortak çalışma gerektiğinde, 
yine ilgili konularda deneyimli öğretim üyele-
rinin bilgilerine bu sistemde ulaşılmaktadır.

Her ne kadar güçlü bir bilgi sistemi yapılırsa 
yapılsın, sistemin en iyi sonuçlar verebilmesi 
için, kullanıcıların özverisine dayalı olarak ge-
rekli olan bilgilerin sisteme girilmesiyle müm-
kün olacaktır. Sisteme yeterli ve tam verinin 
girilmemesi durumunda program yeterli olsa 
da verimli olarak kullanılamayacaktır. 
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1. Giriş 

Bilgisayar donanım ve yazılımları, bireysel 
ve kurumsal yapıda kullanılan vazgeçilmez 
ürünlerdir. Kurumlarda kullanılan bilgisayar 
ve bilgisayara ait donanım, yazılım, sarf mal-
zeme, finansal bilgilerin yönetildiği; birbirleri 
ile olan entegrasyonlarının tanımlanabildiği 
ve arıza kayıt/takip sisteminin entegre olarak 
çalıştığı Gestion Libre de Parch Informatique 
(GLPI) anlatılacaktır. 

Yazılımın temel fonksiyonlarından bahsedile-
cek, uygulama alanları anlatılarak programın 
işleyişi hakkında bilgi verilecektir. 

2. GLPI 

GLPI 2002 yılında www.glpi-project.org plat-
formunda geliştirilmeye başlanan açık kaynak 
kodlu (GNU/GPL) web tabanlı bir yazılımdır. 

Yazılımın özellikleri: 

2.1. Genel Fonksiyonları 
Çoklu yönetim sistemi ve çoklu kullanıcı yö-
netimini sağlamaktadır. Kimlik doğrulamada; 
LDAP, ActiveDirectory , POP / IMAP, CAS, 
X509 ve yerel kimlik doğrulama sistemlerini 
kullanabilmektir. 

Kullanıcı tanımlı izinleri ve profil sistemini 
yönetir. Kullanıcılar için grup oluşturulabilir 
ve bir kullanıcı birden fazla gruba üye olabilir. 

Detaylı arama motoruna sahiptir ve önbellek-
leme seçeneği de mevcuttur. Aramayı im düze-
yinde de yapar. 

Ekran listelerini ve açılır menüleri yapılandıra-
bilme özelliğine sahiptir ve kurumda kullanı-
lan donanımlara göre yapılandırılır. 

Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Envanteri ve                                            

Arıza Kayıt/Takip sistemi (GLPI) 

M. Fatih Uluçam 
Batman Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Batman
fatih.ulucam@batman.edu.tr 

Özet: Kurumlarda kullanılan bilgisayar ve bilgisayara ait donanım, yazılım, sarf malzeme, finansal 
bilgilerin yönetildiği; birbirleri ile olan entegrasyonlarının tanımlanabildiği ve arıza kayıt / takip sis-
teminin olduğu, 2002 yılında www.glpi-project.org platformunda geliştirilmeye başlanan açık kay-
nak kodlu yazılım anlatılacak ve Batman Üniversitesi'nde yapılan uygulama örnekleri verilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar arıza takip, bilgisayar envanteri, açık kaynak kodu, GLPI 

Open Source Code Computer Inventory Fault Recording/Monitoring System (GLPI) 

Abstract: In this work, open source code software, which started to be developed in 2002 at 
www.glpi-project.org platform where computers used at institutions, computer hardware, soft-
ware, supplies, financial information are managed and where their integrations with each other 
can be described and where there are fault recording/monitoring system, will be explained; and 
application examples executed at Batman University will be presented. 

Keywords: Computer fault monitoring, computer inventory, open source code, GLPI
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Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Envanteri ve Arıza Kayıt/Takip sistemi (GLPI) 
M. Fatih Uluçam 

Arıza isteği üzerine yorumlar web arayüzü 
veya e-posta kullanarak ekleme imkanı sağlan-
mış ve arıza kaydı ile ilgili tüm süreçler düşü-
nülerek yazılıma eklenmiştir. 

2.5. Teknisyen Tanımlaması 
Teknisyenlerin arıza taleplerine öncelik yöneti-
mi hakkı tanımlanabilmektedir. 

Arıza kaydına atanan kişileri görme ve takip 
etme olanağı sağlamaktadır. 

İstenildiği taktirde arıza kayıtları donanımsal 
olarak ayrı ayrı teknisyenlere atanıp ilgili 
arıza kayıtlarının ilgili teknisyenlere ulaşması 
sağlanabilmektedir. 

2.6. İstatistik Verileri 
Donanım ve yazılımlara ait istatistik raporları; 
istenilen tarih aralıklarında alınabildiği gibi, 
toplam (tüm geçmiş) rapor da  alınabilmektedir. 

Teknisyen düzeyinde (kaç arıza kaydına müda-
hil olmuş, ne kadar zamanda çözümlemiş) rapor 
alma imkanı bulunmaktadır. Bu sayede perfor-
mans değerlendirmesi de yapılabilmektedir. 

Kullanıcı bazlı, yapılan kategoriler (birim, bö-
lüm v.b.) ve öncelik sıralarına göre raporlama 
alınabilmektedir.  

2.7. Yönetim Arayüzü 
İşletmelerin (üreticiler, tedarikçiler v.b.) ve 
ilgili kişiler hakkındaki veriler girilerek ge-
rektiğinde bu verilere ulaşım sağlanıp, zaman 
kaybının önüne geçilmektedir. 

Sözleşmelerin (kredi, işe alma, kiralama, sigor-
ta, bakım ve servis) yönetilmesi sağlanmakta-
dır ve yönetim belgeleri, stoklar, sözleşmelerin 
unsurları da belirlenebilmektedir. 

2.8. Rezervasyon Sistemi 
Kurumda bulunan donanımlara ait stoklar ile 
bu stoklardan etkilenen envanter malzemele-
rinin rezervasyonları yapılabilmektedir. Bu 
sayede rezerve edilen ürünler ihtiyaç duyulan 

kişiye yönlendirilebilmektedir. 

Kullanıcı arayüzü ile rezervasyon için takvim 
belirlenebilir ve bu takvime bağlı olarak rezer-
ve edilen malzemeler tekrar stoklara geri alına-
bilmektedir. 

2.9. Raporlama Sistemi 
Aygıtlar hakkında genel raporlama, cihaz tipi 
ve modeline göre raporlama, ilgili sözleşme-
lerin raporları ve ağ raporları alınabilmektedir. 
Ayrıca istenilen veri tipine göre de ayrıntılı ra-
por düzenlenebilmektedir. [1] 

3. GLPI Çalışma Gereksinimleri 

PHP kodları ile geliştirilen yazılım; PHP5 veya 
üzeri versiyonu, MySQL veritabanının 4.23 ve 
üzeri versiyonu olması gerekmektedir. CSS stil 
sayfaları ile kişiselleştirilebilen arayüze sahiptir. 
Raporları XML ile oluşturup kullanım esnekli-
ği sağlamaktadır. GLPI yazılımı Apache ve IIS 
web sunucuları üzerinde çalışabilmektedir. 

GLPI'ye envanter bilgileri manuel olarak gi-
riş yapılabildiği gibi, yardımcı uygulamalarla 
(plugin) ağa bağlı  donanımların envanterler 
bilgilerini alarak veri tabanına işlemek müm-
kündür. Eş zamanlı olarak her iki yöntemi kul-
lanmak da mümkün olabilmektedir. 

4. GLPI Kullanım Alanları 

Yazılım; özellikle kamu kurum ve kuruluşla-
rında veya özel şirketlerde bilgisayarlara ait 
envanterlerin (harici ve dahili donanımlar) 
çıkartılması, finansal bilgilerinin takibi, hangi 
yazılımın kimler tarafından kullanıldığı, sarf 
malzemelerin takibi, stok takibi, raporlama, 
performans izleme, arıza kayıt ve takibinin ya-
pılmasını sağlamaktadır. 

Donanım, arıza kayıtları ve bilgisayarlara ait 
envanter çalışmaları genellikle kağıt üzerinden 
takip edilmektedir. GLPI sayesinde web taban-
lı olarak envanter bilgileri tutulabilecek, arıza 
kayıt ve takibi on-line olarak yapılabilecektir. 

PDF, CSV ve SLK (elektronik tablo olarak) 
aktarabilme modülleri ile istenilen raporu alma 
imkanı sunar. 

Kaydedilen tüm verileri SQL biçiminde veri-
tabanı yedekleme / yeniden kurma modülü sa-
yesinde yedeklenebilir ve yedeklenen verileri 
tekrar sisteme aktarma imkanı sunar. 

XML formatında web hizmeti sunarak diğer 
sistemlerde verilerin kullanılmasına olanak 
sağlar. 

Sistem bildirim olayları sayesinde (sarf malze-
me, sözleşme ve lisans alarmları) hem son kul-
lanıcıyı hem de kurum yetkililerini uyararak 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 

Güncel yazılım kontrolü yaparak yazılımın 
son güncellemelerinden haberdar olunması 
sağlanır. Böylelikle yazılımda bulunan buglar 
ve güvenlik açıklıkları giderilmiş olur. Ayrıca 
yeni eklenen özelliklerin yazılıma entegrasyo-
nu sağlanır. 

UTF8 arayüzü ve HTML 4.01 uyumluluğu ile 
birden fazla dil desteğine imkan tanır. 

2.2. Envanter Özellikleri 
Bir veya birkaç OCS-NG  envanter sunucuları 
tarafından gelen envanter verilerilerini kulla-
nabilme özelliğine sahiptir. 

Envanter bileşenleri, disk alanı ve TCO yöneti-
mi ile bilgisayar filosunun takibi kolaylaşır. 

Bağlantı bilgisi yapılandırıldığında bilgisayar-
lara bağlı monitörlerin, yazıcıların ve ağ bağ-
lantılarının takibi yapılmaktadır. 

Ağ (network) donanımlarının takibi (IP, MAC 
adresleri, VLAN bilgileri, v.b.) yapılmakta, ek 
yardımcı uygulamalarla bu bilgilerin otomatik 
olarak envantere eklenmesi sağlanabilmektedir. 

Bilgisayar ve sarf malzemeleri ile ilgili tüketim 
ve alarm eşik yönetimine bağlantı uyarı sistemi 

kullanılmaktadır. 

Yazılımlara ait lisans ve son kullanma tarihleri-
nin takibi ve uyarı sistemi bulunmaktadır. 

Coğrafi bölgelere göre donanım (oda, zemin, 
v.b.) tanımların yapılabilmesi ve takibi müm-
kün olmaktadır. 

Ticari ve mali bilgi yönetimi (satın alma, garanti 
ve sözleşme) bililerine kolaylıkla ulaşılabilmesi 
ve finansal analizin yapılması sağlanmaktadır. 

Dosyalama sistemi ile malzemelere ait dokü-
manların eklenebilmesi ve takibinin yapılması 
mümkün olmaktadır. 

Envanter öğeleri üzerinde kişi ve tarih bilgile-
rinin değişikliğinin takibi yapılarak sistemdeki 
bilgi değişikliğinin kim tarafından ne zaman 
yapıldığı bilgisi tutulmaktadır. 

2.3. İzleme Yöntemleri 
Yönetim envanterinin tüm malzeme türleri için 
izleme imkanı bulunmaktadır. Detaylı loglama 
sistemi olduğu gibi özel logların da üretilmesi 
sağlanarak sistem takibinin yapılması 
kolaylaşmaktadır. 

İzleme isteklerini e-posta veya web arayüzü 
kullanarak son kullanıcıya iletilmesi sağlana-
rak yazılımdan bağımsız bilgilerin takip edil-
mesi de sağlanmaktdır. 

2.4. Son Kullanıcı Özellikleri 
Arıza kaydı veya talep için son kullanıcı ara-
yüzüne sahiptir. Bu sayede son kullanıcı arıza 
kayıt ve takibini web üzerinden takip edebil-
mektedir. Bu izlemeyi son kullanıcının ayarları 
sayesinde e-posta yolu ile izleme imkanı da 
bulunmaktadır. 

Son kullanıcı isteklerinden sonra yapılan tüm 
süreçlerin izlenebilmesi (tarih, arıza kaydını 
gerçekleştirecek teknisyen, yapılan işlemler, 
v.b.) mümkün olmaktadır. 
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1. Giriş

Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi, ama-
cına uygun olarak, üç farklı kullanıcı tipini baz 
almıştır; Normal kullanıcı, Bilgi İşlem Sorum-
lusu ve Bilişim Koordinatörü. Modüllere eri-
şim kullanıcı tipine göre ayarlanmıştır. Sistem, 
Kullanıcı Doğrulama, Talep Girişi, Talep Takip 
Modülü, Bilgi ve Şifre Güncelleme, Talep Akış 

Modülü, Raporlamalar ve Yönetimsel Modül-
lerden oluşmaktadır. 

Arayüzler, web tabanlı php programlama dili 
ile modüler ve tekrar-kullanılabilir (reusable) 
tarzda yazıldı. Veritabanı olarak mysql verita-
banı kullanıldı. 

Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Envanteri ve Arıza Kayıt/Takip sistemi (GLPI) 
M. Fatih Uluçam 

Kurumlarda kullanılan “talep formları” ve bu 
formlara ait “takip prosüdürleri”, “bilgisayar 
karneleri” gibi evrakları da oratdan kaldıracak-
tır. Bu sayede arıza kayıtlarına ve bilgisayarla-
ra ait envanter bilgi ulaşımına hızlı ve dinamik 
bir yapı kazandırılacaktır. 

GLPI yaılımının çalışması: 

5. Batman Üniversitesi'nde GLPI Uygulaması 

GLPI yazılımı Batman Üniversitesi'nde 2009 
yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı personelleri tarafından üni-
versiteye ait donanım ve yazılımların envanter 
çalışması yapılarak her bir donanıma (bilgi-
sayar, monitör, yazıcı, tarayıcı) numara veril-
miştir. Bu envanter çalışması sonunda veriler 
GLPI yazılımına aktarılmıştır. 

Uygulamaya geçmeden önce üniversite yöne-
tim şekli esas alınmak üzere her birimden bu 
yazılıma veri girişi yapacak ve arıza kaydı açıp 
takip edecek personeller görevlendirilmiştir. 
İlgili personele yazılımın kullanımı ve işleyi-
şi hakkında eğitimler verilmiştir. Tüm arıza 
kayıtlarının GLPI yazılımı üzerinden gelmesi 
sağlanarak arıza kayıt ve takibinin yapılması, 
raporlarının alınması gerçekleştirilmiştir. 

Yıllık düzenlenen faaliyet raporlarında GLPI 
de bulunan veriler kullanılarak sağlıklı istatis-
tik sonuçları alınmıştır. Çalışan personellerin 
de performans değerlendirmesi bu sayede iz-
lenebilir duruma gelmiştir. GLPI kullanılarak 
bilgisayar, bilgisayar donanımları ile yazılım-
ların alımı aşamasında karar vermede yöneti-
me yardımcı olmuştur. 

Teknik serviste çalışan personele kolaylık sağ-
laması amacıyla, her bilgisayara ait sürücüler, 
ilgili bilgisayarın doküman yönetim sistemine 
aktarılmıştır. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile yapılan 
ortak çalışma ile de bilgisayar ve donanımları-
na ait demirbaş numaraları ve finansal bilgiler 
(fatura bilgileri) GLPI yazılımına dahil edil-
miştir. Yeni alınan ürünler kullanacak persone-
le teslim edilmeden önce, bu bilgiler GLPI ye 
kaydedilmektedir. 

Kurumdan ayrılan personele ait donanım bil-
gileri; donanımı kullanan personelin değişimi 
ve/veya ilişik kesme esnasında, kontrol edile-
rek GLPI yazılımından kişisel bilgi kaydı si-
linmekte ve böylece envanter bilgileri güncel 
tutulmaktadır. 

6. Sonuç ve Öneriler 

GLPI yazılımını kamu kurum ve kuruluşlarının 
yanında özel sektörde de kullanılarak mevcut 
bilgisayarlara, bilgisayara ait donanım ve yazı-
lım bilgilerinin envanter kayıtlarına kolay, hız-
lı ulaşılabilinir . Böylece web üzerinden takip 
olanağı sağlanır. 

Yazılım; “kullanıcı bazlı arıza kayıt/takip” im-
kanı da sağlamaktadır. Ancak yapılan uygula-
malarda görülmüştür ki; “kullanıcı bazlı arıza 
kayıt/takip” imkanı kullanıcıya sağlandığında, 
bilgisiyarı arızalanan bu kullanıcı arızasını bil-
dirememektedir. Bu yüzden yazılımı kullan-
mak isteyen kurumlar, Batman Üniversitesi'nde 
uygulanan metodu takip ederek birim bazında 
yetkililer oluşturup işlemlerin daha sağlıklı yü-
rütülmesini sağlayabilirler. 

7. Kaynaklar 

[1] http://www.glpi-project.org/spip.
php?article53

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi

Cengiz Coşkun1, Abdullah Baykal2

1 Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Diyarbakır 
2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Diyarbakır 
ccoskun@dicle.edu.tr, baykal@dicle.edu.tr

Özet: Üniversitemiz Bilgi İşlem Departmanı az sayıdaki çalışanı ile 2000 civarında bir kullanıcı-
ya donanım, network, web ve yazılım gibi bilişim hizmetleri vermektedir. Kullanıcıdan gelen ta-
lepleri en kısa ve güvenli şekilde cevaplamak, bunları takip etmek ve yapılan işlerin raporlanması 
ve kullanıcıya hızlı bir şekilde bildirimde bulunarak iş yükünü daha yönetilebilir kılmak, yapılan 
işlerin takibini sağlamak  ve verimliliği arttırmak amacı ile Bilgi İşlem Online Talep Takip Sis-
temi tasarlandı. Kullanıcıların taleplerini internet ortamında Bilgi İşlem Departmanına kolayca 
iletmesini, girilen bu taleplerin ilgili grubun iş planına otomatik olarak alınmasnıı, ve grup yöneti-
cisi tarafından uygun bir bilişim sorumlusuna yönlendirilerek sorumlu kişinin, gerekirse kullanıcı 
ile irtibata geçerek, taleple ilgili çözümü uygulamasını, çözüm tamamlandığında yine internet 
ortamında talebin sonucu ile ilgili olarak talep sahibine çözümle ilgili bildirimde bulunmasını, ve 
bütün bu bilgi işlem taleplerinin yönetim tarafından raporlanarak incelenebilmesini sağlamak ve 
böylece verimliliği arttırarak kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek amaçlandı.

Abstract: Computer Center Department of Dicle University, with a small number of employees, 
serves to about 2000 employees, supplying support for their needs regarding networks, software, 
web and hardware. “Computer Center Request Management System” was proposed to achieve 
managibility in workload and to increase the efficiency and the service quality by enabling the 
department employees to respond to the user requests securely and as fast as possible, and by 
enabling  the requests be traced and reported.

System enables the user to hand in her request online to our department easily which is then 
directed automatically to the related group’s manager in the department. Then the request is di-
rected by the group manager to the related personnel. The personnel, conducts the request owner 
if necessary, and solves the problem regarding the request and responds to it online with a reply 
indicating whether the request was solved or not solved because of any reason. These requests can 
then be traced and analysed  with the help of overall reports by the management which, in turn, 
increases the efficiency of the department and the service quality.  

Anahtar Kelimeler: PHP, mysql, online  request management
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Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi
Cengiz Coşkun, Abdullah Baykal

Şekil 1 Bilişim Koordinatörü Menüsü

Şekil 2 Normal Kullanıcı Menüsü

Şekil 3 Bilişim Sorumlusu Menüsü

2. Panel Tasarımları

Yönetim panelinin arayüzü tasarlanırken önce 
modüller arası global parametreler tasarlandı. 
Session parametreleri olarak geçirilecek olan 
bu parametrelerin kullanımını modüler bir hale 
getirmek için tüm programlardan çağrılacak 
ortak php modülleri hazırlandı. Diğer standart 
kodlamalar için de benzer programcıklar hazır-
landı. Böylece kod tekrarının önüne geçilmesi 
ve işgücünün efektif bir şekilde kullanılması 
amaçlandı. 

Kullanıcı doğrulama için kullanıcı adı ve şif-
re bilgisi, -şifreler md5 encryption metodu ile 
şifrelenmiş olarak- veritabanında tutuldu. Kul-
lanıcı login (giriş) yaptığı esnada ilgili global 
parametreler doldurularak sistem kullanımı 
boyunca bu değerlerin modüller arasında geçi-
şine imkan yaratıldı. 

Sisteme giriş yapan kullanıcının tipine göre 
kullanıcı menüsü dinamik olacak şekilde 
oluşturuldu. Normal Kullanıcılar için Talep 
Girişi, Girilen Taleplerin takibi, bilgi ve şifre 
güncellemeleri yapabilecekleri menü eleman-
ları aktifken, bilişim sorumluları için bunlara 
ek olarak Bekleyen Talepler, Üzerine Alınmış 
talepler, ve yetki & sorumlulukları dahilindeki 
bazı raporlar kullanıcı kullanımına açık hale 
getirildi.  “Bilişim koordinatörleri” dediğimiz 
grup sorumlularına ise bilişim sorumlularının 
menü elemanlarına ek olarak kendi gruplarının 
havuzuna düşen talepleri yönlendirebilecekle-
ri bir ekran, Talep tiplerini, bölüm kodlarını, 
yeni kullanıcıları tanımlayabilecekleri ve takip 
amaçlı raporlara ulaşabilecekleri bir ekran yet-
kisi verildi.  

Yazılım aşamasında, modüler, tekrar kullanıla-
bilir, anlaşılabilir yapıya uygun olarak  geliştir-
me yapılmasına özen gösterildi. 

3. Veritabanı Tabloları

Veritabanı olarak mysql veritabanı kullanıldı. 
Yeni bir veritabanı kullanıcısı tanımlanarak bu 
kullanıcıya ilgili tablolar üzerinde gerekli yet-
kiler tanımlandı. Kullanıcı bilgilerinin tutuldu-
ğu kullanıcı Tablosu, girilen taleplerin tutuldu-
ğu talep tablosu, talep tiplerinin ve hangi gruba 
ait olduğu bilgilerinin tutulduğu talep_tanim 
tablosu, bölüm bilgilerinin tutulduğu bolum 
tablosu, talep durum kodları bilgilerinin tutul-
duğu talep_durum tablosu  oluşturuldu. İlişki-
sel veritabanı mantığı ile bu oluşturulan tablo-
lar arasında mantıksal bağlar kuruldu. 

4. Sonuç 

Sistem, Kasım 2009 ayı itibarı ile hayata ge-
çirildi ve istenilen amaçlara ulaşılmış olduğu 
görüldü. İşlerin takibi ve yönetimi, hizmet ka-
litesini arttıracak yönde gelişim gösterdi. 

Yapmış olduğumuz Bilgi İşlem Online Talep 
Takip Sistemi ile, kullanıcıların problemle-
rini bilgi işlem departmanına daha kolay bir 
şekilde iletmesi, yaşanılan fiziki zorlukların 
aşılması, kullanıcı ile sorumlu arasındaki ile-
tişim karmaşasının önüne geçilerek telefon 
trafiğinin azaltılması, bilişim sorumlularının 
planlamalarını daha iyi bir şekilde yaparak iş 
güçlerini efektif kullanmaları, yapılan taleple-
rin takip edilerek unutulmalarının engellenme-
si, bunların kayıt altına alınarak sonradan çıka-
bilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi, 
daha önceden karşılaşılmış bir problemin nasıl 
çözülmüş olduğuna ilişkin kayıtlı bilgilere ula-
şım imkanı vermesi, yönetimsel anlamda çalı-
şanların performansı hakkında bilgi vermesi, 
yönetim ve bilgi işlem departmanı arasında bir 
raporlama aracı olarak ta kullanılabilmesi, de-
partmanımızın verimliliğini ve servis kalitesini 
arttırıcı önemli etkenler olmuşlardır.  

Şekil 4 Kullanıcı Giriş Arayüzü

Şekil 5 Talep Girişi -Talep Ekleme Arayüzü
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Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi
Cengiz Coşkun, Abdullah Baykal

Şekil 6 Taleplerim Menüsü- Talep Takip Arayüzü

Şekil 7 Bilgi Güncelleme - Kullanıcı Bilgileri Güncelleme Arayüzü

Şekil 8 Bekleyen Talep İşlenmesi - Bekleyen Talep Arayüzü

Şekil 9 Talep Kodları Giriş Arayüzü

Şekil 10 Rapor Örneği 1 – Grafik Rapor

Şekil 4  Rapor Örneği 2 - Özet Liste Rapor

5. Kaynaklar

[1]  Php.net, w3schools.com, PHP and HTML tutorial.

[2]  dev.mysql.com, mysql tutorial
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1. Giriş

Yeni bileşiklerin oluşması yerine çekirdek ya-
pısının değişerek yeni elementlerin oluştuğu 
nükleer reaksiyonlar diğerlerinden oldukça 
farklıdır. Radyoaktif elementlerin en temel 
özelliği de yapılarındaki bazı parçaları ışıma 
yoluyla atmaları olup bunlar α+, β- ve γ ışınları 
olarak verilmektedir. Bunlardan γ, α+ ve β- ışı-
nımından sonra uyarılmış halde kalan çekir-
değin kararlı hale dönmesi sırasında yayılan, 
hem foton hem de fazlalık dalga karakterindeki 
enerji olup bütün ortamlarda yüksüz ve uzun 
menzile sahiptirler.

Bir alüminyum kütle içerisinde absorblanan 
γ -ışınlarının şematik olarak sunulduğu Şekil 

1’de, I0 düzeyinde belli bir enerji ile bir orta-
ma giren (3 MeV) γ -ışınlarının şiddeti I=I0 e

−μx 
şeklinde matematiksel olarak ifade edilir. Bu-
rada x, γ -ışınının ortamda aldığı serbest yol-
dur. Bu harekette μ ışının ilerlediği ortamın ab-
sorbsiyon katsayısı olup, I ışının son durumda 
sahip olduğu şiddetidir. Ortam çerisinde ilerle-
yen ışığın ortamı oluşturan maddeyle etkileşi-
mi sonucu şiddetinin yarısını (I0/2) kaybettiği 
yol da yarı-uzaklıktır. Bu esnadaki radyoaktif 
etkileşim hızı ise,

-dI/dt=μI veya-dI/dx=μI  1

olarak yazılır. Burada integrasyon sınırları 
x=0’ da I=I0 ile x=x/2’de, I=I1/2 olarak verilir, 
ve ln(1/2)=-μ(x/2) den de x/2=0.693/μ şeklinde 

Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen                                                             

Gamma Işınlarının Yutulma Simulasyonu

Oğuz Akpolat
Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 48000 Muğla

Özet: Monte Carlo yöntemi, olasılık teorisi üzerine kurulu bir sistemdir. Monte Carlo yöntemin-
de istatistiksel ve matematiksel tekniklerle bir deneyi veya çözülmesi gereken bir fiziksel olayı 
rastlantısal sayıları defalarca kullanarak simüle etmek esastır. Günümüzde bu yöntem, fizik ve 
matematik problemlerinin çözümünde özellikle nükleer transport hesaplamalarında iyi sonuçlar 
vermektedir. Bu yöntemden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmada da , bir Aluminyum kütle 
boyunca ilerleyen γ –ışınlarının absorbsiyonu incelenmiş ve kütle içerisinde bu ışınların yutulma-
sı simule edilmiş olup simulasyona ilişkin hazırlanan algoritmanın çözümü MATLAB yazılımı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: gamma, ışın, nükleer, simulasyon, monte carlo

Simulation for Absorbtion of Gamma Rays Along an Aluminum Mass 

Abstract: Monte Carlo method bases on probability theory. Simulation of experimental data or 
physical transport phenomena uses random numbers by mathematical or statistical techniques 
in this method. Monte Carlo method gives good results for physics and mathematics problems, 
especially calculations of nuclear transport. In this work using this method, absorbtion of gamma 
rays an aluminum mass was researched and simulated, and the algorithm written for application 
of the modeling was run by MATLAB software

Keywords: gamma, ray, nuclear, simulation, monte carlo
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Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma Işınlarının Yutulma Simulasyonu
Oğuz Akpolat

bağlı olarak absorbsiyon katsayısı kolayca bu-
lunabilir ve Al ortamı içerisinde ilerleyen ışın 
demetinin gittiği yol boyunca uzaklığa bağ-
lı olarak absorbsiyonu yani I/I0 oranı, şiddet 
fonksiyonunun Monte Carlo Yöntemi ilkele-
ri kullanılarak çözümü, bilgisayarda üretilen 
rastgele sayılar yardımıyla yapılıp simule edi-
lir. Bunun için MATLAB yazılımı kullanılarak 
hazırlanan programa ilişkin çözüm adımları 
aşağıda verilmiş olup iki deneme sonucu bu-
lunan simulasyonlar Şekil 2 ve 3’de ayrıntılı 
olarak sunulmuştur (4).

2. Yöntem

Simulasyon için hazırlanan algoritmaya iliş-
kin bilgisayar programın tüm adımları aşağıda 
verilmiştir. Program ayrıntılı olarak incelen-
diğinde, hesaplama sırasında girişten itibaren 
ışın demetinin ilerlediği her bir birim uzaklık 
için Gauss dağılımına uyan rastgele sayılar 
kümesi kullanılarak bir Monte Carlo döngüsü 
oluşturulduğu ve her bir birim için şiddet fonk-
siyonunun çözülerek I/I0 oranının bulunduğu 
ve son olarak da simulasyon grafiğinin çizil-
diği anlaşılmaktadır. Burada 1 ve 3 MeV giriş 
şiddetindeki iki ışın demetinin absorbsiyonu 
örnek olarak simule edilmiş olup simulasyon 
eğrileri Şekil 2 ve 3’de sunulmuştur. 

%Monte_Carlo_Simul_For_Nucl_Abs
clc, clf, clear
‘CommandWindow’

% PART 1: Curve Fitting by Experimental Re-
sults for Monte_Carlo_Simulation
% ------
% Experimental half_thickness values in alu-
minium for calculation of mu absorption coef-
ficient for Mean Free Way for Gamma Radia-
tion in Nucleear

% I_0/2=I_0*exp(mu*x) (Half_thickness% 
I_0/2=0.693/mu)

% Gamma_ray_energy (MeV), Half_thickness 
(in gr cm^-2) for Al 

GH=[  0, 0;    ...
         0.1, 4;    ...
            1, 10;   ...
            2, 15.5; ...
            3, 19.5; ...
            4, 22;   ...
            5, 25];           % INPUT DATA

% It will be used Basing Fitting Interface for 
curve fitting % Tools - Basing Fitting menus 
on Fig page (WAY 1)  or

% Regression - polyfit Polynomial curve 
fitting Syntax (WAY 2)

% I_0_2=y=a4*x^4+a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a
0 (Fourth order polynomial model)

% P=[a4 a3 a2 a1 a0]  % mu=mu_exp_Al_
in_g_cm_2=(0.693/(I_0/2))

% p = polyfit(x,y,n), [p,S] = polyfit(x,y,n) or 
[p,S,mu] = polyfit(x,y,n)

n=4, ‘Fourth Order Polynomial Model for 
Curve Fitting’ 

[p,S] = polyfit(GH(:,1),GH(:,2),n)

x = (0: 0.1: max(GH(:,1))); f = polyval(p,x);

figure(1), plot(GH(:,1),GH(:,2),’o’,x,f,’-’)

xlabel(‘Gamma-ray-energy (in MeV)- 
x’),ylabel(‘Half-thickness (in gr cm^-2) -y’)

title(‘Half - thickness  for Al’)

GH2=polyval(p,GH(:,1)); R = 
corrcoef(GH(:,1),GH2)

% PART 2: Monte_Carlo_Simulation for 
Integration
% ------
% Rules of Random Number Producing  for 
Monte Carlo
% y = random(‘name’,A1,A2,A3,m,n)

bulunur ve bu yarı uzaklık deneysel olarak da 
ölçülebilir. Davisson ve Evans tarafından alü-
minyum kütle için γ -ışınlarının giriş şiddeti ne 
(γ–ışın enerjisi:MeV) karşı bir γ -ışın dedektörü 
ile ölçülen yarı uzaklık değerleri (cm: gr*cm-2 

içerisinde) aşağıdaki gibi verilmiştir (1,2,3).

γ:     0  0.1    1    2       3      4     5
x/2:  0   4    10   15.5  19.5 22   25

Şekil 1. Al Kütle boyunca ilerleyen γ –ışınlarının absorbsiyonu

Alüminyuma ilişkin yapılan ölçümlerden γ-ray 
enerji değerlerine (γre) karşı bulunan yarı uzak-
lık değerleri (x/2) kullanılarak yapılan eğri uy-
durma işlemi sonucu bulunan polynomial ifade 
aşağıdaki gibidir (regresyon katsayısı>0.95) 
(1).

(x/2)=-0.0368*γre4 + 0.5586*γre3 –

 3.281*γre2 + 11.77*γre + 1.301 2

Böylece γ-ray enerji değerlerine karşı hesap-
lanabilen yarı uzaklık değerleri kullanılarak, 
gama ışın demetinin girişte taşıdığı enerjiye 
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Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma Işınlarının Yutulma Simulasyonu
Oğuz Akpolat
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Şekil 2.a. Monte Carlo yöntemi için yarı 
uzaklık eğri uydurma işlemi (Deneme 1) 
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Şekil 2.b. Monte Carlo yöntemi ile simulasyon 
sonuçları (Deneme 1- 1 MeV))
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Şekil 2.c. Monte Carlo yöntemi için 
kullanılan gelişigüzel sayıların normal 

dağılım göstermesi (Deneme 1) 
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Şekil 3.a. Monte Carlo yöntemi için yarı 
uzaklık eğri uydurma işlemi (Deneme 2) 
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Şekil 3.b. Monte Carlo yöntemi ile 
simulasyon sonuçları (Deneme 2- 3 MeV) 
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Şekil 3.c. Monte Carlo yöntemi için 
kullanılan gelişigüzel sayıların normal 

dağılım göstermesi (Deneme 2) 

% A1,A2 and A3 are matrices of distribution 
parameters,may not be necessary.

% rn = random(‘Normal’,0,1,2,4)         % for 

% Normal Distribution
% rn =  1.1650    0.0751   -0.6965    0.0591
%        0.6268    0.3516    1.6961    1.7971
% rp = random(‘Poisson’,1:6,1,6)        % for 
Poission Distribution
% rp =  0     0     1     2     5     7

Gamma_ray_energy=1, ‘-----------------’

x=Gamma_ray_energy; % 1<Gamma_ray_
energy<5 should be tried for different steps

I_0_2=p(1)*x^4+p(2)*x^3+p(3)*x^2+p(4)*x
+p(5); 

mu_exp_Al_in_g_cm_2=(0.693/(I_0_2/2));

mu=mu_exp_Al_in_g_cm_2;  % (cm - 
Experimental)     

n_thick=100; Delta_thick=1;

for i_thick=1:Delta_thick:n_thick     % 
Thickness for material 

    Integral_I_End(i_thick,1)= i_thick;  

       for x_0=i_thick-1:i_thick      % 
Dimension 

         n_m_row=1; n_m_column=10;    % 
for random number producing matrix

           for i=n_m_row:n_m_column

              x_random= random(‘normal’, x_0, 
x_0+1, n_m_row, n_m_column);

           end 

              Integral_I = exp(-mu*abs(x_
random));

              Integral_I_Sum=0;

           for i=n_m_row:n_m_column

              Integral_I_Sum = Integral_I_Sum + 
Integral_I(i);

           end 

         Integral_I_End(i_thick,2)= Integral_I_
Sum / n_m_column;

       end

             x_random_n_thick=x_random;

end

      for k=10:10:100                   % Simulation 
Results 

           Simulation_
Results(k/10,1)=Integral_I_End(k,1);

           Simulation_
Results(k/10,2)=Integral_I_End(k,2);

      end

      Simulation_Results,  figure(2)

plot(Integral_I_End(:,1),Integral_I_End(:,2)) 
%plot

xlabel(‘Distance-cm’),ylabel(‘I/I_0-
Intensity’)

title(‘Mean Free Way for Gamma Radiation in 
Al by Monte Carlo Simulation’)

legend(‘Gamma-ray-energy=4 (in MeV), 
SIMULATION=01’)

% PART 3: Statistical Evaluation Random 
Number Distribution Gauss Curve 
% ------



760

Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

761

1. Giriş

İş akış çizelgeleme, m tane makinede aynı sı-
rayla işlenecek olan n işin en iyi şekilde sıra-
laması ile ilgilenir. Pij, i makinesindeki j işinin 
bilinen ve deterministik işlem süresini belir-
tir. Tüm işlerin önce makine 1 ‘e daha sonra 
makine 2 ye girmek üzere makine m ‘e kadar 
devam ettiği kabul edilir. Çizelgeleme litera-

türünde yaygın olarak, son iş son makineden 
çıkana kadar geçen maksimum süreyi en aza 
indiren iş sırası bulunmaya çalışılır. Bu amaç 
genellikle Cmax yada makespan olarak adlandı-
rılır. Bu problem için genel kabuller ve kısıtlar 
şu şekildedir [1]:

Tüm işler birbirinden bağımsız ve başlan-• 
gıçta işlenmeye müsaittir. 

Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma Işınlarının Yutulma Simulasyonu
Oğuz Akpolat

n_thick, x_random_n_thick, X=x_random_n_
thick;       % for n_thick=100

Mean_X=mean(X); Std_X=std(X);

n=20; xmin=min(X); xmax=max(X); D_
x=(xmax-xmin)/(n-1);i=0;

for x=xmin:D_x:xmax

                    i=i+1; Xx(i)=x;

f_Gauss(i)=(1/((Std_X)*(2*pi)^0.5))*exp(-
(Xx(i)-Mean_X)^2/(2*Std_X^2));

end

figure(3); plot(Xx,f_Gauss), hold on ,grid

title(‘M. F. W. for Gamma Radiation in Al by 
M. C. S. Gaussian Frequency Curve’);

xlabel(‘Mean Free Way for Gamma Radiation 
in Al Monte Carlo Simulation’);

ylabel(‘M. F. W. Frequency’);

% ---------------------------------

3 Sonuçlar ve Tartışma

Monte Carlo yöntemi kullanılarak   hazırlanan 
bu çalışmada , Aluminyum bir kütle boyunca 
ilerleyen γ –ışınlarının absorbsiyonu incelen-
miş ve kütle içerisinde bu ışınların yutulması 
simule edilmiş olup simulasyona ilişkin hazır-
lanan algoritmanın çözümü MATLAB yazılımı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Simulasyon 
sonuçları aşağıda kısaca özetlenmiş olup çizi-
len simulasyon eğrileri Şekil 2 ve 3’de ayrıntılı 
olarak sunulmuştur.

Simulasyon 1 (Deneme 1 ve 2)

Fourth Order Polynomial Model for Curve Fitting

p = -3.6803e-002  5.5865e-001 -3.2809e+000  
1.1769e+001  1.3014e+000

R =1.0000e+000  9.7535e-001
      9.7535e-001  1.0000e+000

Gamma_ray_energy =     1 (Den:1) 3 (Den:2)
Simulation_Results =

Şekil 2 ve 3 incelendiğinde her bir denemede 
üretilen rastgele sayıların dağılım eğrileri bir-
birinden farklılanmakta olup istatistiksel olarak 
yöntemin geçerliliğini göstermektedir.  Ayrıca 
katı kütleye girişteki gamma ışınlarının yoğun-
luğuna yani giriş şiddetine bağlı olarak ışınla-
rın absorbsiyonuna ilişkin çizilen simulasyon 
eğrileri de beklenildiği gibi farklılanmaktadır.
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İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 
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Özet: İş akışı çizelgeleme probleminde, zaman kriterine göre yüksek performansa sahip algorit-
malardan birisi ve en çok bilineni Nawaz, Enscore ve Ham’in 1983 yılında önerdiği NEH sezgisel 
yöntemidir. Bu algortimanın performansının bugün bile daha bir çok yeni ve daha karmaşık sez-
gisellerle kıyaslandığında daha üstün geldiği yapılan çalışmalarda görülmüştür. Fakat son yıllarda 
NEH tabanlı bazı yöntemler daha iyi performans sergilemektedir. Bunlardan bir tanesi de FRB 
algoritmalarıdır. FRB sezgiselleri, daha önce yerleştirmiş olan işlerin tekrardan yerleştirilmesi 
işlemiyle NEH ‘in zayıf yanlarını güçlendirmeye çalışır. Bu makalede, iki güçlü FRB metodu 
Taillard’ın örneklerini üzerinde NEH ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları FRB sezgisel-
lerinin daha iyi perfromans sergilediğini göstermiş ve bu algoritmaların diğer meta-sezgisellerle 
birlikte kullanılmasının faydalarına da değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Akış Çizelgeleme, Sezgiseller, NEH, FRB

Comparison of NEH, FRB3 and FRB4 Heuristics on Flowshop Scheduling Problems 

Abstract: In flowshop scheduling problem, one of the well-known and high performing heuristic 
according to time condition is the NEH heuristic from Nawaz, Enscore and Ham proposed in 
1983. Performance lead of this algortihm is maintained even today when compared against many 
contemporary and more complex heuristics as shown in past recent years. However, some heuris-
tics based on NEH are giving higher performence. One of them is the FRB algorithms. FRB heu-
ristics try to strength the weak sides of NEH by carrying out re-insertions of already inserted jobs 
at some points in the construction of the solution. In this paper, two FRB methods is compared 
with NEH on the well-known instances of Taillard. Comparison results show that FRB heuristics 
presents better performance and advantages of that algorithms usage with other meta-heuristics 
are also discussed.

Keywords:  Flowshop Scheduling, Heuristics, NEH, FRB
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İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması
Muaz Salih Kurnaz, Özge Kart

Makineler her zaman uygundur.• 
Her bir makine yalnızca bir işi işleyebilir • 
ve her bir iş yalnızca bir makinede işlenir.
Makinede işlenen işin yarıda kesilmesi • 
mümkün değildir.
Eğer bir işin gireceği makinede başka bir • 
iş varsa, diğer iş, makinenin boşalmasını 
kuyrukta beklemek zorundadır.

Genellikle işlerin permütasyonuyla bir çok sı-
ralama elde edilebilir. Bu permütasyonlar ma-
kineden makineye değiştiği için çözüm aralığı 
( !)mn  tane çizelgeden oluşur. Ancak iş akış 
çizelgeleme literatüründe bu genel durum çok 
nadir göz önüne alınır. Tüm makineler için 
aynı permütasyon kullanılarak basitleştirilir. 
Bundan dolayı olası çizelge sayısı n! tanedir 
ve problem Graham ve arkadaşları [2]   tara-
fından F/prmu/Cmax olarak gösterilmiştir. Bu 
problem aynı zamanda permütasyon iş akış çi-
zelgeleme problemi olarak bilinir. 

Biz bu makalede, bu permütasyon iş akış çizel-
geleme problemlerine çözüm olarak geliştiri-
len NEH [3] algoritmasının olumsuz yanlarını 
düzeltmeye çalışmak üzere önerilen FRB3 ve 
FRB4 algoritmaları [4] üzerinde çalışmıştır. 
Zaman ve performans yönlerinden bu üç yön-
temi birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

2. NEH (Nawaz Enscore Ham ) Sezgiseli

NEH prosedürü, tüm makinelerdeki uzun işlen-
me süresine sahip işlerin mümkün olduğunca 
erken bitirilmesi esasına dayanmaktadır. NEH 
üç adımdan oluşur:

1) Tüm işlerin toplam işlenme zamanlarının 
bulunması, 

m

j ij
i 1

P P
=

= ∑
 

(1)

2) İşlerin azalan sıraya göre sıralanması,

3) j işinin, j = 1, 2…..n, olmak üzere alınıp sıra-

lanmış işlerin arasında tüm olası pozisyonlara 
yerleştirilerek en iyi pozisyonun bulunması. 

Örnek olarak; Sıralanan n iş içerisinden toplam 
işlem zamanları en yüksek olan iki iş seçilir. 
Seçilen iki iş sıraya konarak tamamlanma sü-
releri bulunur. Kısmi olarak bulunan bu süre-
lerden en küçük olan iş sırası seçilerek bu iki 
işin birbirlerine olan önceliği belirlenmiş olur. 
Daha sonra toplam işlem zamanı en büyük olan 
diğer bir iş seçilir. Bu iş; olası tüm pozisyonla-
ra konarak tekrardan kısmi tamamlama süresi 
bulunur ve bu süre bir sonraki adımlarda kulla-
nılmak üzere sabitlenir.  Bütün işler yerleştiri-
lene dek aynı işlemler uygulanır.

Sıralanan işlerin işlem süresi (Cmax) aşağıdaki 
formülle hesaplanır:  

Ci,π(j)=max{Ci-1,π(j),Ci,π(j-1)}+piπ(j),     (2)

Cmax=Cm,π(n),

j bir işin kaçıncı sırada olduğunu, Ci,j,  j işinin 
i makinesinde tamamlanma süresini gösterir. 
Ayrıca, C0,π(j)=0 ve Ci,π(0)=0, i M, j N. 
Cmax  ‘ın hesaplanma karmaşıklığı O(nm) dir.

Görüldüğü gibi, adım(1) in karmaşıklığı O(nm) 
dir. İkinci adım yalnızca sıralamadır ve onun 
da karmaşıklığı O(nlogn) dir.  Adım(3) de ise n 
adımdan oluşan bir döngü bulunmaktadır. Her 
j. adımda j işi yerleştirilir ve yerleştirilen her iş 
için Cmax değeri hesaplanır. Böylece, toplamda 

( )n n 1 / 2 1+ − yerleştirme yapılmış olur. 
(j= 1 olması yapılacak yerleştirmenin olmadığı 
anlamına gelmektedir.) Son adımda n işe ulaş-
tığımız için karmaşıklık O(n3m)  dir. Büyük n 
değerleri için algoritma yavaş çalışabilmekte-
dir. Bir önceki formüldeki gibi j. işi pozisyo-
na yerleştirirken, k, tüm Ci,h h ={k −1,k −2,..., 
1} bir önceki yerleştirmede hesaplanmıştır. 
Taillard[5] da buna benzer bir yöntem izlemiş-
tir. Sonuç olarak verilen adımdaki tüm yerleş-
tirmelerin karmaşıklığı O(nm) olarak hesapla-
nır. Bu durum NEH in toplam karmaşıklığını 
O(n2m) e kadar azaltır. Bu geliştirilen metot 

”NEHT” ya da “Taillard hızlandırıcılı NEH” 
olarak adlandırılır. İlerideki bölümlerde de gös-
terileceği üzere NEHT, büyük değerler için bile 
oldukça hızlı çalışmaktadır. Bazı yazarlar, ge-
nel olarak NEH metodunun ilk ve ikinci adım-
ları üzerinde çalışmışlardır. Framinan ve arka-
daşları [6] henüz adım (3) ün uygulanmadığı 
işler  için 177 farklı ilk sıra üzerinde çalışmış-
lardır.  Cmax üzerine yaptıkları çalışmalarda, 
Nawaz ve arkadaşlarının [3] yaptıkları sıranın 
en etkin sıra olduğunu görmüşlerdir. Ruiz ve 
arkadaşları [7] NEH in adım(2) den sonra bazı 
işlerin rastgele olarak aralarında değiştirilmiş 
şeklini kullanmışlardır. Bu da NEH metodunun 
evrimsel algoritmalarda ilk popülasyon için 
farklı iyi bireylerin yaratılmasında kullanılma-
sını sağlamıştır. Son zamanlarda Kalczynski ve 
Kamburowski [8]  tie-breaking (düğüm çözme) 
kuralını öne sürmüşlerdir. Bu kural, adım(3) de 
işleri yerleştirirken bir düğüm gözlendiğinde 
uygulanır. Bu düğüm çözme kuralı iki maki-
neli durumlar için optimum sonuçlar verir. Her 
durumda, algoritma üzerindeki iyileştirmeler 
oldukça azdır ve nitekim FRB3 sezgisellerinin 
de NEH ‘ e göre avantajı,  %0.17 olduğu he-
saplanmıştır [4].

3. FRB3 sezgiseli

NEH metodunun olumsuz bir özelliği, sıra-
lanmış bir işin yerinin, yeni işler geldikçe hep 
sabit kalmasıdır. Fakat bu yeni gelen işlerle, 
yerlerin tekrardan değiştirilmesi çoğu zaman 
daha iyi sonuçlar vermektedir. FRB sezgiselle-
ri NEH ‘in bu olumsuz yanını düzeltip daha iyi 
sonuçlar üretmeye çalışmaktadır.

FRB3 sezgiseli FRB sezgiselleri arasında en 
iyi sonuçları verenidir. Birbiriyle aynı mantığa 
sahip olan FRB1 ve FRB2 algoritmalarını iyi-
leştirmek amacıyla geliştirilmiştir. FRB3 algo-
ritması aşağıda adım  adım gösterilmiştir [9]:

Adım1. Tüm işlerin toplam işlenme süreleri 
aşağıdaki denklem uygulanarak hesapla.

m

j ij
i 1

P P
=

= ∑
 

(3)

Adım2. İşlerin azalan sıraya göre sırala. 

Adım3. j=1, …, n olmak üzere j işini al ve sıra-
lanmış işler arasındaki tüm olası pozisyonlara 
yerleştirilerek toplam işlem süresinin en az ol-
duğu pozisyonun belirle ve j işini o pozisyona 
yerleştir. 

Adım4. Pj dizisi içerisinde h=1,…, olmak üze-
re h işinin al ve sıralanmış işler arasındaki tüm 
olası pozisyonlara yerleştirilerek toplam işlem 
süresinin en az olduğu pozisyonu belirlenip  h 
işini o pozisyona yerleştir.

Adım5. Tüm işler yerleşmişse dur, yerleşme-
mişse Adım3 ‘ e geri dön.

4. FRB4 Sezgiseli

FRB3’ün mantığına benzemekle birlikte, FRB3 
‘ten belirgin bir farklılık gösterir. İç döngüde 
tüm işlerin yeniden yerleştirilmesi yerine, yeni 
yerleştirilen işin ön ve arkadan k kadar uza-
ğında olan işler yeniden yerleştirilir. Bunun 
sebebi ise, yeni yerleştirilen işin çok uzağında 
bulunan işlerin, yakın olanlara göre daha az 
etkilenmesidir. Bu metodun en kötü durumda 
karmaşıklığı O(kn2m) dir.  Buradaki k sayısı, 
iç döngüdeki yerleştirme işlemi için olası tüm 
pozisyonların sayısıdır. Genellikle k sayısının 
küçük olduğu durumlarla (k<<n) ilgilendiği-
miz için karmaşıklığın NEHT teki gibi O(n2m)  
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elbette ki k art-
tıkça işlemci süresi de artacaktır. Şekil 1 ve 2 
FRB3 ve FRB4 sezgisellerinin pseudo-code’u 
göstermektedir.

procedure FRB3

1
,

m

j ij
i

P P n N
=

= ∀ ∈∑
 
yi hesapla

jp
 yi azalan sıraya göre sırala
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Burada Heusol  verilen bir örnek için test edil-
miş, herhangi bir sezgisel metod tarafından 
üretilen çözümdür. Bestsol ise Aralık 2006 iti-
bariyle Taillard’ın örnekleri için bulunan opti-
mum çözüm  yada en düşük bilinen alt sınırdır. 
Bu en iyi çözümler [9] de bulunmaktadır.  

Performansı daha iyi tahmin edebilmek için 
her bir örnek için 10 setin tümü uygulanır ve 
sonuçların ortalaması alınır. Diğer tüm algorit-
malar deterministiktir fakat biz geçen işlemci 
süresini daha iyi tahmin edebilmek için 10 set 
için algoritmaları uygulanmıştır. Dikkat edil-
melidir ki bu 10 set çözümün kalitesi için de-
ğil, yalnızca işlemci süresi içindir. Bu yüzden 
de çalıştırmadan çalıştırmaya fark gösterme-
yecektir. Sonuç olarak sezgisel metod FRB4k 
için k ={1,2,3} ‘yi test ettiğimizde elde edilen 
sonuçlar Tablo1’ de gösterilmiştir.

Ortalama sonuçlara göre FRB3 ve FRB4 
NEH’i  geçmektedir. Yalnızca bazı istisnalar-
da NEH daha iyi çözümler sağlar. En iyiden en 
kötüye doğru sıralanacak olursa FRB3, FRB4  
(k ye göre ve örnek verilere göre değişkenlik 

göstermektedir.) ve son olarak, NEH tir. Bu da 
FRB sezgisel yöntemlerinin NEHT ten istatis-
tiksel olarak daha iyi olduğu anlamına gelmek-
tedir. FRB4k daki k nin değeri arttıkça, daha iyi 
sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Elbette ki bu performans artışının bize ek bir 
maliyeti olacaktır. Tablo 1’de tüm algoritmalar 
için gerekli olan işlem zamanları saniyeler ba-
zında gösterilmiştir.

Tablo1 den ulaşılan ilk sonuç, NEHT metodu-
nun etkin implementasyonunun son derece hızlı 
olduğudur. Tüm diğer metotlar daha yavaştır. 

Fakat şunu vurgulamak gerekir ki yine de istis-
nalar dışında oldukça hızlıdırlar. Uyguladığımız 
önerilen sezgisel metotlar arasında en hızlısı or-
talama milisaniye ile FRB41 algoritmasıdır.

Görüldüğü gibi NEHT in şaşırtıcı şekilde hızlı 
olmasına karşın FRB3 ve FRB4 metotları or-
talama yarım saniyenin altında çok daha iyi 
sonuçlar sağlamaktadır.

:p = ∅
for adım:= 1 to n do 

  j := iş ( jp
[adım])

   j işi için p ’nin tüm olası pozisyon-
larını dene      //Taillard hızlandırıcıları

            p  ‘deki j işini en düşük Cmax değe-
rini veren p pozisyonuna yerleştir
for adım2:=1  to step do

adım2 pozisyonundaki h işini p ’den çıkar

h işi için p ’nin tüm olası pozisyonlarını dene      
//Taillard hızlandırıcıları

                           p  ‘deki h işini en düşük Cmax 
değerini veren  pozisyona yerleştir
 endfor
      endfor
 end

Şekil 1. FRB3 algoritmasının pseudo-code’u

procedure FRB4

1
,

m

j ij
i

P P n N
=

= ∀ ∈∑
 yi hesapla

jp
 yi azalan sıraya göre sırala

:p = ∅
for adım:= 1 to n do

  j := iş ( jp
[adım])

  j işi için p ’nin tüm olası pozisyonla-
rını dene      //Taillard hızlandırıcıları

              p  ‘deki j işini en düşük Cmax değerini 
veren p pozisyonuna yerleştir
 for adım2:=max(1, p-k)  to min(step, 
p+k)  do

adım2 pozisyonundaki h işini p ’den çıkar

h işi için p ’nin tüm olası pozisyonlarını dene      
//Taillard hızlandırıcıları

                           p  ‘deki h işini en düşük Cmax 
değerini veren  pozisyona yerleştir
 endfor
      endfor
 end

Şekil 2. FRB4 algoritmasının pseudo-code’u 

5.  Deneysel Analizler

NEHT, FRB3 ve FRB4 sezgisel yöntemleri Vi-
sual C#  ile geliştirilmiş ve tüm test işlemleri bir 
Pentium IV PC/AT ve 2,40 GHz işlemci hızına 
sahip 3Gb RAM bellekli bir bilgisayar kullanı-
larak yürütülmüştür. Tüm algoritmaların kod-
larında Taillard’ın hızlandırıcılarının yanısıra 
Cmax ın hesaplanmsı gibi kritik fonksiyonları 
ortaktır. Böylece algoritmalar için tamamiyle 
karşılaştırılabilir bir ortam hazırlanmıştır.

Karşılaştırmalar için Taillard’ın standart deney 
setini kullanılmıştır. Bu set  12 gruba bölünmüş 
toplam 113 örnekten oluşmaktadır.  Boyutlar 
20 iş 5 makineden 500 iş 20 makineye kadar 
devam eder. Biz bu deney setinin 20x5’den 200 
x 20’liğe kadar olan kısmı testlerimizde kulla-
nılmıştır. İş akış çizelgeleme literatüründe,  ya-
zarlar bu deney setini geçmiş yıllarda yaygın 
olarak kullanmışlardır. Her bir örnek için alt ve 
üst sınırlar bilinmektedir. Bu raporun yazıldığı 
sırada 50 x 20 lik kümedeki on örnek ve 100 x 
20 deki dokuz, 200 x 20 deki altı ve 500 x 20 
deki üç örnek hala açıktır. Diğer tüm örnekler 
için optimum çözüm bilinmektedir.

Bunu hesaba katarak, kullandığımız perfor-
mans ölçüsü, her bir örnek için bilinen en iyi 
ya da optimum çözüm üzerine uygulanan  re-
lative percentage deviation(RPD) ‘dır . Bu da 
aşağıdaki gibi hesaplanır;

100sol sol

sol

Heu BestRPD
Best

−
= ×

 

      (4)

Tablo1. NEH, FRB3 ve FRB4 algoritmalarının karşılaşırılması, (T. Süre NEH, FRB3, 
FRB41 FRB42, FRB43 algoritmalarının tüm örnekler için toplam işlenme sürelerini 

göstermektedir. Min. H. O, Max. H. O ve Ort. H. O. ise sırasıyla her bir örnek için minimum 
hata oranı, maksimum hata oranı ve ortalama hata oranını göstermektedir. )

6. Sonuçlar

Bu çalışmada, iş akışı çizelgeleme problemle-
rinin çözümünde kullanılan ve iyi sonuçlar ve-
ren NEH ve FRB sezgiselleri karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştıma sonuçları, FRB sezgisellerinin 

daha iyi sonuçlar vermesine karşın NEH sez-
giseline göre daha yavaş çalıştıklarını göster-
miştir. Ama yine de bu yöntemler, problemin 
çözümünde kullanılan diğer meta-sezgisel me-
todlara (genetik algoritmalar, karınca kolonisi 
optimizasyonu gibi) göre çok hızlı sonuç üret-
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1.Giriş

Dağıtık sistemler, kullanıcılarına tek bir bil-
gisayar gibi görünen bağımsız bilgisayarların 
bileşimidir [1]. Esneklik, açıklık, şeffaflık, 
güvenirlik, performans, ölçeklenirlik gibi te-
mel karakteristikleri vardır [1,2]. Dağıtık sis-
temde yüksek olasılıkla birtakım bilgisayarlar 
aşırı yüklenmişken diğerleri boş veya az yük-
lenmiş olabilir [2]. Bu da belirlenen isteklerin 
gerçekleştirilememesine, performans kaybına 
yol açar. Bunun önüne geçebilmek için yük 
dağıtım algoritmaları kullanılır. Yük dağıtım 
algoritmaları yük dengeleme ve yük paylaşımı 
olarak sınıflandırılabilir. Yük paylaşımı aşırı 
yüklenmiş bilgisayardan az yüklenmiş veya 
hiç yüklenmemiş bilgisayara yükün aktarılma-

sıdır. Yük dengeleme ise her bilgisayarın eşit 
yüklenmesini sağlar. Bu durumda yük denge-
leme yük paylaşımının özel bir durumudur [2]. 
Çok etmenli sistemlerde, dağıtık sistemlerde 
yük dağılımı ile ilgili karşılaşılan problemlere 
benzer problemler ile karşılaşılabilir. Etmen, 
algılayıcıları yardımıyla ortamı algılayan ve 
etkileyicileri yardımıyla bu ortamı etkileyen 
sistemlerdir [6]. Bazı durumlarda bir amacı 
yerine getirmek için bir etmen yeterli olmaya-
bilir. Bu gibi durumlarda birden fazla etmen 
birbirleriyle iletişimde ve etkileşimde buluna-
rak aynı amacı yerine getirmek için birlikte ça-
lışırlar. Etmenlerin aynı amacı yerine getirmek 
için bir araya geldiği sistemlere çok etmenli 
sistemler denir. Yük dengeli bir şekilde maki-
nelere ve etmenlere dağıtılmadığında sisteme 

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması
Muaz Salih Kurnaz, Özge Kart

mektedirler. Öte yandan, meta-sezgisel yöntem-
ler kendi dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve 
hızlı çözümler elde edebilmek için yerel arama 
algoritmalarını kullanmak zorundadırlar.

FRB sezgiselleri ufak bazı değişikliklerle 
meta-sezgisel yöntemler için yerel arama yön-
temi olarak kullanılabilir. Böylece daha hızlı 
ve kaliteli sonuçlara ulaşılması sağlanabilecek-
tir. İleriki çalışmalarımızda, bu konu üzerinde 
durulacaktır. 
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Özet: Bu çalışmada dağıtık sistemlerde uygulanan yük dengeleme ve yük paylaşımı yöntemleri, 
yük dağıtım algoritmaları ve yük dağıtım algoritmalarının temel bileşenlerinden bahsedilmiştir. 
Çok etmenli sistemler de dağıtık sistemler gibi istenen işi yerine getirmek için bir veya daha 
fazla makinede çalışırlar. Bundan kaynaklanan yük dağılım eşitsizliklerini gidermek amacıyla bu 
zamana kadar etmen aktarım, rol atanması ve görev dağıtımı yöntemlerinden birisi kullanılmıştır. 
Bu bildiride, bu yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar ve bu yöntemlerin birleştirildiği bir yakla-
şımdan bahsedilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çok Etmenli Sistemler, Yük Dengeleme, Yük Paylaşımı,                                     
Yük Dengeleme Politkaları

Load Balancing and Load Sharing in Multi Agent Systems

Abstract: This work focused on load sharing and load balancing techniques, load distributing 
algorithms and their basic elements, Multi agent systems, just like distributed systems, work on 
one ore more computers to accomplish the tasks assigned.

In order to overcome load distributing imbalances due to this fact, one of methods which are agent 
transfer, role transfer, and task assigned  have been used. In this paper, it is told about the works in 
what these methods were used and a new approach that combines the techniques listed.

Keywords: Multi Agent Systems, Load Balancing , Load Sharing , Load Balancing Policies
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ğuna karar verilmiş ise bundan sonra seçim po-
litakası aktarım için bir görev seçer [2, 3, 4, 5]. 

Yer politikası, yük paylaşımı için uygun dü-
ğümleri bulur. Bir düğümün yük paylaşımı 
için uygun olup olmadığı, bir başka düğümün 
bu düğümü yoklaması ile anlaşılır. Yoklanacak 
düğüm veya düğümlerin seçimi, bir düğüm 
tarafından rastgele bir düğümün seçilmesi, ya-
yınlama ile her düğümün yoklanması, başta be-
lirlenen öncelikli düğümlerin yoklanması, bir 
düğümün komşu düğümlerini yoklaması yolla-
rı ile gerçekleştirilebilir [2, 3, 4, 5].

Bilgi Politikası ise sistemdeki düğümlerin 
durumları hakkında ne bilgisinin ne zaman 
nereden toplanması gerektiği kararından so-
rumludur [2, 3, 4, 5].

2.3 Yük Dağıtım Algoritamaları
Yük dağıtım algoritmasının tetiklendiği dü-
ğümün türüne ( gönderici, alıcı ) , kullanılan 
politikaların hangi şekilde uygulandığına bağlı 
olarak; gönderici ile başlama, alıcı ile başlama, 
simetrik başlama olmak üzere üç temel çeşidi 
vardır.  

Gönderici ile Başlama Algoritması
Yük dağıtım etkinliği bir görevin aşırı yüklen-
miş düğümden, az veya hiç yüklenmemiş düğü-
me gönderilmesi ile başlatılır. Gönderici düğü-
mün seçilmesi aktarım politikası tarafından ger-
çekleşir. Lokal kuyruk uzunluğu belirlenen eşik 
değerinden küçük ise düğüm alıcı olarak, büyük 
ise gönderici olarak tanımlanır. Seçim politi-
kasında, gönderici olarak belirlenen düğüm 
aktarım için bir görev seçer. Yer politikasında 
ise göndericinin görevi hangi düğüme aktara-
cağı belirlenir. Bunun için rastgele, eşik değeri 
ve en kısa yöntemlerinden birisi kullanılabilir. 
Rastgele yönteminde, rast gele bir şekilde bir 
düğüm seçilir ve görev ona gönderilir. Eşik de-
ğeri yönteminde, göndericinin yokladığı düğüm 
alıcı ise görev ona aktarılır. En kısa yönteminde, 
aktarım için en iyi alıcı düğüm seçimine çalışı-
lır. Düğümleri kuyruk uzunluğunu tanımlamak 
için yoklar, en kısa kuyruğa sahip olan düğüm 

alıcı olarak belirlenir. Yoklanan düğümler ile il-
gili kuyruk bilgilerini isteğe bağlı olarak tutmak 
için bilgi politikası kullanılır [2,3].

Alıcı ile Başlama Algoritması
Yük dağıtım aktivitesi alıcı (receiver) tarafın-
dan, bir görevin aşırı yüklenmiş düğümden 
(sender)  elde edilmesiyle başlar. Aktarım 
politikasında, eşik değer kullanılarak alıcı ve 
gönderici düğümler belirlenir. Seçim politikası 
yoktur. Kuyruğu eşik değerinden küçük olan 
düğüme hangi düğümden yük aktarılacağı yer 
politikası ile rast gele olarak belirlenir. Yokla-
nan düğüm, bir görev aktarmaz ise rast gele 
olarak bir başka düğüm seçilir. Aktarım yapa-
cak düğüm bulunana veya baştan belirlenen 
yoklama sınırına ulaşana dek bu durum devam 
eder. Eğer gönderici bulunamaz ise düğüm di-
ğer görev tamamlanana kadar bekler. Bilgi po-
litikası istek güdümlüdür. 

Yüksek sistem yüklemelerinde uzun kuyruğu 
olan düğümü bulma olasılığı yüksek olduğun-
dan dayanıklıdır. Pahalı yanı önleyici görev 
transferini gerekmesidir. Düşük sistem yükle-
melerinde, aşırı yüklenmiş düğümü bulamaya-
cağından verimsizdir [2,3].

Simetrik Başlama Algoritması
Bu algoritma, gönderici ile başlama algoritma-
sı ile alıcı ile başlama algoritmasının avantajla-
rını bir arada barındırır ve ne yazık ki dezavan-
tajlarından da muaf değildir.

Önceki yöntemlerde, önceden alınan sonuçlar 
güncellenmiyor ve yoklama devam ediyor-
du. Bu algoritmada her düğüm yoklama bil-
gisini düğümleri sınıflandırmak için kullanır; 
Gönderici(Sender) , Alıcı(Receiver) , Tamam 
(OK). Her düğüm diğer düğümlerin durum lis-
tesini tutar. Başlangıçta her düğüm alıcı olarak 
etiketlendirilir. 

Diğer algoritmalarda olduğu gibi aktarım po-
litikası, işlemci kuyruk uzunluğuna bağlı eşik 
değeri kullanır. Kuyruk uzunluğu eşik değerden 
küçük ise düğüm alıcı büyük ise gönderici olur. 

ve geliştiriciye bağlı olarak üç farklı yol izlene-
bilir; etmenlerin bir başka makineye aktarımı 
yöntemi, etmenler üzerindeki görev dağıtımı 
yöntemi ve rollerin doğrudan atanması yönte-
mi. Etmen aktarımı için yük paylaşımı ve yük 
dengeleme algoritmaları kullanılmıştır. Bu al-
goritmalardan bazıları; geometrik bölümleme 
ve krediye dayalı yük dengeleme algoritma-
larıdır. Görev dağıtımı ile ilgili olarak; Pazar 
modeline dayanan yaklaşımlar ve sorumluluk 
tabanlı görev dağıtımı yöntemi vardır. 

Bölüm 2’de yük dağıtım algoritmalarından, 
yük dağıtım algoritmalarının sınıflandırılma-
sından, bileşenlerinden bahsedilmiştir. Bölüm 
3’de etmen, çok etmenli sistem tanımları yapıl-
mıştır. Çok etmenli sistemlerde görev dağıtımı-
nın nasıl yapıldığından bahsedilmiştir. Bölüm 
4’de ise etmen aktarımını, rol atanmasını ve 
rolleri alt rollere böldükten sonra rol atanma-
sı yöntemlerini içinde barındıran sistemin yük 
dengesizliğine çözüm olarak uygun olan çözü-
mü kullanan bir yaklaşımdan bahsedilmiştir.  
Zaten var olan etmen aktarımı, görev dağıtımı 
yöntemlerinden ve bunlarla ilgili bu zamana 
kadar yapılmış çalışmalardan bahsedilmiştir. 
Bölüm 5, Sonuç bölümünde bu yöntemlerden 
birinin tek başına uygulandığı çok etmenli sis-
tem ile bu üç yöntemi barındıran yaklaşım kı-
yaslanmış ve sonuca varılmıştır.  

2. Dağıtık Sistemlerde                                            
Yük Dağıtım Durumları

2.1 Yük Dağıtım                              
Algoritamalarının Sınıflandırılması
Dağıtık sistemde yük göstergeleri; kaynak kuy-
ruk uzunluğu ve işlemci kuyruk uzunluğudur. 
Yük dağıtım algoritmasının temel fonksiyonu, 
fazla yüklenmiş bilgisayardan boş veya az yük-
lenmiş bilgisayarlara yük aktarımıdır [2].

Yük dağıtım algoritmaları statik, dinamik ve 
adaptif olarak sınıflandırılabilir. Statik yük 
dağıtım algoritmaları, sistem durum bilgisini 
tutmazken dinamik algoritmalar, yük dağıtım 
kararını vermek için düğümlerdeki yük bilgi-

sini, sistem durumunu kullanır. Dinamik yük 
dağıtım algoirtmaları performans bakımından 
statik yük dağıtım algoritmalarına göre daha 
üstündür. Performansı artırmak için kısa sü-
reli değişimleri tutar. Sistem yükü ne olursa 
olsun, dinamik algoritmalar sistem durumunu 
tutmaya devam ederler. Adaptive algoritma-
lar ise dinamik yük dağıtım algoritmalarının 
özel bir sınıfıdır. Değişken sistem durumuna 
uymak için algoritmanın parametrelerini di-
namik olarak değiştirirler. Eğer sistemin tümü 
aşırı yüklenmiş ise sisteme ek yükler yükle-
menin önüne geçmek için adaptif algoritma, 
sistem durumlarını tutmayı devam ettirmez[2].  
Yük dağıtım algoritmaları; yük dengeleme ve 
yük paylaşımı şeklinde de sınıflandırılabilir. 
Her iki algoritma da az yüklenmiş düğümlere 
görev transferi yaparak, paylaşılmamış durum 
olasılığını azaltmaya çalışır. Yük dengeleme, 
yük paylaşımının özel bir durumudur şeklin-
de düşünülebilir. Yük dengeleme algoritmaları 
tüm bilgisayarları eşit yüklemeye çalışır. Yük 
dengeleme algoritmaları, görev transferinde 
yük paylaşım algoritmalarına göre daha hız-
lıdır. Yük paylaşım algoritmalarında paylaşıl-
mamış durumların uzunluğundan kaçınmak 
için önceden görevlendirme yapılır. Böylelikle 
aşırı yüklenmiş bir bilgisayardan az yüklenmiş 
veya boşta olan bir bilgisayara yük taşınır. Yük 
taşınması için izlenen yol, önceden aktarım 
(anticipatory transfer) diye de bilinir. Bu şekil-
de görev aktarım hızında yük paylaşım algorit-
malarının hızı ile yük dengeleme algoritmala-
rının hızı arasındaki fark azalır [2].

2.2 Yük Dağıtım Algoritmalarının Bileşenleri
Yük dağıtım algoritmalarının 4 temel bileşe-
ni vardır. Bu temel bileşenler aktarım politi-
kası, seçim politikası, yer politikası ve bilgi 
politikasıdır [2,3,4,5]. 

Bir düğümde yeni bir görev oluştuğunda bu 
düğümün yükü, belirlenen T eşik değerinden 
büyük olduğu durumlarda düğümün gönderici, 
küçük olduğu durumlarda düğümün alıcı oldu-
ğuna, aktarım politikası karar verir. Aktarım 
politakası tarafından düğümün gönderici oldu-
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aktarımı yük dağıtımının dengeli yapılabilmesi 
için uygun yöntemlerden birisidir. Hareketliliği 
yüksek  (başka makinedeki etmenler ile etkile-
şim ve iletişim içinde bulunan) etmen ya da et-
menler seçilip diğer makinelere aktarılabilirler. 

Rol aktarımı seviyesinde ise başka makinele-
re aktarılan etmenin kendisi değil üzerindeki 
rollerdir. Çünkü etmenleri ya da üzerinde bu-
lunduğu makineyi aşırı yüklü yapan etmenin 
kendisi değil üzerinde bulunan yüktür. Bu ne-
denle kimi durumlarda etmen aktarımı yapmak 
yerine rol ataması yapmak daha uygundur. 

Üçüncü seviye olan görev dağıtımında ise; bir 
rolün atandığı etmenin üzerinde bulunduğu 
makine aşırı yüklü olduğunda bir başka maki-
nedeki etmene atanması,  rolün atandığı etme-
nin bulunduğu makineyi aşırı yüklü yapıyorsa 
rolün doğrudan atanması problemi çözmeye-
cektir. Rolü alt rollere bölmek ve bölünmüş 
alt rollerin bir kısmını atamak daha uygun bir 
yöntem olabilir.  

Bu seviyelerden sadece biri kullanıldığında 
sistemdeki problemin önüne geçilebiliyor ise 
diğer iki seviyeyi uygulamaya gerek yoktur. 
Eğer tek bir seviye yeterli gelmiyor ise yük 
dengeleme sağlanana kadar sırasıyla diğer se-
viyeler de denenmelidir. 

Etmenin bulunduğu makine ile aktarımının ya-
pılacağı makine arasında yük farkı büyük ve 
rol aktarımı yerine etmen aktarımı yapılması-
na müsait bir sistem ise etmen doğrudan diğer 
makineye aktarılabilir. Zaten üzerinde rol olan 
etmene, rolün doğrudan atanması o etmeni 
aşırı yüklü yapabilir. Bu durumda aşırı yüklü 
olan makine değil etmendir. Bu nedenle rolün 
bir başka makinede bulunan etmenlerden biri-
ne atanması değil de başka makineye etmenin 
doğrudan aktarılması daha uygun bir yöntem 
olabilir. Çünkü etmen üzerindeki rolden dolayı 
aşırı yüklenmiş değildir. Makine o etmen ile 
aşırı yüklenmiştir ve problem bundan kaynak-
lanmaktadır. Etmenin az yüklü başka makineye 
aktarılması ile sorun çözülmüş olacaktır.

Sistemdeki sorun makinenin aşırı yüklü olma-
sından değil de etmenin aşırı yüklü olmasından 
kaynaklanıyor ise etmenin doğrudan bulundu-
ğu makineden daha az yüklü bir başka makine-
ye aktarılması sorunu çözmeye yetmeyecektir. 
Çünkü etmen var olan yükü ile bir başka maki-
nede yine aşırı yüklü olacak ve çalışmayacak-
tır. Bu durumda rolünün doğrudan bulunduğu 
makinede veya sistemdeki diğer makinelerde 
kendinden daha az yüklü bir etmene aktarılma-
sı problemi çözebileceği gibi rolün alt rollere 
bölünmesi yöntemi ile de yine bulunduğu ma-
kinede kalması ya da bir başka makineye alt 
rollerin atanması sorunu çözecektir. 

Sistemde bu durumların hepsi gerçekleşebile-
ceğinden yük dengeleme için sadece bir sevi-
yeyi sisteme uyarlamak karşılaşılabilecek so-
runları gidermeyi garanti etmeyecektir. Bunun 
yerine üç seviyenin de uyarlandığı bir sistem, 
yük dengesizliği problemini ortadan kaldıracak 
ve sistem istekleri gerçekleştirebilecektir.

Bunun için yük dengelemenin temel bileşen-
lerinden olan bilgi politikasına çok önem ver-
mek gerekmektedir. Makinelerin yük bilgisi, 
her etmenin yük bilgisi tutulmalı ve bunlar 
güncellenmelidir. Makine yükünü oluşturan 
etmenlerin her birinin yük durumu, makineler 
arasındaki yük farkı bilgisi, hangi etmenlerin 
birbirleriyle ne sıklıkta etkileşim ve iletişim 
içinde bulunduğu bilgileri tutulmalıdır. 

Seçim politikası; hangi etmenin aktarılacağı ya 
da rolün atanacağının kararının verildiği poli-
tikaydı. Bundan önce bir karar mekanizması 
ile yük dengeleme için öncelikli hangi sevi-
yenin kullanılacağının kararı verilmelidir. Yer 
politikası ile karara göre aynı makinede ya da 
sistemdeki başka bir makinede bulunan etmen 
rol ataması için seçilir yada etmen aktarımı için 
uygun makine seçilir. Ardından bilgi politikası 
yeniden çalıştırılmalı ve yükün dengeli bir şe-
kilde dağıtılıp dağıtılmadığını kontrolü yapıl-
malıdır. Eğer yük dengeli bir şekilde dağıtılma-
mışsa karar mekanizması yeniden çalıştırılarak 
hangi seviyenin uygulanması gerektiğinin 

Gönderici ile başlama bileşeni için seçim poli-
tikası sadece yeni gelen görevleri hesaba alır ve 
alıcı ile başlama bileşeni için seçim politikası 
yoktur. Bilgi politikası isteğe bağımlıdır. Yerleş-
tirme politikasının da gönderici ile başlama ve 
alıcı ile başlama olmak üzere iki bileşeni vardır. 
Yer politikasının gönderici ile başlama bileşeni, 
düğüm gönderici olduğunda tetiklenir. Gönde-
rici alıcı listesinin başındaki düğümü yoklar. 
Yoklanan düğüm, o anki listeden gönderici dü-
ğümü siler ve gönderici listesinin başına ekler. 
O durumu göndericiye bildirir(gönderici, alıcı 
veya tamam şeklinde). Eğer gönderici cevap 
alırsa (yokladığı düğüm alıcı olduğunda) gö-
revi aktarır. Diğer bir deyişle, yoklanan düğüm 
alıcı listesinden silinir ve gönderici veya tamam 
listesinin başına konur. Sonra, alıcı listesindeki 
bir sonraki düğüm yoklanır. Alıcı listesi boşal-
dığında bu işlemler durur. Yer politasının alıcı 
ile başlama bileşeni, düğüm alıcı olduğunda 
tetiklenir. Gönderici bir düğümü yoklar. Yok-
lanan düğüm gönderici ise yoklayan düğüme 
görev transfer eder. Eğer gönderici değil ise, o 
anki listeden alıcı düğümü siler ve alıcı düğüm 
listesinin en başına ekler. Durumunu bildirir. 
(alıcı veya tamam şeklinde) Eğer alıcı durumu 
alırsa listesini günceller. Eğer transfer alınacak 
bir yer yoksa yeni bir düğüm seçilir. [2,3]

3. Çok Etmenli Sistemler

3.1 Çok Etmenli Sistem
Etmen, kendisinden beklenenleri yerine ge-
tirmek için belli bir ortamda belli derecede 
özerklik çerçevesinde çalışan, algılayıcıları ile 
ortamdaki dinamik değişimleri algılayan ve 
elde ettiği algılara göre bilgisini, amaçlarını 
yeniden değerlendiren, amaçları doğrultusunda 
planlama yaparak bu planlara ilişkin eylemleri 
yapan, diğer etmenler ile etmenler arası iletişim 
dili aracılığı ile iletişimde bulunma yeteneği 
olan ve bulunduğu ortamda süreklilik gösteren 
yazılım veya donanım tabanlı sistemdir [7].

Tek bir etmenin yalnız başına kendi bilgi ve bi-
reysel yeteneklerini kullanarak çözemediği veya 
etkin bir biçimde çözemeyeceğini düşündüğü 

problemleri birbiriyle işbirliği yaparak eşgüdüm-
lü bir biçimde çözmek için bir araya gelen etmen-
lerin oluşturduğu ağ, çok-etmenli sistem (multi-
agent system) olarak adlandırılmaktadır [8].

Çok etmenli sistemler otonom etmenler içerir. 
Bunlar ortak bir amacı gerçekleştirmek için 
birlikte çalışırlar. Geliştirme süresince roller 
etmenlere bağlanır. Her rol sistemin hedefleri-
ne bağlı olarak sorumluluk ,yetenek ,  yetkilen-
dirme ve kurallara sahiptir [5].

Çok-etmenli sistemleri diğer dağıtık sistemler-
den ayıran temel özellikler bulunmaktadır. Bu 
temel özellikler şunlardır [7]:

Sistemdeki herhangi bir etmende proble-• 
min çözümüne yönelik bilgilerin tamamı 
bulunmamaktadır.
Sistemdeki herhangi bir etmende problemi • 
çözebilmek için gerekli olan yeteneklerin 
tamamı bulunmamaktadır.
Sistem kontrolü dağıtıktır.• 
Veri merkezi olarak tutulmamaktadır, da-• 
ğıtıktır.
İşleyiş eşzamansızdır (asynchronous).• 

3.2 Çok Etmenli Sistemlerde                                   
Yük Dengeleme ve Yük Paylaşımı
Çok etmenli sistemler de dağıtık sistemler gibi 
aynı görevi yerine getirmek için birden fazla 
etmenin bir araya gelmesinden oluşur. Çok et-
menli sistemler bir makinede birden fazla iş-
lemci üzerinde çalışabileceği gibi birden fazla 
makine üzerinde de çalışabilirler. Makineler 
üzerindeki yük dağılımı ya da etmenlere atanan 
roller her durumda eşit ya da dengeli olmayabi-
lir. Belirli bir süre sonra bu istenenlerin etmen 
tarafından gerçekleştirilememesine sebep olur. 
Bu durumların önüne geçebilmek için üç sevi-
yeli bir yaklaşım uygun olabilir. Bu seviyeler; 
etmen aktarımı seviyesinde, rol atanması sevi-
yesinde ve görev dağıtımı seviyesindedir.

Çok etmenli sistemin üzerinde çalıştığı makine-
lerden bazıları aşırı yüklenmiş iken bazıları az ya 
da hiç yüklenmemiş olabilir. Bu durumda etmen 
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Dağıtık çok etmenli similasyonlar için yük den-
geleme şemasında kullanılan yük dengeleme 
modeli geometrik bölümlendirme, yük den-
gelemenin temel bileşenleri olan seçim ve yer 
politikalarını tek bir adımda birleştirir. Her et-
menin geometrik koordinatları kullanılarak, iş-
lemcilere bölgeler atanır. Her bölgedeki iş yükü 
ile uygun kaynaklar eşleştirilir. Bölümleme öz-
yineli ikiye bölme yöntemi kullanılarak hesap-
lanır. Bu similasyon uzayını her biri similasyon 
iş yükünün yarısı olmak üzere iki parçaya böler. 
Bu bölümleme süreci, her bir parçadaki iş yükü 
umulan duruma gelene kadar özyineli olarak 
tekrar edilir. Çok etmenli sistemlerde bireysel 
etmenlerin komşularıyla etkileşimde olduğu 
yerlerdeki gibi geometrik bölgelendirme önem-
li olduğunda bu yöntem çok verimlidir. Geo-
metrik yöntemler kolay uygulanabilir ve hızlı 
oldukları için de kullanılırlar [11].

Çok etmenli sistemlerde canlılığa dayalı yük 
dengelemede JIAC, her hostunda yük dengeleme 
aktivitesinin lokal koordinasyonu için sorumlu 
olan adanmış bir etmen ister. Yük dengeleme 
koordinatörü (Load Balance Coordinator(LBC)) 
hangi durumlar altında göçün kabul edilebilir 
olduğuna karar verir. Bununla birlikte LBC’ler 
otonomdur, yük dengeleme alt yapısını yer-
leştirmek için takım gibi çalışırlar. Temel ola-
rak yük dengeleme LBC’ler arasındaki iletişi-
min sonucu gibi görünür. Bir göç durumu için 
LBC’ye sorulur. Göç kabul edilebilir olduğun-
da LBC o anki yük seviyesi hakkında bilgileri 
toplamaya devam eder. Tüm LBCler yük eşik 
değerini tutarlar. Bu tip bir yöntemi kullanmak 
için sistemin gerekleri; En az bir tane LBC ol-
malıdır. Gereksiz göçlerden kaynaklı problem-
leri azaltmaya ve etmen salınımına yardım eder. 
Tüm LBC’ler sabit bir değer tutarlar. Bu değer 
göçü başarmak için gerekli minimum yük farkı-
nı gösterir. Tüm LBC’ler yük dengeleme algo-
ritmalarını kullanır. Sistemin yükü yeniden iyi 
bir şekilde dağıtmasını sağlarlar [12].

4.2 Çok Etmenli Sistemlerde Görev Dağıtımı
Çok-etmenli sistemde yer alan bir etmen, çok 
fazla yükü olduğunda veya belli bir görevi ye-

rine getirebilecek yeterli kaynak ve yeteneği 
olmadığında söz konusu görevi alt görevlere 
ayırıp, bu alt görevleri yükü daha az veya o 
görevleri yerine getirebilme yeteneği daha faz-
la olan etmenlere aktarma yoluna gitmektedir. 
Daha sonra alt görevlerin dağıtıldığı etmenler-
den sonuçları toplayıp, birleştirmektedir. Böy-
lece, çok-etmenli sistemde yer alan etmenler 
problemlerin çözümünde işbirliği içinde çalış-
mış olmaktadırlar [7].

Çok-etmenli sistemlerde görev dağıtımı için 
çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.

Pazar Modeline Dayanan Yaklaşımlar: Pazar 
modeline (market model) dayanan görev dağıtım 
yaklaşımları içinde en bilineni anlaşma ağı (cont-
ract net) olarak adlandırılan protokoldür [13]. 

Anlaşma ağı protokolü, etmenlerin işbirliği 
yaparak problem çözebilmesini sağlayan bir 
etkileşim protokolüdür. Bu protokol, belirli gö-
revlerin yapılmak üzere aktarılabileceği uygun 
bir etmenin bulunması esasına dayanmaktadır. 
Bir görevin yerine getirilmesini isteyen etmen, 
“yönetici” (manager) , görevi yerine getirebi-
lecek yetenekte olan etmenler ise “anlaşmacı” 
(contractor) olarak adlandırılmaktadır. Yöneti-
ci açısından bakıldığında, protokol aşağıdaki 
adımları içermektedir: [7]

Yapılması  istenen bir görevin duyurulması.• 
Olası anlaşmacı etmenlerden öneri (bid) • 
alınması ve değerlendirilmesi.
Uygun bir anlaşmacı etmen ile anlaşma-• 
nın yapılması ve görevin anlaşma yapılan 
etmene iletilmesi.
Sonuçların alınması, birleştirilmesi.• 

Anlaşmacı etmenler açısından bakıldığında, 
protokol aşağıdaki adımları içermektedir; [7]

Görev duyurularının alınması.• 
Yetenekler çerçevesinde görevin yerine • 
getirilip getirilemeyeceğine karar vermek.
Eğer görev yerine getirilebilecek ise öne-• 
ride bulunmak, tersi durumda yapamaya-
cağını bildirmek.

kararını verecektir ve bu süreç bu şekilde yük 
dengesi sağlanana kadar sürecektir.

4. Çok Etmenli Sistemlerde Yük Dengeleme 
ve Yük Paylaşımı ile İlgili Çalışmalar

4.1 Çok Etmenli Sistemlerde Etmen Aktarımı
Dağıtık çok etmenli hesaplama için krediye 
dayalı yük dengeleme modeli önerilmiştir. Di-
namik yük dengeleme modelinde Selection po-
licy ve Location policy temel bileşenlerdendir. 
Dağıtık çok etmenli hesaplama için yük denge-
leme çalışmasında [9] krediye dayalı yük pay-
laşımı önerilmiştir. Bu yaklaşım selection ve 
location policyi içinde barındırır. Her etmene 
kredi denen sayısal değerler atanmıştır. Kredi 
etmenin aynı makinede kalma yada başka bir 
makineye taşınma eğilimini gösterir. Eğer bir 
etmen yüksek krediye sahipse olduğu makinede 
kalma ihtimali de artar. Bir başka deyişle başka 
bir makineye göç için seçilme ihtimali de dü-
şüktür. Her etmenin kredisi, diğer etmenler ile 
olan ilişkilerine ve iletişimine bağlı olarak deği-
şir. Etmenin kredisi aşağıdaki yollarla artar;

İş yükü azaldığında• 
Aynı makinede bulunan etmenlerle ileti-• 
şim içinde olduğunda 
Lokal makine ile yüksek bağı olduğunda ( • 
örneğin işlemcinin özel bir tipini yada giriş 
çıkış aygıtları istediğinde veya bulunduğu 
makinede verisinin büyük bir kısmını sak-
ladığında )

Etmenin kredisi aşağıdaki yollarla azalır;
İş yükü arttığında• 
Başka makinede bulunan etmenlerle ileti-• 
şim içinde olduğunda
Herhangi bir yere kolaylıkla göç edebildi-• 
ği durumlarda, yüksek hareketlilik (mobi-
lity) özelliğine sahip olduğu durumlarda
Son zamanlarda bir etmen mesajı aldığı ya • 
da gönderdiği durum, kısa bir süre sonra o 
etmenin meşgul olacağı anlamına gelir. 

Her etmenin kredisi, olduğu makinede kalma 
ya da göç etme eğilimini gösterir. Diğer etmen-

lerle iletişimde ve etkileşimde oldukça da sahip 
olduğu kredi değişir. 

Bu modelde düşünülen seçim politikası; en dü-
şük değerli krediye sahip etmeni belirler ve göç 
için o etmeni seçer. Yer politikası, kredi hesapla-
ma süresince dolaylı olarak tanımlanır. Etmenin 
kredi hesabının yapılması için , etmenin diğer 
etmenler ile olan ilişkisi bilinir. Her etmenin ile-
tişim yükü bir vektör ile belirlenir. Location po-
licy , göç edilecek olan etmenin uzaktaki hangi 
etmenle en çok etkileşimde olduğunu vektörler 
ile tespit eder. Tespit edilen etmenin bulunduğu 
makine , göç için hedef makine olarak belirlenir. 

Bu model için comet algoritması uygun görün-
müştür. Bu algoritmanın bilgi , seçim ve yer po-
litikaları vardır [9,10]. Sistemin bir eşik değeri 
ve yöneticisi mevcuttur. Sistemin yöneticisi , 
eşik değerini gerek duyduğunda değiştirebilir. 
Sistem önceden belirlenmiş bir eşik değeri ile 
başlar. İhtiyaç duyulduğunda yönetici tarafın-
dan eşik değeri değiştirilir. Yönetici her yük 
dengeleme fazından önce ve sonra değişiklikleri 
ve ortalama yükleri raporlar. Selection policyde 
gönderici makinede en küçük kredili etmen göç 
için seçilir. Zamanının büyük bir kısmını uzak-
taki bir makineyle iletişim için harcadığından 
kredisi düşmüş ve göç için uygun aday olmuştur. 
(her etmenin aynı hareketlilik (mobility) seviye-
sinde olduğu yani aynı kolaylık seviyesi ile göç 
edebilir olduğu düşünüldüğü durumlarda ge-
çerlidir. ) Location policy’de göç edecek etmen 
bulunduktan sonra hedef makinenin bulunması 
gerekir. Comet sistemde her etmen lokalindeki 
ve uzaktaki makinelerle olan iletişiminin izini 
vektörler aracılığıyla tutar. En büyük vektör 
değeri etmenin alıcı olarak belirlenir. Varolan 
çoğu yük dengeleme yöntemleri alıcıyı tanım-
lamak için genellikle en düşük yüklü sistemi 
seçer. Çok etmenli sistemlerde iletişim baskın 
olay olduğundan en düşük yüklü sistem seçimi 
uygun bir strateji olmayabilir [9,10].

Comet yük dengeleme stratejisi, dağıtık çok 
etmenli hesaplama haricinde çok etmenli küme 
hesaplama içinde kullanılmıştır [9,10]. 
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ve mesajlarındandır. Bu görevler ve mesajlar, 
rollere dayanır. Aşırı yükleme rollere bağlıdır 
diye bir sonuç çıkarabiliriz. Bununla birlikte, 
aşırı yüklenmiş diye bilinen bir rol, dağıtılan 
bir görev gibi seçilmemelidir. Çünkü rolün 
transferi bir başka etmenin aşırı yüklenmesine 
sebep olabilir.  O yüzden yükü dağıtabilmek 
için bir etmenin rollerini alt rollere bölmek 
zorundadır.  Rollerin alt rollere bölünmesi, 
bir rol model yaratır. Her alt rol orijinal rolün 
sorumluluklarından bazılarını alır. Çalışma za-
manında roller aşırı yüklenebilir ve rol bölümü 
stratejisi, aşırı yüklü rolleri ayırmak için kulla-
nılır. Bir rolün iş yükü dinamik olarak hesapla-
nabilir. Her rol planlar içerir ve her plan diğer 
etmenlerle ilişkili olabilir ve mesaj yükü yara-
tabilir. Bu yüzden, etmenin her rolünün yükünü 
hesaplamak için karmaşık bir denetleme (mo-
nitoring) mekanizmasına ihtiyaç duyar. İkinci 
olarak, uygun alıcının bulunması için yer po-
litikası uygulanır. Çoklu etmen sistemlerinde, 
yer politikası, alt rollerin transferi için uygun 
etmenleri tanımlamak zorundadır. Yer Politika-
sı, uygun alıcı etmeni tanımak için denetleme 
mekanizmasıyla ilişkilidir. Denetleme meka-
nizması, organizasyonda var olan etmenlerin o 
anki durumlarını tutar. Sistemin ortalama yükü 
üzerine etmenin iş yükünü karşılaştırarak her 
etmenin iş yükünü hesaplar. Daha az yüklü ise 
alıcı gibi tanımlanır veya yeni bir etmen alıcı 
gibi yaratılır. Her etmenin iş yükünü, tanım-
lı yükünü bilmek için, bilgileri biriktirerek 
çevresini izlemek zorundadır. Bilgi Politika-
sı, sistemdeki etmenler hakkındaki bilgilerin 
toplanmasına, nerden toplanması gerektiğine 
ve hangi bilgilerin toplanması gerektiğine ka-
rar verir. Denetleme mekanizmasında kabul 
ettiğimiz eşik değeri ile roller ve etmenlerin 
yükleri değerlendirilir. Eğer organizasyondaki 
ortalama yükten, belirlenen rolden kaynaklı iş 
yükü daha büyükse, denetleme mekanizması, 
bu rolün bölünmesi kararını verir [5].

5. Sonuç ve Öneriler

Dağıtık sistemlerde yükün dengeli bir şekilde 
tüm sisteme dağıtılması için yük paylaşımı 

ve yük dengeleme şeklinde sınıflandırılan 
yük dağıtım algoritmaları kullanılır. Ortak bir 
amacı yerine getirmek için bir araya gelen 
etmenlerden oluşan çok etmenli sistemler de 
dağıtık sistemler gibi yük dengesizliği prob-
lemi ile karşılaşabilirler. Bu sorunu çözmek 
için çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar 
etmenin doğrudan bir başka makineye akta-
rılması, rolün bir başka makinedeki etmene 
doğrudan atanması, rolün alt rollere bölünerek 
sistemdeki etmene yada etmenlere atanması 
yaklaşımlarıdır. Çok etmenli sistemlerde bu 
zamana kadar olan çalışmalarda bir sistem 
için yalnızca bu yaklaşımlardan tek bir tanesi 
uygulanmıştır. Bu makalede ise bu yaklaşım-
ları birleştiren bir yöntem önerilmiştir. Çünkü 
çok etmenli sistemde yükün dengelenmesini 
sağlamak için tek bir yaklaşımın yetmediği 
durumlar olabilir. Yük dengeleme için etmen 
aktarımının kullanıldığı çok etmenli bir sis-
temde makinelerden birinde bulunan etmen 
aşırı yüklenmiş ise bu etmenin istekleri karşı-
lamasını sağlamak etmeni bir başka makineye 
aktarmak ile çözülemez. Çünkü etmeni aşırı 
yüklü yapan rol de olduğu gibi bir başka ma-
kine üzerinde de olsa o etmene atanmış ve 
yine etmeni aşırı yüklü yapmıştır. Bu durumda 
rolün alt rollere bölünmesi ve rolün bir başka 
etmene atanması gerekmektedir. Sadece etmen 
aktarımı kullanan bir sistemde bu başarılamaz. 
Ama bu iki yaklaşımı da kullanan bir yöntem-
de bunu başarmak mümkündür. 

Etmenin üzerinde bulunduğu makine aşırı yük-
lü olabilir. Bu sistemde yük dengelemek için 
sadece rol atanması yöntemi kullanılıyor ise 
bir başka makine az yüklü olmasına rağmen o 
makinede bulunan etmene rolün atanması ile 
etmen aşırı yüklü hale gelebilir. Etmenin aşı-
rı yüklü hale gelmesi, etmenden istenenlerin 
karşılanamaması ya da başarım düşüklüğüne 
sebep olabilir. Bunun nedeni makinenin değil 
etmenin aşırı yüklenmiş olmasıdır. Eğer sis-
temde yük dengeleme için sadece rol ataması 
yöntemi kullanılmıyor, etmen aktarması yön-
temi de kullanılıyor olsaydı yük dengeli bir şe-
kilde dağıtılabilecekti.

Önerinin yönetici etmen tarafından kabul • 
edilmesi durumunda görevi yerine getirmek.
Sonuçları, yönetici etmene döndürmek.• 

Anlaşma ağı protokolünde, bir anlaşmacı etmen, 
bir görevi üstlendiğinde, tüm görevleri kendisi 
yerine getirebileceği gibi, yine anlaşma ağı pro-
tokolüne uygun olarak alt görevler biçiminde 
başka anlaşmacı etmenlere de iletebilmektedir. 
Buradan, bir etmenin anlaşma ağı protokolü 
çerçevesinde etkileşimde bulunurken, gerekti-
ğinde yönetici, gerektiğinde de anlaşmacı rolle-
rini üstlenebildiği görülmektedir. [7]

Anlaşma ağı protokolünde, görev duyuruları 
belli bir bilgi biçemine uygun olarak yapılmak-
tadır [14]. Örneğin, bu bilgi biçimi, görevi gön-
deren etmenin adresi, görevin belli bir biçim-
sellikte tanımı, duyurunun ne kadar süre geçerli 
olduğu, önerilerin hangi biçemde ve ne tür bil-
gileri içerecek biçimde hazırlanması gerektiği-
nin bildirildiği alanlardan oluşabilmektedir. [7]

Anlaşmacı etmenlere belli bir anda birden faz-
la görev duyurusu gelebilmektedir. Anlaşmacı 
etmenler, görev duyurularına ilişkin tanımları, 
görevin bitirilmesinin gerektiği zaman gibi bil-
gileri kendi yetenekleri çerçevesinde değerlen-
dirdikten sonra görev duyurularını sıralamak-
tadır. Daha sonra, ilk olarak ilk sırada yer alan 
ve en uygun olduğu düşünülen görev için ilgili 
etmene öneri vermektedirler. [7]

Anlaşma ağı protokolünün kısıtlı bir yönü, bir 
görevin daha yetenekli bir anlaşmacı etmenin 
meşgul olduğu için olumsuz yanıt verdiği bir 
zaman dilimi içinde, daha az yetenekli bir an-
laşmacı etmene verilmesi olasılığıdır. [7]

Anlaşma ağı protokolünde, bir yönetici etme-
nin aşağıdaki nedenlerden ötürü öneri alama-
ma olasılığı bulunmaktadır: [7]

Tüm olası  anlaşmacı etmenler başka gö-• 
revler ile meşguldür.
Olası bir anlaşmacı etmen meşgul değil-• 
dir ancak, söz konusu görevi değerlendirip 
daha az öncelik vermiş, sıralamada alt sı-

ralara koymuş olabilmektedir.
Meşgul olmayan anlaşmacı etmenlerin hiç-• 
birisi görevi yapabilecek yetenekte değildir.

Bu tür durumların üstesinden gelebilmek için, yö-
netici etmen, görev duyurusu yapıldıktan hemen 
sonra kısa bir ön yanıt isteyebilmektedir. Bu kısa 
yanıt, “yetenekli ancak meşgul”, “yeteneksiz”, 
“ilgisiz” gibi anahtar kelimeler ile bir anlaşmacı 
etmenin görev ile ilgili olarak o andaki düşün-
cesini yansıtacaktır. Bu yanıtlar üzerine, yönetici 
etmen yeni ayarlamalar yapabilecek veya en uy-
gun anlaşmacıyı bulana dek bu tür kısa yanıtları 
bir kez daha isteyip değerlendirebilecektir [7].

Anlaşma ağı dışında pazar modeli tabanlı baş-
ka protokoller de bulunmaktadır. Açık artırma 
(auction) mantığına veya hesaplamalı ekonomi 
(computational economics) bilimine dayanan 
protokoller bunlara ilişkin örneklerdir [7].  

Sorumluluk Tabanlı Görev Dağıtımı: 
Bu tür görev dağıtımında, her etmene belli 
görevler çerçevesinde belli sorumluluklar ve-
rilmektedir. Bu sorumluluklar, çok-etmenli sis-
temin tasarımı sırasında belirlenip, sistemin iş-
leyişine başlaması sırasında planlar biçiminde 
her bir etmene yüklenebilmektedir [7].

4.3 Rollerin Yeniden Devredilmesi Modeli
Bir etmenin tüm özellikleri ona bağlı olan rol-
lerden gelir. Aşırı yüklenmiş bir varlık, etmenin 
kendisi değil, istekleri karşılayamayan etmenin 
oynadığı rollerin aşırı yüklenmesidir. Bu rolle-
rin organizasyondaki diğer etmenlere taşınma-
sı aşırı yüklemeyi çözmez. Böyle olduğunda 
aşırı yüklenmiş rollerin taşındığı etmenlere, 
aşırı yüklenme geçer. Aşırı yüklenmeyi çöz-
mek için, rolleri bölmek gerekir. Bu durumda, 
aşırı yüklü bir rolün bazı planları aktarılır, sis-
temin performansını artıracak roller yaratır. Bu 
yaklaşıma göre, aşırı yüklenmiş etmendeki rol, 
platform ontolojisi tarafından yeni alt-rollere 
bölünür. Seçim politikası; aşırı yüklenmeye 
neden olan görevleri seçer, sormamız gereken 
temel soru ; “etmeni aşırı yüklü yapan nedir 
?” Bir etmen aşırı yüklü ise görevlerin süreç 
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Bu örnek durumlarda olduğu gibi bir yaklaşım 
tek başına sistemin yükünü dengelemeye yet-
miyorsa bu üç yaklaşımı birleştiren bir yöntem 
çok etmenli sistemlerde yük dengeleme için 
daha uygun olacaktır. Böylelikle yükün denge-
li bir şekilde dağıtılacağının ve sistemin iste-
nen şekilde çalışacağının garantisini verir. 
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1. Giriş

Tarih boyunca insanlar, gelişen teknolojik ve 
sosyolojik gelişmelere paralel olarak; göster-
miş oldukları faaliyet alanlarına bu gelişme-

leri adapte edip hayatlarını bu şekilde devam 
ettirmiştir. Her yeni gelişme sahip oldukları 
tecrübelerin üzerine bir yeniliği koymalarını 
sağlamıştır. 19.yüzyılın ikinci yarısındaki tek-
nolojik gelişmeler yaşam standartlarını yük-

Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin                                                       

Açık Kaynak Yazılımlar Kullanılarak Desteklenmesi
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Özet: Mesleki Eğitimin uygulama süreci içersinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin pekiştirilmesinin 
önemi büyüktür. Örgün Eğitim ortamında yapılan mesleki eğitim çalışmaların desteklenmesi nokta-
sında üretilen e-öğrenme projeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Yüksek maliyet ve alt yapı problem-
leri ile ilgili olarak açık kaynak yazılımların kullanılması bu sürece destekleyici etki etmektedir.

Bu çalışmada; yükseköğrenim içersinde artık olmazsa olmazlar arasında yer alan e-öğrenme sü-
reçlerinin ortaöğretimdeki mesleki eğitimlerin verilmesinde uygulanması anlatılmaktadır. İçerik 
Yönetim Sistemleri ile ücretsiz dağıtılan yazılımların ortaöğretim seviyesindeki mesleki eğitim 
sürecine etkileri değerlendirilmektedir. Mevcut açık kaynak eğitim yazılımları Bilişim Teknolo-
jileri Alanındaki öğrencileri tarafından eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlayıcı olarak kullanıl-
makta olup kullanılabilirlik, yeterlilik, görsellik gibi kriterlerle değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Ortaöğretimde Mesleki Eğitim, E-öğrenme, açık kodlu 
yazılım, internet tabanlı eğitim, Meslek Lisesi, Uzaktan Eğitim, Öğrenme Yönetim Sistemleri.

Abstract: Stiffening of education activities has huge importance for vocational education at the 
process of learning. E-learning projects, supports vocational education are getting popular at the 
point of which is executed formal education environment. Because of their high cost and infra-
structure problems, using of open source software has supporting effects for that process.  

We explain the application of e-learning processes which is within the field of higher education 
for vocational education in secondary education in this study. The effects of content management 
systems and free software to the process of secondary-level vocational training effects are evalu-
ated. Existing open source educational software are used as complementary for educational ac-
tivities by students in the Information Technology Field and also they evaluated such as criterion 
like usability, visual and adequacy.

Key Words: Vocational Education, Vocational education for secondary level, e-learning, 
open coded software, internet based training, vocational school, distance education, learning 
management systems.
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radyo ve televizyon programları, bilgisayar, 
akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve 
her türlü öğrenci işleri gibi servisler vermekle 
hükümlüdür.”Fakültenin dersleri radyo ve te-
levizyon yayınları ile desteklenmektedir. Bir 
diğer uygulama da ilköğretimi bitiriş olup, orta 
öğretimi dışarıdan bitirmek isteyenlerin gittik-
çe artması, yeni öğretim olanaklarından yarar-
lanma isteği yeni iletişim ve öğretim teknolo-
jisi ile ilgili gelişmeler açık öğretim lisesinin 
kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Açık öğ-
retim lisesi, Ekim 1992 tarihinde kurulmuştur. 
Önceleri radyodan, daha sonra televizyondan 
yararlanılmıştır. [2]

4. İnternet ve Öğrenme Yönetim Sistemleri

Bilgi Teknolojilerinde meydana gelen geliş-
melere paralel olarak bilginin farklı noktalara 
eş zamanlı olarak iletilmesinde önemli bir role 
sahip olan internet de hem yaygınlaşmış hem 
de verinin taşınma hızı artmıştır. Bu gelişme-
ler internet tabanlı çalışan yazılım ve içerik 
yönetim sistemlerinin önemli hale getirmiştir. 
Artık yazılı metinlerin yanında görsel ve işitsel 
öğelerde eş zamanlı olarak farklı platformlarda 
taşınır ve kullanılır olmuştur.

İnternet tabanlı eğitim faaliyetlerinde kullanılan 
yazılımlara “Öğrenme Yönetim Sistemleri” adı 
verilmektedir. Burada mantık eğitim materyal-
lerinin eş zamansız kullanım ve paylaşımı mer-
kezli yürümektedir. Web tabanlı çalışan LMS 
(Learning Management System ) “Öğrenme 
Yönetim Sistemleri” yapılan faaliyetlerin öğret-
men, öğrenci ve materyal kullanımı noktasında 
sisteme kayıt, ders ekleme, görsel ve işitsel öğe 
ekleme, raporlama gibi olanaklar sunmaktadır. 
İnternet ortamında yaygın olarak kullanılan bu 
yazılımlar farklı firma ve gruplar tarafından ge-
liştirilerek kullanıcılara sunulmaktadır.

Şuan kullanımda olan birçok LMS yazılımı-
na internet aracılığı ile ulaşmak mümkündür. 
Bu yazılımların karşılaştırılması ve kullanım 
alanları ile ilgili verilerde internet ortamında 
verilmektedir.[3]

5. Web Tabanlı Mesleki Eğitim

İnternet alt yapısındaki gelişmeler bilginin öne-
mi bir kat daha arttırmış ve bilginin paylaşılma-
sı daha kolay bir hal almıştır. Özellikle mobil 
teknolojilerdeki gelişmelerle PDA v.b. aygıt 
tabanlı eğitim yazılımları yaygınlaşmıştır.

Üniversitelerde sıkça görülen uzaktan eğitim 
modülleri ile mekân ve zamandan bağımsız ola-
rak eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Ön Li-
sans aşamasındaki Eğitimlerde görülen başarı ve 
gösterilen talebe paralel olarak Lisans ve Yük-
sek Lisans seviyesinde verilen eğitimler yaygın-
laşmaktadır. Bu eğitimlerde mesleki eğitimin 
teorik kısımları oluşturulan sınıflarda görsel ve 
işitsel öğelerle desteklenerek verilmektedir.

5. Meslek Liselerinde LMS

Bu çalışmada, ülkemizde genel olarak yük-
seköğrenimde kullanılan Öğrenme Yönetim 
Sistemleri ortaöğretimde mesleki eğitim veren 
meslek liselerinde uygulanmıştır. Yapılan araş-
tırma ve kullanım sonucunda kurulum kolay-
lığı, etkin olarak kullanımı, çoklu dil desteği, 
görsel materyal desteği, kullanım kolaylığı gibi 
kriterler doğrultusunda Moodle seçilmiştir.[4]

Moodle dünyada yaygın olarak tercih edilen 
GPL lisanslı, PHP tabanlı, modül ders kurulum 
özelliğine sahip,70’den fazla dil desteği olan 
açık kaynak kodlu bir eğitim sistemidir.[5]
Öğrenciler üzerinde yapılan anket sonucunda 
Moodle kullanımına karar verilmiştir.

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
Eğitim ve Öğrenim Sisteminin Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında Endüstri Meslek Lisesi Web 
Programcılığı Alanında verilen Web Tasarım ve 
Programlama, Görsel Programlama ve Bilişim 
Teknolojilerinin Temelleri derslerinde kullanı-
lan modüllere destekleyici ve tamamlayıcı ola-
rak Moodle eğitim sistemi kullanılmıştır. 

MEGEP projeler çerçevesinde; meslekî ve tek-
nik öğretim programlarını geliştirme ve modü-

seltmesiyle birlikte yeni arayışları da berabe-
rinde getirmiştir.

Bilişim alanındaki hızlı ilerleme bireysel ve top-
lumsal eğitimde yeni arayışların ortaya çıkması-
na sebep olmuştur. Artık eğitim-öğretim faaliyet-
leri sadece sınırlı alanlarda verilen bir olgudan 
çıkmış hayat boyu öğrenme mantığı insanların 
eğitime olan bakış açısını değiştirmiştir.

Özellikle internet teknolojilerindeki hızlı geliş-
meler bilginin değerini arttırmıştır. Bilgi artık 
toplumların birbiri üzerine üstünlük kurmakta 
kullandıkları değerli bir birim olmuştur. Bu 
noktada bilginin ömrü ve bunun paylaşılarak, 
bireylerin eğitiminde nasıl daha aktif kullanıla-
bileceği şeklinde yeni arayışları da beraberinde 
getirmiştir.

Bilişim Teknolojileri bu hususlarda birçok al-
ternatif ve yenilik sunmaktadır. Bugüne kadar 
gelen klasik eğitim öğretim metotlarına alterna-
tif olmanın yanında onlara destekleyici yönü de 
olan yeni yaklaşımlar bilginin önemini ve geniş 
kitlelere aktarılmasını üzerinde durmaktadır.

Örgün Eğitim’e tamamlayıcı ve destekleyici 
olmanın yanında yeni bir alternatif olarak kar-
şımıza çıkan Uzaktan Eğitim 17.yüzyılın ikinci 
yarısında gazeteler ile başlayan, zaman içinde 
mektup radyo-televizyon, video gibi görsel ve 
işitsel aygıtlarla desteklenen; günümüzde bil-
gisayar ve internet tabanlı devam eden bir ge-
lişim süreci geçirmiştir.Uzaktan Eğitimi Örgün 
Eğitimin bir alt kümesi olarak kabul etmek çok 
da doğru bir yaklaşım olmayacaktır.[1] 

Bu süreç yeni teknolojilerin adaptasyonu ile 
gelişimine devam etmektedir.Artık 3G((3.Ne-
sil GSM Hizmetleri(http://www.3gnedir.com/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=12&Itemid=26)) ile görsel ve işitsel öğelerin 
paylaşım ve kullanılması yaygınlaşmıştır.

Ülkemizin coğrafi ve ekonomik yapısı göz 
önüne alındığında eğitim öğretim faaliyetlerin 
yürütülmesinde uzaktan eğitimin kullanılabi-

lirliğinin yüksek olduğu görülmektedir. Yükse-
köğrenim faaliyetlerinde uzaktan eğitim artık 
birçok üniversite tarafından vazgeçilmez bir 
öğe olarak kullanılmaktadır.

2. Dünya’da Uzaktan Eğitim

Gelişim süreci göz önüne alındığında uzaktan 
eğitim XX. yüzyılın son çeyreğinde ABD ve 
Avrupa’da yaygın olarak kullanılıp yeni yakla-
şımlarla halen gelişimine devam etmektedir.[1]

Uzaktan Eğitimde kullanılan materyaller(ders 
kitapları, tv, radyo, bilgisayar ve yardımcı 
donanım aygıtları ve bilgisayar programları) 
modern ders araç gereçleri olduklarından belli 
bir gelişme sürecini tamamlamış ülkelerde sık 
görülen bir yöntemdir.[1]

3. Türkiye’de Uzaktan Eğitim

1960 yılında M.E.B., Mesleki ve Teknik Öğre-
tim Müsteşarlığı, bazı teknik konuları, mektupla 
öğretmek için ilk kez girişimde bulunmuş ve 
İstatistik-Yayın Müdürlüğü’nde “Mektupla Öğ-
retim Merkezi”nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 

Bir diğer uygulama olan Denem Yüksek Öğ-
retmen Okulu (DYÖO), Türkiye’de çağdaş 
anlamda “uzaktan öğretim” yönetimini uygu-
lamak gibi önemli bir misyonu yüklenmiş bir 
girişimdir.  

Bir başka uygulama olan YAYKUR’ un amacı, 
lise ve dengi okul çıkışlı öğrencilere, toplumu-
muzun ve ekonomimizin gereksinim duyduğu 
alanlarda modern öğretim teknolojisinin tüm 
gereklerini kullanarak öğretim olanağı sağla-
mak ve böylece yüksek öğretim önündeki yı-
ğılmaya yönelik çözüm yolu bulmak, iki yıllık 
bir ön lisans öğretimi ile ara insan gücü kade-
mesini yetiştirmek biçiminde tanımlanmıştır.

Son yıllarda ise Anadolu üniversitesi bünye-
sinde açılan Açık Öğretim Fakültesi’ne verilen 
görevler ilgili kararnamede şöyle belirtilmiş-
tir; “Üniversite açık öğretim sistemi ile kitap, 
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veya modül) geliştirilmektedir ve ücretsiz ola-
rak dağıtılmaktadır.[11]

Ülkemizde son veriler ışığında 244 kayıtlı mo-
odle site hizmet vermektedir.[4]

7. Moodle ile Yapılan Uygulama

Moodle ile kurulan uzaktan eğitim modülle-
ri ile 2 yıl boyunca dersler işlenmiş; MEGEP 
modül yapısına paralel olarak destekleyici 
özellikte kullanılmıştır. Öğrencilerin derslere 
olan ilgilerini arttırma adına görsel öğelere 
ağırlık verilmiş, başarılarında periyodik artı-
şın görülmesi sevindirici bir yan olarak kayıt 
altına alınmıştır. Öğrencilerin ilgileri olan ko-
nulara ağırlık verdikleri, yapılan ara sınavlarda 
aldıkları notlarla da görülmüştür. Ders dışında 
işlenen konulara destekleyici olarak açılan 
çevrimiçi sınıflara katılım %90 oranında ol-
muştur. Bu oran örgün eğitimde öğrencinin 
yaptığı devam oranından yüksektir. Böylece 
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin 
arttırılması noktasında, çevrimiçi sınıfların işe 
yaradığı görülmektedir.

Bilişim Teknolojileri Bölümünde verilen Prog-
ramlama alanında öğrencilere genel algoritma 
ve programlama mantığının verilmesi sıkça 
rastlanan sıkıntıların başında gelir. Öğrencile-
rin programlama derslerinde algoritmayı aşa-
ma aşama yazma ve herhangi bir programlama 
dilinde kodlamaya geçerken mantık kurmada 
zorlanmaktadırlar. Bu sıkıntıyı ortadan kal-
dırmak için moodle modülü içinde yapılan 
örnekler arttırılıp, sebep-sonuç ilişkili çözüm-
lerin anlatılmıştır. Böylece öğrenci kendi ken-
dine farklı programlama mantıklarıyla bireysel 
anlamda çözümler üretmeye sevk edilmiştir. 
Bir dönem boyunca yapılan bu uygulamalar-
la kodlama noktasındaki sıkıntıları; aynı za-
man diliminde başka bir sınıftaki öğrencilere 
göre azaldığı ve öğrencilerin yeni arayışlar 
içinde oldukları görülmüştür. Uzaktan yapılan 
bu destekleyici eğitimin öğrencilerin bireysel 
yetenekleri ortaya çıkarmaya yardımcı olduğu 
sonucuna varılmıştır.

Yapılan uygulamada Bilişim Teknolojileri ko-
nusunda eğitim almaya yeni başlayan öğrenci-
lerin Bilişim Teknolojileri Temelleri dersinde 
işlenen temel donanım ve yazılım kavramla-
rını öğrenme süreçlerinde moodle ile uzaktan 
eğitim modülü kullanılmıştır. Modül içersin-
de kullanılan sunular, görsel simülasyonlarla 
desteklenen konularla öğrencilerin derslere 
olan katılımları arttırılmıştır. Öğrencilerin sınıf 
içersinde anlamadıkları konulardaki soru sor-
ma gibi alışkanlıklarını yeniden kazanma adı-
na uzaktan yapılan bu destekleyici eğitimlerin 
faydalı olduğu görülmüştür.

7. Sonuç ve Öneriler

Bilişim Teknolojilerindeki gelişmelere paralel 
olarak; bu gelişmelerin eğitim öğretim faaliyet-
leri içinde kullanılması gerekliliği görülmekte-
dir. Örgün Eğitimde Mesleki Eğitimin istenen 
düzeyde verilmesi için öğrencilerin mesleğe 
dönük hazır bulunuşluk düzeyinin arttırılması 
noktasında uzaktan eğitim modüllerinin des-
tekleyici olarak kullanılmasının yararlı olduğu 
görülmüştür.

Öğrencilerin kişisel bilgisayarlara ve internet 
bağlantısına sahip olması haricinde bir sınırlı-
lığı olmayan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin, 
ülkemizde yaygınlaşarak kullanılması bilgi 
toplumu olma yolunda ülkemizin ilerlemesin-
de katkıda bulunacaktır.

Bu çalışmada kullanılan Moodle Eğitim mo-
dülü ile Ortaöğretimde verilen mesleki eğitimi 
destekleyici olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin 
modül vasıtasıyla bilgilerini pekiştirme nokta-
sında başarılı oldukları görülmüştür.

Moodle Etkileşimli Öğrenme Yönetim Siste-
minin yükseköğrenim yanında meslek lisele-
rinde de kullanılabilirliği ortaya koyulmuştur. 
Sistem içine adapte edilecek ve öğrencilerin 
birden fazla duyu organlarına hitap edecek do-
kümanlarla mesleki eğitimin verilmesinde ba-
şarının artabileceği sonucuna varılmıştır.

ler öğretim materyallerini (Modül) hazırlama 
çalışmaları mesleki eğitimin daha verimli ve 
başarılı yapılması noktasında uygulanmakta ve 
modül geliştirilmesi devam etmektedir.[7]

6. Mesleki Eğitimde Moodle

Görsel Programlama, Web Tasarım ve Prog-
ramlama, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 
derslerine ait yazılı dokümanlar, görsel ve işit-
sel materyaller web ortamında Moodle eğitim 
sistemi aracılığıyla öğrencilerin kullanıma 
açılmıştır.

Moodle eğitim sistemi PHP (Personel 
Home Page) destekli bir sunucu üzerinde 
çalıştırılmıştır. [8]

Sunucu seçiminde dikkat edilmesi gereken 
en önemli husus, sunucunun performansının 
yüksek olmasıdır. Özellikle görsel ve işitsel 
öğelerin yüklenmesi ve öğrenciler tarafından 
kullanılması aşamasında sunucu hızı önem arz 
etmektedir. Performans sorununun aşılması 
noktasında okul içinde yapılandırılan bir sunu-
cu ile localde ve geniş ağda sorun aşılmıştır. 
Microsoft Windows XP Professional tabanlı 
bir makine üzerine kurulan Wampserver ile 
Moodle kurulumu için gerekli alt yapı hazırlan-
mıştır. Wampserver Windows ve Linux tabanlı 
çalışan bünyesinde web sunucu olarak Apache; 
web dili olarak PHP; veritabanı olarak Mysql 
paketlerini barındıran bir pakettir.[9]

Moodle bize 5 farklı özellikte ders materyali 
sunma olanağı tanımaktadır. Bu yollarla mater-
yaller hazırlandığında, öğrencilerin bütün duyu 
organlarına yönelik bir içerik hazırlanmasına 
olanağı sağlamaktadır. Örnek olarak bu yapılar 
standart text yapılar, web formatıyla, dosya bağ-
lantısı, etiket oluşturma, web link şeklindedir. 
Bu özellikler sayesinde daha interaktif ve alter-
natifli kullanım söz konusu olmaktadır.[10]

Hazırlanan bu materyallerin öğrencilere etkile-
şimli şekilde verilmesi noktasında etkinliklerin 
verilmesinde moodle içinde fonksiyonlar mev-

cuttur. Ödevlerin verilmesi, anketler, fonksi-
yon bülten hazırlama, ders oluşturma, ara sınav 
hazırlamak gibi özellikler kullanılabilir.

Moodle genel özelliklerine bakıldığında aşağı-
daki bilgilere ulaşılabilir.

Moodle tamamıyla ücretsizdir.

Sistem hem Windows hem de Linux sistemleri 
altında çalışmaktadır.

Ölçeklenebilirlik: Sistem, 90,000 öğrencili ve 
binlerce kurslu örneklere sahiptir.

Tek başına ticari paketlerle (WebCT ve Black-
Board) yarışmakta olup eğitim sektöründe bü-
yük bir paya sahiptir.

Çok büyük bir tematik topluluğa yani geliş-
tirici ve son kullanıcı eğitmenlerden oluşan 
(yalnızca kendi sitesinde 100,000 kayıtlı üye) 
kitleye sahiptir.

208 ülkede 70 dilde desteği mevcuttur. İstedi-
ğiniz dilleri seçebilirsiniz. İsterseniz tüm dilleri 
aynı anda isterseniz tek dili seçebilirsiniz.

Geniş geliştirici kitlesi vardır.

Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam 
çevrimi çok hızlıdır. Yani çok kısa sürede yeni 
sürümler geliştirilmektedir.

Çoğu son kullanıcı hiçbir programlama ve veri 
tabanı deneyimine sahip olmadan kullanmak-
ta. Sorun olduğunda sorunun giderilmesi ticari 
sistemlerden daha hızlı olmaktadır.

Açık kaynak kodlu sistem olduğundan Gü-
venlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere 
göre çok daha hızlıdır.

Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çok 
geniştir.

Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik (blok 
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1. Giriş

Nesneye dayalı programlama (object-oriented  
programming-OOP), program geliştirmek için 
kullanılan görsel bir teknolojidir. OOP terimi 
değişik anlamlar taşımakla birlikte sağladığı 
standartlarla bileşen programlamayı kolaylaş-
tırmaktadır. Visual Basic özünde nesne-temelli 
bir programlama dilidir. Çok sayıda nesne hazır 
olarak Visual Basic içinde bulunur programcı-
lar bu nesneleri kullanarak program yazarlar. 
Visual Basic’te nesneye dayalı program geliş-
tirmekte kullanılan araçlar ToolBox (Araç Ku-
tusu) çubuğunda yer alır. Kullanılmak istenen 
nesne buradan seçilir ve forma eklenir.

ActiveX’ler yapıları gereği kendi başlarına 
tüm nesne tabanlı programlama dillerine ayak 

uydurmaktadırlar. ActiveX başta Visual Basic 
olmak üzere; Delphi, C++ ve İnternet Explorer 
gibi ortamlarda çalışırlar. Böylece fazla kod 
yazmak gerekmez ayrıca pratik bakımdan ka-
zanç sağlanmış olur.

Şekil 1. ActiveX’in Visual Basic’te Kullanılması

Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımlar Kullanılarak Desteklenmesi
Ahmet Nusret Özalp, Muharrem Dügenci

Sanayi toplumu olma yolunda ilerleyen ülke-
mizde, üretime katılan ara eleman yetiştirme 
yanında yükseköğrenime de öğrenci kaynağı 
olan meslek liselerinde, bu tür uzaktan eğitim 
modülleri ile araştıran, öğrenen, öğrendiğini 
uygulama alanı bulabilen öğrencilerin yetişti-
rilmesi sağlanabileceği görülmüştür.

8. Kaynaklar

[1] Uzaktan Öğretim (Çevrimiçi) http://
www.ido.sakarya.edu.tr/Admin/PageViewer.
aspx?name=uzaktanogretim, 25.08.2009

[2] Uzaktan Öğretim (Çevrimiçi) http://
www.ido.sakarya.edu.tr/Admin/PageViewer.
aspx?name=uzaktanogretim, 27.08.2009

[3] LMS Yazılımları (Çevrimiçi) http://www-
writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej26/m2.html, 
10.10.2009

[4] Moodle (Çevrimiçi) http://www.moodle.
org 10.04.2009

[5] William, H & Rice IV (2006). Moodle 
E-Learning Course Development. Birming-
ham, Packt Publishing, 

[6] MEGEP (Çevrimiçi) http://www.megep.
meb.gov.tr/ 10.02.2009

[7] Mesleki ve Teknik Egitim Alanlari Prog-
ram ve Dokumanlari (Çevrimiçi) http://www.
megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/ 
10.02.2009

[8] PHP (Çevrimiçi) http://php.net/ 
10.02.2009

[9] WampServer (Çevrimiçi) http://www.
wampserver.com/en/ 10.02.2009

[10] Abdullah ÇEVİK Moodle ÖĞRENME 
Yönetim Sistemi Yönetimindeki Karşılaşılabi-
lecek Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri

[11] Cole, J & Fsoter Helen (2007). Using Mo-
odle (2nd ed.). Cambridge, O’Reilly

ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı

Ahmet Kaya1, Özgür Akkoyun2

1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan MYO, İzmir
2 Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır
Ahmet.kaya@ege.edu.tr, oakkoyun@gmail.com

Özet: ActiveX; belirli bir ortamdaki (İnternet Explorer, Visual Basic, C++, Delphi v.b.) uygula-
maların birbirleriyle veya diğer COM (Bileşen Nesne Modeli) tabanlı nesnelerle iletişim kurma-
sına olanak sağlayan Microsoft’un çekirdek teknolojisidir. Bu çalışmada ActiveX teknolojisinin 
Visual Basic uygulaması ile birlikte nasıl kullanıldığı açıklanmış ve bu teknoloji kullanılarak 
üniversitede okutulan bir ders için etkileşimli bir web sayfasının hazırlanma süreçleri ile ilgili 
bilgi sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: ActiveX, Microsoft Visual Basic(VB), Nesneye Dayalı Programlama, 
Eğitim amaçlı yazılımlar, Mermer üretimi,

Designing for Educational Web Page Running With ActiveX

Abstract: ActiveX is a core technology of Microsoft which enable to applications in a given en-
vironment (Internet Explorer, Visual Basic, C++, Delphi etc.) get across with each other or other 
COM (Component Object Model). This study interested in how ActiveX technology is used with 
Visual Basic application and finally, preparation steps of an interactive website built up by Run-
ning activeX technology has been presented as an example.

Keywords: ActiveX, Microsoft Visual Basic (VB), Object Oriented Programming, Software for 
educational purposes, Marble block cutting,
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5. Visual Basic’te ActiveX için Bir Örnek

Oldukça hızlı gelişme gösteren bilgisayar 
teknolojisinin bir sonucu olarak, bilgisayar 
programları ve internet, eğitim-öğretim çalış-
malarında her geçen gün biraz daha fazla kulla-
nılmaktadır. Birçok üniversite, klasik öğretim 
faaliyetleri yanında internet üzerinden sürdür-
düğü dersler ile hem kendi kurumları, hem de 
öğrencileri için düşük maliyetli fakat etkili ça-
lışmalar yapmaktadır [2]. 

İnternet üzerinden eğitim yapan bir sitenin eri-
şim istatistikleri incelendiğinde öğrencilerin, 
bilgi yüklü uzun metinler içeren sayfalardan 
daha çok etkileşimli, hareketli görüntüler-
sesler içeren sayfalarda zaman harcadıkları 
gözlenmiştir[3]. 

Öğrenciler üzerinde yapılan başka bir çalış-
mada klasik öğretim ile web tabanlı eğitim, 
ekonomiklik ve yatırım açısından değerlendi-
rilmiş, web tabanlı eğitim lehinde olumlu so-
nuçlar alınmıştır [4]. 

Bu nedenlerden dolayı birçok alanda oldu-
ğu gibi mühendislik öğretiminde de bilgisa-
yar teknolojilerini kullanmak her geçen gün 
yaygınlaşmaktadır. 

Bu bildiride, maden mühendisliği öğretimi sı-
rasında verilen derslerden biri olan “mermer 
işleme teknikleri” dersi kapsamında öğrenci-
lerin dersi daha iyi anlayabilmelerine olanak 
verecek internet erişimli, etkileşimli bir ders 
notu Visual Basic ortamında ActiveX desteği 
ve Frontpage kullanılarak tasarlanmıştır.

Mermer işleme faaliyetlerinin temeli, mermer 
ocaklarından ham blok olarak getirilen ve yak-
laşık boyutları 1,5-3,5 arasında değişen mermer 
blokların farklı ebat ve şekillerde kesilmesi ve 
ürün elde edilmesi esasına dayanır. Bu işlemler 
sırasında iki temel makineden söz edilebilir. 
Bunlardan birincisi katrak diğeri ST olarak bi-
linen mermer kesme makineleridir. Bloklar her 
iki makinede de kesilebilir, her iki makinenin 

kendilerine özgü çalışma koşulları ve özellik-
leri sayesinde farklı ürünler üretirlerken farklı 
artık miktarları ve ürün miktarları bulunur. 

Yapılan çalışmada ocaktan getirilen bir blok için 
her iki makine ile ilgili özelliklerin de kullanıcı 
tarafından girilebileceği sonuçta ne sonuçların 
çıkabileceğini teorik olarak hesaplayan ve sonuç-
ları veren bir Visual Basic yazılımı geliştirilmiş-
tir. Ortaya çıkan yazılımın öğrenciler tarafından 
web ortamında erişilebilen dersin ilgili sayfasına 
da eklenebilmesi için VB içinden ActiveX biçi-
minde yaratılıp derlenmiştir. Daha sonra Front-
page programı ile hazırlanan dersin sayfasına 
mermer işleme sistemleri ve makineleri ile ilgili 
bilgi girildikten ve fotoğraflar ile desteklendik-
ten sonra yazılım hakkında bilgiler girilmiş ve 
kullanımı hakkında yardımcı bilgiler girilmiştir.

Bu sayede, ilgili dersi alan öğrencilerin ders 
sayfasına erişmelerinin ardından ilgili makine-
ler ve çalışma şekilleri hakkında bilgi almaları 
sağlanmış ve ayrıca öğrencilerin her iki maki-
nenin çalışma koşullarını değiştirip blok kesme 
işlemini tekrar gerçekleştirerek sonuçları de-
ğerlendirmeleri ve hangi parametrenin sonuçlar 
üzerinde ne oranda etkili olduğunu etkileşimli 
olarak görebilmeleri mümkün olmuştur.

İlk olarak Visual Basic açıldığında görünen 
penceredeki seçeneklerden ActiveX Contro

Şekil 3. Visual Basic açılış ekranı

2. Microsoft Visual Basic  

Visual Basic, Microsoft tarafından geliştirilmiş 
modern bir programlama ortamıdır. Visual Ba-
sic, bir program yazıp çalıştırmaktan öte, prog-
ram geliştirmek için çok sayıda araca sahip 
olması, kullanıcı arabiriminin tasarlanması, 
hataların giderilmesi, veritabanı yaratmak gibi 
gelişmiş özellikleri vardır.

Visual Basic ile farklı düzeylerde (konularda) 
programlar geliştirilebilir. Visual Basic ile kü-
çük işlemler için program geliştirilebileceği 
gibi, profesyonel programlar, veritabanı uy-
gulamaları ve hatta internet uygulamaları bile 
geliştirmek mümkündür. Örneğin, bir cari he-
sap, stok, satış, imalat vb. uygulamaları, oyun 
programları gibi.

Visual Basic’in sahip olduğu araçlar [1];

Kullanıcı ara birimi geliştirmek için çok 1. 
sayıda kontrol,
Programı derleme ve hata bulmaya yöne-2. 
lik çok sayıda araç,
Değişik veritabanlarına erişim3. 
Diğer uygulamaların fonksiyonlarını 4. 
kullanmayı sağlayan Active X™ 
teknolojisi,
Uygulamanın EXE dosya olarak üretile-5. 
bilmesi ve dağıtılması,
Raporlama araçları,6. 
Veri yapısı araçları.7. 

3. ActiveX

ActiveX başlı başına bağımsız çalışabilen 
kodlar yapısına denir. Bu kodlar nesne tabanlı 
programlama ile çalışan programlama dille-
rinde ara yüz ve yazılımdaki performansı art-
tırmak ve tüm dilleri bir çatı altında toplamak 
amacı ile üretilmiştir. Bu nesneler sayesinde 
bileşen teknolojisi adı altında programlarda 
belli tutarlılık ve kod yazımında  kolaylık sağ-
lamak amacı hedeflenmiştir.

ActiveX’ler şu şekilde ifade edilebilir. Mesela, 
bir bilgisayar üretilecek ve bunun için bilgisayar 
parçalarına ihtiyaç var. Bilgisayarın temel birim-
leri bulunuyor fakat bir birim diğeriyle uyuşmaz-
lık gösteriyor. Bu durumda bilgisayar için gerek-
li olan birimin üretilmesi gerekiyor. Fakat tüm 
birimler hangi markalı olursa olsun birbiriyle 
uyumlu olsaydı direk o birimleri kullanarak bir 
bilgisayar üretmek mümkün olabilirdi. Burada 
da ActiveX’ler bilgisayar birimleri konumunda-
dır. Farklı platformlarda uyum içinde kullanım 
olanağı sağlayan ActiveX’ler sayesinde ortaya 
çok kullanışlı programlar çıkmaktadır.

Şekil 2. Visual Basic’e entegre OCX şeması

4. Activex’in Visual Basic’te Kullanlması

ActiveX’ler Visual Basic’in içinde bulundur-
duğu nesneler OCX (Object Components eX-
tension) uzantılı programlardır. Bu programlar,  
programcının yazdığı koda göre direkt olarak 
form üstüne entegre edildikleri için çoğu veri 
tabanı programında, görsel içerikli program-
larda gerekli olan OCX, direk forma entegre 
edilerek harici kod yazmak gerekmez. Böylece 
gerekli AcvtiveX (OCX) varsa Visual Basic’te 
kullanım alanları eldeki ActiveX çeşitliliği ka-
dar çoğaltılabilir. ActiveX’ler Visual Basic’te de 
diğer dillerde olduğu gibi harici kod yazmanın 
zor olduğu noktalarda ihtiyaca göre kullanılır. 
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(a)

(b)
Şekil 7 Ders web sayfasının (a) başlangıç  

ve (b) program bölümünün görünümü

Böylece, Visual Basic’te ActiveX oluşturulmuş 
ve kullanılmış oldu. Normalde *.exe uzantılı 
bir program üretmesi gereken VB ile web orta-
mında da kullanabileceğimiz bir *.htm dosyası 
üretilmiş oldu. Başlangıçta değinildiği gibi Ac-
tiveX uygulamalarının temel amacı da farklı uy-
gulamalar tarafından da çalıştırılabilen yardımcı 
araçlar üretmektir. Bu çalışma ile bu duruma 
uygun bir örnek uyguluma geliştirilmiştir.

6. Sonuç

Visual Basic’in bünyesinde barındırdığı nes-
neler olan ActiveX’ler, OCX uzantılı program-
lardır ve bu programlar programcının yazdığı 

koda göre direkt olarak form üstüne entegre 
edildikleri için, çoğu veri tabanı programında 
ve görsel içerikli programlarda gerekli olan 
OCX, direk forma entegre edilerek harici kod 
yazmak gerekmez.

Bunun yanında örnekte olduğu gibi daha geliş-
miş ve daha farklı birçok ActiveX tasarlanarak 
Visual Basic ortamında ara yüz tasarlamak, 
etkinlik, zamandan tasarruf ve düzenli kod ta-
sarımını mümkün kılar. Böylece, eğer gerekli 
AcvtiveX’ler (OCX) varsa Visual Basic’te 
kullanım alanları eldeki ActiveX çeşitliliği ka-
dar çoğaltılabilirse, Visual Basic’te çalışan bir 
ActiveX oluşturulduğunda, bu ActiveX sadece 
Visual Basic ortamında değil, Delphi, İnternet 
Explorer ve diğer ortamlarda da kod yazılımda 
kolaylıklar sağlar.
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Açılan form ActiveX’in tasarlanacağı User-
Control formudur. ActiveX projedeki kontrolü 
oluştururken VB’nin ToolBox penceresindeki 
hazır kontrollerden birçoğunu kullanılabilir. 
ActiveX bir form oluşturuluyor gibi rahatça 
oluşturulabilir.

Daha sonra tasarlanan form üzerine mermer 
blok parametrelerinin girileceği textbox’lar 
ve girilecek her bir veriyi açıklamak için label 
kontrolleri yerleştirilip caption değerlerine uy-
gun atamalar yapılır. Bu arada textbox içlerine 
de başlangıçta varsayılan değerleri ile çalışma-
sı için değerler atanır.

Bu işlemler için kullanılan ve textbox ile label 
gibi birçok aracı içeren toolbox araç çubuğu 
Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Toolbox

Projenin ana penceresini oluşturan form görü-
nümü (Şekil 5).

Şekil 5. Formun araçlar eklendikten 
sonraki görünümü

Bu işlemden sonra form üzerindeki textbox’lar 
ile kullanıcı tarafından girilen verilerin değiş-
kenlere aktarılacağı ve hesaplama işlemlerinin 
yapılıp sonuçların yine aynı formda görüntü-
leneceği kodlama işlemleri için kodlama bö-
lümüne geçilir. Bu bölümde ilgili kodlar bağlı 
oldukları nesnelere yazılarak hesaplamalar ya-
pılır. Kodların yazılması sırasında Visual Basic 
kodlama kurallarından farklı bir yönteme ihti-
yaç duyulmaz. Kod yazma penceresinin sadece 
bir bölümü Şekil 6’da verilmiştir. 

Şekil 6. Kod yazma penceresi görünümü

Kodlar da tamamlandıktan sonra proje kay-
dedilir ve uzantısı *.htm olan bir sayfa dön-
dürür. Bu sayfa herhangi bir html editöründe 
işlenerek değişiklikler yapılabilir.  Bu çalışma 
kapsamında hedeflenen bir derse ait web say-
fası olduğu için html editörü olarak kullanılan 
Frontpage programı yardımı ile oluşturulan 
sayfada önce ders ile ilgili bilgiler verilmiş-
tir. Mermer üretimi, blok kesim makineleri ve 
yöntemlerinden söz edildikten sonra VB ve 
activeX yardımı ile oluşturulan program bu 
sayfaya eklenerek öğrencilerin etkileşimli bir 
biçimde bu sayfa aracılığıyla programı kulla-
nabilmeleri sağlanmıştır (Şekil 7).
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1. Giriş

Gelişen teknoloji ve hızla artan sistem ürünleri 
eğitim alanında büyük ilgi ve merak uyandır-
maktadır. Bu ürünlerden biri olan açık kaynak 
kodlu GNU/Linux işletim sistemi dağıtımı olan 
Debian yeni kullanıcı meraklıları ve öğrenciler 
için kullanılması kolay ve güvenlik açısından 
da tehdit unsuru taşımayan bir sistem olması 
açısından çalışmalar için ideal bir sistemdir. 
Çalışmalarda daha çok birinci sınıf öğrencile-
rini dikkate alarak şunlar amaçlanmıştır:

Yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımız için • 
değişik bir yol izleyerek sabit tek bir işle-
tim sistemi kullanma alışkanlıklarını yen-
melerini sağlamak,
Birden fazla işletim sisteminin tek bir ma-• 
kine üzerinden sanallaştırma metotlarını 

uygulayarak sanal makinalar üzerinden 
kullanılabileceğini anlatmak,
Farklı türden işletim sistemleri arasındaki • 
farkları gösterebilmek,
Web Sunucusu ile Ftp arasındaki ilişkiyi • 
kavratabilmek,
Öğrenciye sunucu üzerinden hesap açarak • 
hesaplarını kullanmalarını sağlayacak ça-
lışmalara teşvik edip bilgi paylaşımında 
bulunmalarını sağlamak,
Sunuculara uzaktan erişimle Moodle siste-• 
mini kullanmalarını sağlamak.

Çalışmamızın ilk bölümünde GNU/Linux işle-
tim sistemi ürünleri ile Debian sisteminin ta-
nıtılması ve kurulum aşamalarından bahsedil-
miştir. Buna ek olarak paket kurulum çalışma-
ları incelenmiştir. Diğer bir bölümde Debian’ın 
sunucu üzerinde uygulama ve test aşamaların-

Eğitim Amaçlı Debian Web, FTP ve                                                  

Veritabanı Sunucusu Yönetimi 

Halil İbrahim Çakır, Sevcan Aytekin, Muammer Akçay
Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya
 cakirhal@dpu.edu.tr, saytekin@dpu.edu.tr, makcay@dpu.edu.tr

Özet: Bu çalışmada bir GNU/Linux işletim sistemi dağıtımı olan Debian üzerinde web hizmeti  
için Apache 2.2, ftp hizmeti için vsftpd ve veritabanı hizmeti için Mysql Server kurulumu gerçek-
lenmiştir. Daha sonra her öğrenci için sunucuda kullanıcı hesabı açılmıştır. Bu hesaplar sayesinde 
öğrenciler kolayca kendi web sayfalarını yayınlayıp üniversite yerel ağından bu sunucu üzerinde 
çalışmışlardır. Üniversitelerin ücretsiz işletim sistemi gibi yazılımları daha etkin ve amacı dahilinde 
kullanmasına örnek olan bu uygulama sadece donanım maliyetiyle bölüm içinde gerçeklenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Debian, Web Sunucusu, Ftp.

Managing a Debian Web, FTP, and Database Server for Education

Abstract: In this study, some applications such as Apache 2.2 for web server, vsftpd as an ftp 
server, and Mysql as a database server are installed on a GNU/Linux operating system distribution 
named Debian. Afterwards, users accounts were created for each student so that they can work and 
publish their own pages on the local server. This implementation can be seen as a model of using 
free operating systems and tools for education among universities, thus the only cost is hardware.

Keywords: Debian, Web Server, Ftp.
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Boş alan üzerinde yeni bir bölüm oluşturarak 
gelen ekranda alan miktarının hepsini (8.6GB) 
belirledikten sonra aşağıdaki şekildeki gibi bö-
lüm türü birincil seçilerek işleme devam edilir.

Şekil 5. Debian Bölümlendirme Sayfası

Birincil bölümler bazı işletim sistemlerinin 
açılması için şarttır. Linux için böyle bir şart 
olmamakla birlikte mantıksal bölüme de ku-
rulabilir. Dosya sistemi olarak da Ext3 tercih 
edilmektedir.

Şekil 6. Debian Bölümlendirme Sayfası

Bölümlendirmedeki tüm alanı kök dizini (/) 
olarak belirledik. Bağlama noktasını /home di-
zini olarak seçerseniz ve de başka bir bölümde 
olmasını sağlarsanız Debian’ı yeniden kurdu-
ğunuzda bu dosyaya bağlanarak tüm kullanıcı 
dosyalarına yeniden ulaşabilirsiniz. 

Linux işletim sistemlerinde bir de swap(takas) 
alanları vardır. Bu alanlar belleğin yetersiz 
geldiği zamanlarda kullanılır. Swap alanı ayır-
makta fayda vardır. Çünkü bellek dolduğu 
anda Linux aslında sanal bellek olarak ayrılan 
bu swap  alanını kullanmayı tercih edecektir. 
Swap alanı da dolduğu zaman Linux sistemden 
bellek isteyen uygulamaları sonlandıracaktır. 

Şekil 7. Debian Bölümlendirme Sayfası

Şekil 7’de de görüldüğü üzere çalışmamızda 
Debian’ı sanal makine üzerine kurduğumuz-
dan dolayı disk bölümlendirme sırasında her-
hangi bir swap alanı ayırmadık. 

Bölümler ayarlanıp değişiklikler diske kayde-
dildikten sonra sistem kurulumu başlayacaktır. 
Hemen ardından root şifresi ile kullanıcı adı ve 
şifresi ile kurulum devam edecektir. 

2.2. Paket Kurulumu
1991 yılında Linux’un duyurulmasından iki 
yıl sonra ortaya çıkan Debian’ın uygulama 
yazılımlarını yükleyebileceğimiz paket sayısı 
25000’e ulaşmıştır [2]. Paketleri elde etmenin 
birden fazla yolu vardır. Bunu doğrudan inter-
net üzerinden ya da hazır CD/DVD gibi depo-
lama birimlerinden yapabiliriz [3]. Depomu-
zun nerede olduğunu ise işletim sistemimiz /
etc/apt/sources.list dosyasında saklamaktadır. 
Bu dosya herhangi bir metin editörü ile açıla-
rak yeni depolar eklenebilir veya çıkartılabilir. 
Örnek bir sources.list dosyasının içeriğinde şu 
satırlar bulunabilir:

deb file:/cdrom stable main contrib

deb http://www.us.debian.org/debian 

stable main contrib non-free

deb http://non-us.debian.org/debian-

non-US stable non-US [4]

Yeni bir program kurmak istediğimizde apt get 
adlı uygulama sayesinde istediğimiz paketleri 
tanımlı depolardan elde etmekle kalmaz, onları 
anında bilgisayarımıza kurabiliriz. 

Paket listesi güncellendikten sonra yeni uygu-
lamalar kurmak için apt get ile birlikte install 

dan çeşitli uygulamalar anlatılmıştır. 

2. Debian Kurulumu

Debian desteklediği donanım ve farklı işle-
tim sistemleri çekirdekleriyle birlikte i386, 
AMD64, PowerPC, SPARC, DEC Alpha, 
ARM, MIPS, HPPA, S390, IA64 gibi plat-
formlarda çalışabilmektedir. Bir makineye ku-
rulması için en az 256 MB Ram, 4GB Harddisk 
gereksinimleri yeterli olabilmektedir. 

Test amaçlı kullanım veya yeni kullanıcılar 
için sanal makine üzerinde yapılan çalışmalar 
önem kazanmaktadır. 

2.1. Debian’ı Sanal Makine                              
Üzerinde Kurmak
Debianı sanal makina üzerine kurulabilmek 
için piyasada çeşitlilik gösteren kullanabile-
ceğiniz herhangi bir sanal makine yazılımını 
bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Ça-
lışmamızda VMware Workstation yazılımın-
dan faydalanarak tek bir donanımı paylaşan 
bir veya birden fazla işletim sisteminden aynı 
anda faydalanma imkanına sahip olabildik [1]. 

Debianı CD üzerinden boot ederek veya sanal 
makinenin .iso image dosyası ile kurulmasına 
imkan verdiği seçenekten kurmak mümkündür. 

Debian’ın 4.0 etch sürümü ile kurulumuna gra-
fiksel arayüz eklenmiştir. Kullandığımız 5.0 
sürümü ile kurulum başlama ekranı aşağıdaki 
gibidir.

Şekil 1. Debian Kurulum Açılış Sayfası

Install ekranından sonra hemen ardından ge-
len dil seçeneklerinde Türkçe gibi birçok dil 
desteği de mevcut olup dil seçimini yaptıktan 
sonra bulunduğumuz alan adını seçerek bö-
lümlendirme kısmına geçilir. Bölümlendirme 
kısmında debian için ayırmış oluğunuz sabit 
diskinizin ister hepsini ister bir bölümünü aşa-
ğıdaki şekilde karşınıza gelen ekran pencere-
sinden seçilir.

Şekil 2. Debian Bölümlendirme Sayfası

Bölümlendirme yardımcısını kullanarak aşağı-
daki şekilde elle yapılandırarak sabit diskteki 
bölümleri görüp istenilen alan kurulum için 
ayrılır.

Şekil 3. Debian Bölümlendirme Sayfası

Bu kurulumda 8GB lık alanın hepsi debian 
için ayrılmıştır. Şekil 3’ten sonra gelen ekran 
penceresinde yeni ve boş bir bölümlendirme 
tablosunda “evet” dedikten sonra karşımıza 
aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. 

Şekil 4. Debian Bölümlendirme Sayfası
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Şekil 9. Putty ile SSH bağlantısı

5. Sonuç ve Öneriler

Hedeflenen çalışma öğrencilerin bu hizme-
ti kullanarak yaptıkları çalışmaları daha aktif 
kullanmalarını sağlayacak niteliktedir. Kendi 
hesaplarını kullanarak sunucu üzerinden bilgi 
paylaşımına açık olmaları sağlanmıştır. Çalış-
ma test amaçlı olarak başlayıp gerekli düzen-
lemeler ve araştırmalarla desteklenerek testi 
başarılı bir şekilde geçerek öğrencilerin kulla-
nımına açılmıştır. Yeterli bakım çalışmalarıyla 
öğrencilere Debian işletim sistemi ile güvenli 
bir ortam sunulmaya devam edilmektedir. 

Bu çalışmada sanal makine, MySql ve Apache 
web hizmetleri ile birlikte FTP programı kul-
lanılmıştır. Bazı uygulamalar ders niteliğinde 
olup laboratuar uygulamalarında öğrencilere 
sunulmuştur. Ayrıca moodle gibi yaygın olarak 
kullanılan eğitim amaçlı içerik yönetim sistem-
lerinin de etkin olarak kullanımı sağlanmıştır.

Çalışmaların boyutları arttırılarak önümüzdeki 
dönemlerde çalışmanın daha farklı sistemlerde 
ve platformlarda denenmesi sağlanacaktır. Aynı 
anda iki sunucuyu aktif olarak kullanarak ikisi 
arasında paralel bilgi alış verişinde bulunmaları-
nı ve sunucu güvenliğini test etme çalışmalarına 
ağırlık verilerek bu çalışmanın öğrenciler üze-
rinde daha etkin kullanılması hedeflenmiştir.

6. Kaynaklar 

[1]  VMvare Workstation – Download Trial 
(Çevrimiçi: ”http://www.vmware.com/ pro-
ducts/ ace/”)

[2]  Learning Debian GNU/Linux, Bill 
McCarty, 1-56592-705-2 

[3]  Debian Paket Uygulamaları  (Çevrimiçi:  
“www.debian.org”)

[4] Debian GNU/Linux Bible, Steve Hunger, 
0-7645-4710-0

[5] Debian FTP Kurulum –  (Çevrimiçi: “http:// 
www.debian.org.tr/VSFTPD_(FTP_Server)_
Kurulumu_ve_ayarlar%C4%B1”)

[6] Putty ile SSH Bağlantısı –  (Çevrimiçi:“http://
www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/
putty/”)

komutunu paket adıyla birlikte komut satırın-
dan girmemiz gerekiyor:

apt-get install paket_adi  

Sadece ihtiyacımız olan paketleri kurmamız 
yeterli olacaktır. Bunlar: mysql-server-5.0, 
vsftpd, apache2, php5, php5-mysql.

3. Uygulama Ayarları

Sunucumuza kurulan uygulamaların ayarları 
belli dosyalarda saklanır. Her uygulama kendi-
ne özgü ayar dosyaları içerebilir. 

Apache2 uygulaması çok yaygın olan bir web 
sunucusu uygulamasıdır. Debian sistemine oto-
matik olarak kurduktan sonra /var/www dizini 
altına sunucumuzun yayınlanacak dosyalarını 
koyabiliriz. Her kullanıcının kendi sayfasını 
yayınlayabilmesi için de aşağıdaki işlemleri 
yapmak yeterli olacaktır:

cd /etc/apache2/mods-enabled

ln -s ../mods-available/userdir.conf 

userdir.conf

ln -s ../mods-available/userdir.load 

userdir.load

vsftpd için /etc/vsftpd/vsftpd.conf dosyasının 
düzenlememiz gereken satırların bazıları 
şunlardır:

listen=YES

anonymous_enable=YES

local_enable=YES

write_enable=YES

local_umask=022      

[5].

Mysql server kurulumunda bizden kullanı-
cı adı ve parola gibi bilgiler doğrudan istenir, 
bunların dışında herhangi bir ayarlamaya gerek 
yoktur.

Apache üzerinde Php ve MySql modüllerinin 
çalıştığını görebilmek için boş bir dosyaya <? 
phpinfo(); ?> satırlarını yazabilir ve bu sayfa-
yı açarak paketlerin doğru bir şekilde kurulup 
konfigüre edildiğinden emin olabiliriz:

Şekil 8. PHP Bilgi Sayfası

4. Sunucu Yönetimi

Linux dağıtımları kurulum sırasında tanımla-
mış olduğumuz gibi bir adet ana kullanıcıdan 
ve birden fazla normal kullanıcıdan oluşur. 
Ana kullanıcının yani yöneticinin görevlerin-
den birisi de diğer kullanıcıların hesaplarını 
oluşturmaktır. Yeni kullanıcılar oluşturmak 
için adduser komutunu kullanırız. 

Her kullanıcının home dizini altında kendi 
adında bir klasörü bulunur. Bu klasör içine 
oluşturulan public_html adlı dizin kullanıcı-
nın yayın yapmasını sağlar. Örneğin burada 
kendi web sayfasını bulundurabilir. Her kulla-
nıcının hesabına sunucu ip’si yazıldıktan sonra 
~ işareti ile birlikte kullanıcı adını yazarak her-
hangi bir web tarayıcıdan ulaşılabilir. Örneğin, 
http://192.168.1.100/~ahmet gibi. 

Sunucumuzun yönetimi için doğrudan onu kul-
lanmamıza da gerek yoktur. TCP/IP üzerinden 
ssh sunucu uygulaması ile istediğimiz bir bilgi-
sayardan yönetim işlerini kolayca halledebili-
riz. Tüm işlemlerimizi komut satırından kolay-
ca yapabilmemizi sağlayan bir tür ssh istemcisi 
olan putty kullanılabilir[6]. 

Sunucuya bağlanmak için herhangi bir FTP 
programını bilgisayarınıza kurarak bağlanaca-
ğınız sunucu IP’si ile kullanıcı adı ve şifrenizle 
hesabınıza ulaşmanız mümkündür. 
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1. Giriş

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik 
öğrenme gücüdür. Bu özelliğinden dolayı insan; 
yaşamı boyunca sistemli bir biçimde eğitim alır 
ve öğrenir. İnsanın temel unsur olduğu eğitim 
sistemleri yıllar boyu farklı yöntem ve yakla-
şımlarla gelişmiştir. Eğitimi temelden etkileyen 
teknolojik yenilikler ve buluşlar, her defasında 
bir önceki sisteme göre üstünlük sağlamış, yeni 
kavram ve tekniklerin ortaya çıkmasına imkân 
tanımıştır. Teknolojideki hızlı değişimle birlikte 
her birey için zaman ve mekân sınırını ortadan 
kaldıran, bireyin öğrenme için ihtiyaç duydu-
ğu zamanı tanıyan, her bireye öğrenme stiline 
hitap eden materyallerle ulaşmayı hedefleyen 
“Uzaktan Eğitim”  ortaya çıkmıştır. 

Gelişen teknolojiyle öğrenmede tercihlerin 
uzaktan eğitim yönünde değişmesi, bireylerin 
taşınabilir cihazlarla eğitim süreçlerine dahil 
olabildikleri mobil öğrenmenin bu yöntemler 
arasında öne çıkan bir seçenek olmasını sağla-
mıştır.  Son yıllarda uzaktan eğitimde alternatif 
bir araç olan Podcasting, yapısı gereği mobil 
öğrenmede yaygın şekilde kullanılmaya baş-
layan bir uygulamadır. Podcasting, bireysel 
uygulamalar, radyo ve televizyon yayınları, 
pazarlama, turizm, eğitim gibi birçok alanda 
yaygın bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Podcast 
geliştirme araçları ile hazırlanan ses ya da video 
dosyaları Podcast sunucu hizmeti veren sunu-
cu siteler üzerinden kullanıma sunulmaktadır. 
Bireyler sunucu üzerinden paylaşılan Podcast 
yayınlarını kişisel bilgisayarlarına yükleyerek 
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New Generation Mobil Learning Tool: Podcast

Abstract: Podcasting is preparing digital media files for use in such devices as mp3 player, iPod 
and computer and distributing them on the internet through RSS (Really Simple Syndication) 
feeds. One of the contemporary tools of mobile learning (m-learning), Podcasting implementations 
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in m-learning have been reviewed and the implementations of Podcasting in m-learning have been 
studied. Finally, the weak and strong sides of these implementations have been emphasized.
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3.3 Avantajları
Podcast, dinleyicinin, kayıtları isteğine • 
bağlı şekilde, istediği yerde istediği za-
man, dinlemesine izin verir.
Podcast ürünleri oldukça az masraflıdır, • 
abonelikler genelde ücretsizdir.
Podcastlerin dijital olması, bunu çevrimiçi • 
erişimle kullanışlı kılar.
Podcastler basit kullanımlı ve kullanıcı • 
dostudur.

3.4 Dezavantajları

Mevcut teknoloji altyapısıyla bütünleşme • 
sıkıntıları,
Kullanılan akademik içerik eksikliği ve • 
ticari kaynaklardan lisans anlaşmaları zor-
lukları,
Teknik sınırlamalar ve eğitim kaynakları-• 
nın eksikliği,
Podcasting işlevselliğinin, fakülteler ve • 
öğrenciler tarafından tam olarak bilinme-
mesi, bu konudaki bilinç ve bilgi eksikliği 
olarak sıralanabilir.

4. Mobil Öğrenmede Podcast Uygulamaları

2005 yılından itibaren Podcasting, akademis-
yenlerin ilgisini çekmekte ve birçok ülkedeki 
yüksek öğrenim kurumunda,  akademik di-
siplinlerin yayılımına ve öğrencilerin üni-
versite yaşamlarına yenilikçi bir bakış açısı 
getirmektedir  [15]. Yeni nesil öğrenciler, di-
jital teknolojiyle yaşamakta ve yetişmekteler. 
Bunun sonucunda, bugün birçok öğrenci, ses 
ve video dosyalarını internetten bilgisayarla-
rına veya taşınabilir aygıtlarına yüklemeye ve 
gerekli ayarlarını yapmaya önemli ölçüde alış-
kındır  [14].  Bu nedenlerle ve teknolojinin de 
hızla ilerlemesiyle mobil öğrenmede Podcast 
uygulamaları artış göstermiştir. Günümüzde 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ül-
kedeki eğitim kurumlarında mobil öğrenmede 
Podcasting ile ilgili araştırmalar ve uygulama 
denemeleri yapılmaya başlanmıştır. Yapılan 
uygulamalar incelendiğinde bundan sonraki 
bölümlerde yer alan bulgular elde edilmiştir. 

4.1 Türkiye’deki Uygulamalar
Çukurova Üniversitesi’nde, öğrencilerin Pod-
casting ile eğitim konusundaki düşüncelerinin 
incelenmesini amaçlayan bir araştırma yapıl-
mıştır [4]. Birinci sınıf Ziraat Fakültesi öğren-
cilerine uygulanan bu ölçüm sonucunda öğren-
cilerin %53,1’inin derse olan dikkatlerinin ilk 
20 dakikadan sonra kaybolduğu gözlemlen-
miştir. Öğrencilerin derse olan dikkatlerinin, 
öğrenmede en önemli faktörlerden biri olduğu 
düşünülerek, mobil öğrenme yönteminde öğ-
rencilerin derse olan dikkatlerini korumak için 
farklı materyaller kullanılmaktadır. Bu mater-
yallerden biri olan Podcastlerin uzunluğu, dik-
katin dağılmaması için en uygun şekilde ayar-
lanmalıdır. Çukurova Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilen bu çalışmada öğrencilerin düşüncesi, 
15–25 dakika uzunluğundaki Podcastlerin uy-
gun olduğu doğrultusundadır.

4.2 ABD’deki Uygulamalar 
West Cost Üniversitesi’nde, “Principles and 
Methods of Medical-Surgical Nursing Skills” 
dersini veren Margaret Maag, bu ders için ge-
rekli teknolojileri satın alarak Podcastler hazır-
lamış ve bunları 15 haftalık 3 akademik dönem 
(2005 yaz, 2005 kış, 2006 yaz) boyunca web 
sitesinden yayınlamıştır [12]. Her akademik 
dönem sonunda da öğrencilere anketler yapa-
rak (2005 yaz – 34 öğrenci, 2005 kış – 33 öğ-
renci, 2006 yaz – 43 öğrenci) Podcastlerle ilgili 
memnuniyetlerini ölçmüştür. Birinci akademik 
dönem sonunda yapılan anket sonuçlarında, 
öğrencilerin %52,9’luk bir kısmı Podcastlere 
ulaşmada sorun yaşamıştır ve geriye kalan ula-
şabilen kesimin (%57,1)  tamamı Podcastlerin 
yararlı olduğunu ifade etmiştir. Birinci dönem 
anket sonuçlarında öğrencilerin Podcastlere il-
gisinin olduğu ve Podcastlerin gerekli olduğu 
görülmüştür ve bir sonraki dönemde uygulan-
maya devam edilmiştir. Bir sonraki dönemde 
anket sonuçlarına göre artık öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun (%79) Podcastlere ulaşmada 
sorun yaşamadığı görülmüş ve öğrenciler Pod-
castlerin içeriklerinin geliştirilmesi (yazılar ve 
seslerle), görüntülü Podcastlerin olması gibi 
yeni taleplerde bulunmuşlardır. 2006 yaz dö-

ya da RSS aboneliği aracılığıyla bu işlemin 
otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayarak 
Podcast sisteminden yararlanmış olurlar.

2. Mobil Öğrenme

Mobil öğrenme, taşınabilir işlemsel araçlar 
aracılığıyla ulaşılabilen e-öğrenme olarak 
tanımlanabilir [16]. 

Bir başka deyişle Mobil öğrenme; öğrenciler 
için, kablosuz ortamlar üzerinden mobil araç-
larla, eğitim materyallerine erişim ve öğrenme 
kolaylığıdır [11].

Georgieva (2005), [7], mobil öğrenmenin, 
e-öğrenme veya uzaktan eğitimde yeni bir 
kavram olmadığını daha çok bu uygulamaların 
yeni bir biçimi olduğunu ileri sürmektedir.

Mobil öğrenmede iki anahtar bileşen bulun-
maktadır. Bunlardan biri mobil araçlar, diğeri 
ise bilgisayar ağlarıdır [8].

Başlıca mobil bilişim aygıtları olarak dizüstü 
bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, telefonlu cep 
bilgisayarları, cep bilgisayarları, taşınabilir 
medya oynatıcılar, mp3 çalarlar ve akıllı tele-
fonlar bulunmaktadır  [13].

Ancak mobil öğrenmedeki mobil araçlar deni-
lince herhangi bir yere bağlı olmadan, bir güç 
kaynağına bağımlı kalmadan, bir ceket cebine 
sığabilecek büyüklükteki aygıtlar düşünülmek-
tedir. Bunun sebebi de mobil aygıtların mekan 
ve zaman bağımsızlığı özelliğidir [8].

Mobil Öğrenmenin avantajları ve Mobil Öğ-
renmede yaşanabilecek sıkıntılar, aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:

2.1 Avantajları: 
Kolay depolama ve taşınabilirlik,• 
Faydalı fonksiyonlar,• 
Her zaman kullanıma hazır olma,• 
Farkında olmadan öğrenme,• 
İhtiyaç anında öğrenme,• 

Zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme,• 
Yer ve şartlara göre değişebilen öğrenme [9],• 
Hayat boyu öğrenme (Kossen, 2001), [10],  • 
olarak sıralanabilir.

2.2 Yaşanabilecek Sıkıntılar:
Mobil araçların, sınırlı hafızaya sahip ol-• 
ması ve depolama sorunu,
Ekranların, detaylı uygulamalar için çok • 
küçük olması,
Bağlantının zaman zaman kesilmesi,• 
Kısıtlı pil ömrü,• 
Küçük klavye,• 
Birden fazla işletim sisteminde çalışmala-• 
rının henüz olanaksız olması,
Farklı tarayıcı ve platformlarda yayın yap-• 
manın çok güç olması,
Güvenlik sorunlarının yaşanması olarak • 
sıralanabilir  [17].

3. Podcasting Teknolojisi

3.1 RSS (Really Simple Syndication)
RSS, web beslemeleri oluşturmak için kulla-
nılan XML ile yazılan veri biçimidir. RSS ilk 
olarak 1990’ların sonuna doğru “Rich Site 
Summary” (Zengin İçerikli Site Özeti) açılı-
mıyla Netscape tarafından geliştirildi. 2003 
yılında son versiyonu RSS 2.0,  Dave Winer 
tarafından geliştirilirken açılımı “Really Simp-
le Syndication” (Gerçekten Kolay İçerik Pay-
laşımı)  olarak değiştirildi (Wikipedia,   2007). 

3.2 Podcasting
Podcasting, RSS gibi dağıtım teknikleriyle mo-
bil araçlara bir çeşit ses içeriği aktarımı olarak 
tanımlanabilir [4]. Geçmiş yıllarda, Podcasting 
eğitimsel olmayan amaçlar için yayınlanan 
mp3 formatında ses kayıtlarıyken, günümüz-
de videoların mp4 dosya biçimiyle de eğitim 
amaçlı, yeni bir mobil öğrenme aracı olarak 
kullanımına başlanmıştır. Podcastler internet-
ten mobil araçlara yüklendikten sonra, inter-
net bağlantısına gerek duyulmaksızın istenilen 
yere aktarılabilir, istenildiği zaman da dinlene-
bilirler. Bruno (2007), [2],’ye göre Podcastin-
gin avantaj ve dezavantajları şu şekildedir:
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tir. Podcastleri kullananların cevapları “dersi 
anlamaya yardımcı olması”, “yere ve zamana 
bağımlığı ortadan kaldırması”, “derse katıla-
mama durumunda faydalı olması” şeklindey-
ken, Podcastleri kullanmayanların cevapları 
ise “bütün derslere katılıp Podcast izleme ge-
reği duymamaları” ve “geleneksel öğrenme 
araçlarını tercih etmeleri” şeklindedir. 
Bu uygulama sonucunda yarının altında bir 
oranda olumlu sonuç elde edilmesine karşın, 
Wisconsin Üniversitesi Podcasting aracını kul-
lanmaya devam etmektedir.

4.3 Avusturalya’daki Uygulamalar
2005 yılının güz döneminde Charles Sturt 
Üniversitesi’nin Bilgi Teknolojileri bölümün-
de “ITC125” dersini alan 26 öğrenciye Podcast 
tabanlı bir mobil uygulama yapılmıştır [5]. Ya-
yınlar, sadece ses kaydıyla mp3 formatında ha-
zırlanmıştır. Uygulamanın sonunda Podcastle-
rin kullanımıyla ilgili değerlendirme yapılmış 
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; bütün öğrenciler 
Podcastleri kullanmıştır, haftalık ders süresi-
nin 9-10 dakika olması yeterli görülmüştür, 
Podcastler zaman yönetimi bağlamında başka 
bir işle uğraşırken derslerin dinlenebilmesine 
yardımcı olmuştur ve dersi kaçırma, derste not 
tutamama kaygısını ortadan kaldırmıştır.

5. Sonuç

Yeni nesil gençlerin teknolojiye olan yakınlık 
ve yatkınlıkları, eğitim sistemini güncel tutma-
yı ve teknolojinin sağladığı imkanlardan fay-
dalanmayı gerekli kılmaktadır. Öğrencilerin 
eğitimde farklı materyalleri tercih etmeleri, de-
ğişik sistemlerin denenmesi sonucunu doğur-
muştur. Burada incelenen uygulamalarda mobil 
öğrenmede Podcastlerin, “istenildiği zaman, 
istenildiği yerde kullanılması özelliği”, “ders-
lerde not tutamayan veya derse katılamayan 
öğrencilerin endişelerini azaltması”,  “dersleri 
tekrar etme şeklinde kullanılabilmesi ve kalıcı-
lığı sağlaması”, “laboratuar ve kütüphane gibi 
belirli saatlerde açık olan alanlarda çalışma 
zorunluluğunu ortadan kaldırması” gibi avan-
tajlarının olduğu ([12]; [1];  [19]; [14]; [5])  gö-

rülmüştür. Bu avantajların yanında Podcastle-
rin olumsuz yönleri de mevcuttur, bunları şöy-
le sıralayabiliriz: “Podcast kayıtlarının kaliteli 
olmaması”, “derse aktif katılımın olmaması”, 
“Podcast yayınının uzun sürmesi durumunda 
dikkatin dağılarak istenilen verimin elde edi-
lememesi” ve “Podcastlere ulaşmada sıkıntı 
yaşanması” ([4]; [19]; [14]). Bütün bu olumlu 
ve olumsuz yönleriyle mobil öğrenmede Pod-
casting ele alındığında, Podcastlerin eğitime 
destek olacak şekilde kullanılması ve süresi iyi 
ayarlanmış kaliteli Podcastlerin hazırlanması, 
öğrencilerin çalışma alışkanlıklarına yeni bir 
bakış açısı sunacak ve teknolojinin ilerleme-
siyle birlikte Podcastlerin mobil öğrenmede 
kullanımını daha yaygın hale gelecektir.
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nemindeki son ankette %86’lık öğrenci grubu-
nun Podcastlere ulaşabildiği, %80’lik kısmın 
Podcastleri mp3 çalarları aracılığıyla dinlediği, 
%79’luk bir kısmın Podcastleri derslerine yar-
dımcı olarak dinlediği ve öğrencilerin çoğun-
luğunun (%84) Podcastleri çok gerekli bir araç 
olarak gördüğü sonuçlarına varılmıştır. West 
Cost Üniversitesi’nde Margaret Maag tarafın-
dan yapılan bu çalışma sonucunda, öğrenciler 
Podcastlerin avantajlarını “spor yaparken, alış-
veriş yaparken veya farklı bir aktivite sırasında 
Podcastleri dinleyerek öğrenme”, “aynı dersi 
defalarca dinleyebilme”, “duraklatma şansı 
olduğundan not almada yaşanan sıkıntıları or-
tadan kaldırma”, “sınıfın dışında öğrenebilme 
şansı tanıma”, “sınav öncesinde ders notlarının 
üzerinden geçmek için çok kullanışlı olma” 
şeklinde ifade etmişlerdir.

Podcastlerin kullanımıyla ilgili bir başka uygu-
lama ise 2004 yılında Duke Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmiştir [1]. Sayıları 1200’ü aşan 
birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin aldığı 
“Computational Methods” dersi kapsamında 
akademik diğer dokümanlara ulaşılması için, 
mobil araçlardan sadece iPod’ların kullanıl-
masıyla gerçekleştirilen bu uygulama, sınıftaki 
ders kayıtları, alan kayıtları, çalışma desteği, 
dosya depolama ve transferinden oluşmaktaydı.  
Öğrenci grubunun %75’i iPodları, en az bir kez, 
derste veya kendi istekleriyle derse destek ama-
cıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. Grubun uy-
gulama değerlendirmesine göre akademik alan-
da iPod kullanımının başlıca faydaları şu şekil-
de sıralanmıştır: iPodlarla ders içeriklerinin di-
jital ortamda kullanılması ve taşınabilir olması, 
fiziksel materyallerden bağımsız kalabilmeyi 
ayrıca bu materyallerin azalmasını sağlamıştır. 
Bir diğer önemli fayda ise, istenildiği zaman is-
tenildiği yerde kullanılabilme özelliğiyle,  labo-
ratuar, kütüphane gibi çalışma alanlarına ve bu 
alanların çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın 
kullanımda esneklik sağlamasıdır.

Bir diğer Podcast uygulaması, 2006 yılında 
University of New England, Hukuk Fakülte-
sindeki 1244 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir 

[19]. Bu uygulamada 6 adet 1. dönem giriş 
dersi (“Introduction to Legal Systems and 
Methods”, “Introduction to Business Law”, 
“Constitutional Law”, “Law of  Torts”, “Equ-
ity and Trusts”) için Podcastler hazırlanmıştır. 
University of New England’da yapılan bu uy-
gulama sonrasında yapılan anketlerle Podcast-
lerin öğrencilerin öğrenmesine fayda sağlayıp 
sağlamadığını, Podcastin anlamlı düzeyde yeni 
bir öğrenme fırsatı olup olmadığını, öğrencile-
rin beklentilerinin neler olduğunu ve Podcast 
kullanma tecrübelerinin ne şekilde olduğunu 
saptamak hedeflenmiştir. Uygulamada, an-
ket sonucunda dönemin başındaki %46’lık 
Podcast bilgisi olmayan öğrenci oranının dö-
nem sonunda %3,5’e düştüğü görülmüştür. 
Öğrencilerin yayınlanan Podcastlere genelde 
kişisel bilgisayarlarından (%72,3) ulaştığı ve 
Podcastleri evlerinde dinledikleri (%80)  göz-
lenmiştir. Öğrencilerin büyük bir oranı (%74) 
Podcastlerin öğrenmelerinde çok büyük bir 
yeri olduğunu ve eğitimlerine destek bir araç 
(%65,3) olduğunu ifade etmiştir.  Öğrenci-
ler, Podcastlerin “tekrar dinleyebilme”, “du-
raklatıp ilgili konu hakkında detaylı inceleme 
yapabilme”, “zaman kazanımı ve esneklik 
sağlama”, “derse gitmeden de kendini sınıfın 
bir parçası olarak hissetme”, “ekstra örnekle-
re ulaşabilme”, “derslerin daha akılda kalıcı 
olmasını sağlama” gibi avantajları olduğunu;  
“görsel zayıflık”, “derse aktif olarak katılama-
ma”, “Podcastlerin erken yüklenmemesi” ve 
“kayıt sesinin kalitesinin yetersiz olabilmesi” 
gibi zayıf yanlarının olduğunu belirtmişlerdir.

Wisconsin Üniversitesi’nde de Podcasting 
aracıyla mobil öğrenme uygulaması yapıl-
mıştır [14]. Bu uygulama, birinci sınıflardan 
340 öğrenciyle, “Introduction to Information 
Systems” dersi ile öğrencilere destek vermek 
amacıyla, her biri 18 – 20 dakika süren toplam 
9 bölümden oluşan derslerin Podcast olarak 
yayınlanmasıyla yapılmıştır. Uygulamanın so-
nunda yapılan değerlendirmede, 241 öğrenci-
den cevap alınmıştır. Çıkan sonuçlara göre 87 
öğrenci (%36) Podcastleri kullandığını, 154 
öğrenci (%64) ise kullanmadığını ifade etmiş-
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1. Giriş  

Bir alanın altındaki arsanın derinliğine incelen-
mesine, zemin incelemesi (zemin etüdü, geo-
teknik inceleme, geoteknik etüt, vb) denir. Bir 
alanın, herhangi bir inşaat işi için uygunluğunu 
belirlemek, inşaatı güvenli ve ekonomik ola-
rak projelendirmek, uygulamak için zemin in-
celemesi gerekir. Zemin incelemesi ile zemini 
oluşturan tabakalar, tabakaların kalınlıkları, ta-
bakalardaki zeminlerin özellikleri (doğal birim 
hacim ağırlıkları, su muhtevaları, porozite veya 

boşluk oranları, sıkılıkları, kıvam limitleri, sı-
nıfları, kayma direnci parametreleri, konsoli-
dasyon özellikleri ) varsa yer altı suyu ile ilgili 
bilgiler elde edilir. Elde edilen bilgilerin yer 
seçimi, zemin yapıları, statik-betonarme pro-
jeleri gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında 
kullanılabilmesi için inşaat mühendisince an-
laşılabilir ve sorunları ve çözüm yöntemlerini 
gösterir geoteknik raporun hazırlanması kanuni 
bir zorunluluktur. geoteknik raporların hazır-
lanmasında standartların yeterince oluşmama-
sı ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların ve 
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Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) 

Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması 

Devrim Alkaya, Burak Yeşil
Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Denizli 
devrimalkaya@pau.edu.tr, byesil05@pau.edu.tr

Özet: Geoteknik rapor hazırlanmasını kolaylaştırmak, gereken hesapların hızla yapılmasını sağ-
lamak, hata olasılığını en aza indirmek, güvenli ve ekonomik tasarım için gereken verileri elde 
edebilmek için Excel tablolama programı (Spread sheet) kullanılarak bir Geoteknik Rapor ha-
zırlama programı oluşturulmuştur. Bu programda,  gerekli hesap ve sonuçların geoteknik rapora 
konulmasını kolaylaştırmak amacıyla hesaplarda kullanılan formüller, tablolar ve şekiller açıkça 
sayfalarda bulundurulmuştur. Piyasada bulunan paket programlarda, ya sadece birkaç hesapla 
kısıtlı hesap sonuçları oluşturulmuş, ya da bir bütün olarak geoteknik rapora sunulacak hesap 
çıktıları için gerekli düzenlemeler yapılmamış durumdadır. Bu nedenle geoteknik hesapları bir 
araya getiren yazılım geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Geoteknik rapor, Zemin etüdü.

Obtaining a Standard Solution by Using Spreadsheets (MS Excel)                                                           
in the Preparation of Geotechnical Reports

Abstract: A software for generating a geotechnical report is developed by using the Excel spread-
sheet software to ease the preparation of geotechnical report, to enable faster calculations, to de-
creasing the probability of mistakes to a minimum and to obtain the required data for secure and 
economic design. In the software, for facilitating the adding of required calculations and results to 
the geotechnical report, the formulas, tables and figures are placed in the pages. In the present com-
mercial software packages, the calculation results are generated by only a few limited calculations 
or the required organizations are not made for calculation outputs to be present in the geotechnical 
report as a whole. So a software that combines the geotechnical calculations is developed. 

Key Words: Geotechnical report, ground survey.
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Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması 
Devrim Alkaya, Burak Yeşil

mel” adı verilir. Çağdaş yapılar (betonarme, 
çelik ve kargir yapılar) betonarme temeller 
üzerinde oturur.

Temel oluşturulurken, zemin taşıma gücü ölçü 
alınarak güvenli bir zemin gerilmesinin aşıl-
mamasına özen gösterilir. Temellerin tasarı-
mında zeminin taşıma gücü tek ölçüt değildir. 
Temeller yapıya zararlı olabilecek oturmalara 
neden olmayacak bir biçimde düzenlenmeli ve 
boyutlandırılmalıdır. Zeminin taşıma gücü ge-
nelde üst yapıyı oluşturan malzemeninkinden 
daha düşük olduğundan, temelin zeminle te-
mas eden yüzeyi, yapının taşıyıcı elemanlarına 
oranla daha büyük olmalıdır.

5. Ms Excel ile Geoteknik Rapor                               
Hesap Programı

Geoteknik raporların hatalı düzenlenmesi, ya-
pılarda taşıma gücü ve oturma problemlerinin 
önceden anlaşılmasını engellemekte ve yapılar 
kullanılamaz hale gelmekte veya çok maliyetli 
çözümleri zorunlu kılmaktadır. Geoteknik ra-
por hazırlanmasını kolaylaştırmak, gereken he-
sapların hızla yapılmasını sağlamak, hata ola-
sılığını en aza indirmek, güvenli ve ekonomik 
tasarım için gereken verileri elde edebilmek 
için Excel tablolama programı (Spread sheet) 
kullanılarak bir Geoteknik Rapor hazırlama 
programı oluşturulmuştur (Alkaya, Yeşil 2009). 
Geoteknik raporda bulunan hesaplar, program 
tasarımında dikkate alınmıştır. Bu programda,  
gerekli hesap ve sonuçların geoteknik rapora 
konulmasını kolaylaştırmak amacıyla hesap-
larda kullanılan formüller, tablolar ve şekiller 
açıkça sayfalarda bulundurulmuştur. Piyasada 
bulunan paket programlarda, ya sadece birkaç 
hesapla kısıtlı hesap sonuçları oluşturulmuş, ya 
da bir bütün olarak geoteknik rapora sunulacak 
hesap çıktıları için gerekli düzenlemeler yapıl-
mamış durumdadır. Bunu göz önünde bulun-
durarak bu Excel programı oluşturulmuştur.

Programda Yüzeysel temeller için Geoteknik 
Raporda veriyi oluşturan aşağıda verilen tüm 
unsurlar yeralmaktadır. 

Bu program, hesapların ve çıktıların alınmaları 
ve hesapların büyük bir çoğunluğunun prog-
ramda hesaplanması geoteknik raporda uygun 
bir çözüm sunmaktadır;

Verilen sayfada temel tipi seçimi yapılarak 1. 
zemin emniyet gerilmesi hesabı  
Zemin emniyet Gerilmesinin (YASS dik-2. 
kate alınarak) Terzaghi Formülü ve SPT 
verilerinden hesaplanması 
Gerilme Analizi3. 
Oturma Analizi (Ani oturma  ve Konsoli-4. 
dayon oturması) 
4.1. Konsolidasyon deneyi sonuçları 
yardımıyla oturma hesabı
4.2. Sıkışma indisi ve sıkışma indisiyle 
oturma hesabı
4.3. Korelasyonlardan yararlanarak 
oturma hesabı
4.4. SPT verilerinden yararlanarak oturma 
hesabı
Yatak katsayısının 4 farklı yöntemle tespiti5. 
Sıvılaşma analizinin 4 farklı yöntemle 6. 
kontrolü
Zemin verilerinin şişme –büzülme açısın-7. 
dan değerlendirilmesi
Afet yönetmeliğine göre zemin sınıfının 8. 
seçilmesi 
Zeminle ilgili verilerin ve sonuçların tablo 9. 
halinde sunulması

Aşağıda, program hesaplarından yalnızca bir-
kaçı gösterilmiştir.

Şekil 1: Program giriş sayfası

Programın girişinde yer alan ilk sayfadır. Kul-
lanıcı bu sayfadan itibaren rapor hazırlamaya 
başlar (Şekil 1).

hesap yöntemlerinin en aza indirilmesi için ms 
excel kullanarak yüzeysel temeller için geotek-
nik raporda bulunması gereken hesaplar farklı 
yöntemlerle hesaplanmış, karşılaştırmalı olarak 
görülebileceği bir yazılım geliştirilmiştir.

2. Zemin İncelemesinin Amacı 

Zemin İncelemesi; temel zemininin, kendisi ile 
temas içinde çalışan bir inşaat yapısından ge-
lecek olan etkilere karşı nasıl bir tepki verece-
ğinin incelenmesi ve bu “etki-tepki”nin gerekli 
uygun çözümlerle ele alınarak geçerli tasarım-
ların sağlanması amacına yöneliktir. Burada bir 
yapı-zemin etkileşimi söz konusudur. Bu etki-
leşmeye girecek olan yapı, bir bina temelidir. 
Et kileşme probleminin çözümü ise etkileşmeye 
giren elemanların, yani zeminin ve yapı mal-
zemesinin ge rilme altındaki davranış özelikle-
rinin bilinmesine bağlıdır. Yapı malzemesinin 
parametreleri zemin incelemesinden elde edi-
lecek olan zemine ait verilerle birlikte, Sürekli 
Ortam Mekaniği’nin bilimsel yaklaşımları için-
de kullanılırlar. Bu suretle ortaya dinamik ol-
sun, statik olsun, her türlü yük altında güvenle 
davranacak bir inşaat yapısı çı kar.

Zemin incelemesinin tutarı, inşaat işinin toplam 
maliyetinin % 0,1 - % 2’si arasında değişebilir. 
Böyle bir maliyetten kaçmak, gerek inşaat sıra-
sında, gerekse inşaat bittikten sonra, bazı üzü-
cü durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Bunlar; temel kazısı ile farklı zemin durumla-
rının ortaya çıkarak, temel projesinin veya tüm 
projenin yeniden yapılması (gecikme, maliyet 
artışı.). inşaat bittikten sonra; inşaatın zemin 
koşulları nedeniyle kısmen veya tamamen ha-
sar görmesi olabilir. Bu durumları önlemek; bir 
inşaat işi için önce, yeterli zemin incelemesinin 
yapılması ve sonuçların anlaşılır bir biçimde 
geoteknik rapor ile sunulması ile olanaklıdır. 

 3. Zemin İncelemesinin Kapsamı

Yapımız ne olursa olsun, zemin üzerine yer-
leştirilmesi gerekir. Bu nedenle zemin incele-
melerinin amacı, yeraltındaki ya pılar hakkında 

yeterli bilgi elde ederek, yapılacak ya pıların 
yerlerini ve boyutlarını güvenli ve ekonomik 
olarak belirlemektir. Anlaşılacağı üzere, yeral-
tı ya pısı özelliklerinden ötürü, farklı zeminler 
üzerinde yapılacak olan yapıların boyutları çok 
farklı olabilir; bu da yapı maliyetini etkiler.

Genel olarak yapıları üç katagoriye ayırmak 
mümkün olabilir (Lowe and Zacc-heo,1990):

Yapı-zemin etkileşiminin ana problem ol-1. 
duğu yapılar: Temeller, istinad duvarları,  
tüneller ve yeraltına döşenen borulardır. 
Zeminlerin kullanılarak yapıldığı yapılar: 2. 
Yol dolguları, kaya ve toprak dolgu baraj-
lar, yol altı yapıları ve istinat duvarlarının 
arkasındaki dolgulardır. Bu tür yapılarda 
zeminlerin yapı malzemesi özellikleri ilgi 
konusudur.
Stabilite analizleri: Doğal ve insan ya-3. 
pışı şev ler. Burada ilgi zeminlerin doğal 
özellikleri dir.

Yapı dizaynlarını etkin ve verimli bir şekilde ger-
çekleştirmek için mühendis karşılaşacağı prob-
lemleri, varolan teknik ve yöntemleri bilmek 
zorundadır. Etkin ve ekonomik dizayn için aşa-
ğıdaki yer altı yapısı bilgilerine ihtiyaç vardır:

Tanımlanabilen her zemin tabakasının ya-1. 
nal ve düşey yöndeki uzantısı ve tabakayı 
oluşturan zeminlerin maksimum tanımı 
(yoğunluğu, dane dağılımı v.b.),
Ana kayanın derinliği ve özellikleri (çatlakla-2. 
rın ve fayların boyutları ve dağılımı),
Yeraltı su derinliği, varsa artezyen basıncı-3. 
nın büyüklüğü
Zemin tabakalarının mühendislik özellik-4. 
leri (kesme kuvveti, su geçirgenliği, sıkı-
şabilirliği..) 

4. Taşıma Gücü ve Oturma Analizleri

Bir yapıya etkiyen tüm yüklerin güvenle zemi-
ne aktarılması gerekmektedir. Duvar, perde ve 
kolon gibi elemanlardan gelen yükleri zemine 
aktarmak amacıyla oluşturulan elemanlara “te-
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ları ve tabaka kalınlıkları girilir. Yalnızca bu-
rada önemli olan oturma hesaplanacak tabaka 
kalınlığının yarısı buraya girilmelidir. Ayrıca 
Hw yass derinliği ise ilgili tabakanın ortasın-

dan yass’na olan mesafedir. Bu efektif gerilme 
de bulunduğuna göre tüm veriler girilerek  ∆h 
oturma miktarı olarak bulunabilir (Şekil 4).

Bundan sonra elde bulunan verileri programa 
girilmesi için “veri girişi” linkine tıklayarak 
veri girişine başlanabilir. Temel tipi seçimi ya-
pılarak zemin emniyet gerilmesi hesabı sayfa-
sına gidilir (Şekil 2).

B ve L boyutları, zemin bilgileri, yer altı suyu 
varlığı derinliği girilerek zemin emniyet geril-
mesi yapılır (Şekil 3). (Ayrıca tekil ve sürekli 
temel hesabı da yapılabilmektedir.)

Şekil 2: Temel tipi seçilmesi

Şekil 3: Radye temel için zemin emniyet gerilmesi hesap sayfası

Daha sonra temel tipine uygun metotlardan 
biriyle (dikdörtgen alan metodu, noktasal yük 
yöntemi, dairesel alan metodu ve basit yöntem) 
ilgili birimlerde temel boyutları, temel derin-
liği, yapı yükü, tabaka ortasının temel taba-
nından itibaren derinliği… gibi veriler girilir. 
Yalnızca dikdörtgen alan metodunda “m” ve 
“n” değerleri 1.50den büyük ve değer olarak 

birbirinden farklıysa “k”  değeri için ilgili tab-
lodan tablo linkine tıklanarak uygun olan değer 
qnet in üstünde bulunan “k” kutusuna yazılır. 
Bulunan ∆P gerilme artışı değeri, “oturma he-
sap adımları” bölümünün 4. basamağındaki ∆p 
kısmına yazılır. Daha sonra efektif gerilmenin 
hesabı için elimizdeki laboratuar verilerinin 
yardımıyla oturma tabakaların özgül ağırlık-

Şekil 4: Gerilme analizi

Şekil 5: SPT ile oturma analizi
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Spt verileriyle oturma analizi de yapılabilmek-
tedir. Laboratuar verilerinden hangi derinliğe 
kadar Spt çalışması yapılmışsa o derinlik de-
ğerleri ve N değerleri ilgili tabloya işlenir. Bu-
rada da önemli olan şey Nort değerinin tespiti-
dir. Bunun için temel derinliğine bağlı olarak 
temel tabanından itibaren, temel genişliği olan 
B değerine kadar olan N değerlerinin ortala-
ması alınır. Bununla beraber temel boyutları, 
yapı ağırlığı, zeminin birim hacim ağırlığı il-
gili kutucuklara girilir ve sonuç ρ olarak otur-
ma miktarı ortaya çıkar. Ayrıca kullanıcı Nort 
değerini rahatlıkla tespit etsin diye derinlikle 
Spt değerinin değişimini girdiği verilere gore 
ölçekli grafik olarak görmektedir.  Bu da Nort 
tespitinde kolaylık sağlar (Şekil 5). 

Bir sonraki bölümde 4 farklı yöntemle yatak 
katsayısı hesaplayıp, bunları birbirleriyle kar-
şılaştırıp ilgili kutucuğa makul olarak prog-
ramın hesapladığı değerlere uygun olarak bir 
değer yazılır. Bunlardan birincisi zemin türüne 

göre istenilen birimlerde verilmiş yatak katsa-
yısı değerleridir. Laboratuar sonuçlarına uygun 
olarak buradan seçilebilir. İkinci yöntemde ise 
önceki bölümlerde de kullanmış olduğumuz 
Spt N değerine göre Ks yatak katsayısı hesa-
bıdır. Burada Spt N değeri ilgili kutucuğa giril-
diğinde program Ks değerini hesaplar. Üçüncü 
olarak da yine ilk bölümlerde de programın he-
sapladığı qd değeri ilgili birimde buraya yazılır 
ve Ks değeri hesaplanır.(programda önceden 
hesaplanan değerleri kullanmak için “geri” ve 
daha sonra “ileri” linklerini kullanabilirsiniz). 
Dördüncü olarak da Ks yatak katsayısını qu 
serbest basınç mukavemeti, spt N değeri ve 
zemin sıkışabilirliğine göre tablodan bakarak 
bulabiliriz. 

4 adet yatak katsayısı sonuçları yaklaşık aynı 
çıkacaktır. Zemin türüne göre hem Spt N veri-
sine göre hem zemin emniyet gerilmesi değeri-
ne göre hem de ilgili grafikteki okunan değer-
ler çok yakındır (Şekil 6).

Şekil 6: Yatak katsayısı tespiti Şekil 7: Sıvılaşma analizi
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Giriş

Derin kazılar günümüz şehirciliğinde mühendis-
lik açısından önemli bir yer tutmaktadır. Yüksek 
katlı yapıların yerleşimini sağlayabilmek, metro, 
tünel gibi yapıları hayata geçirebilmek için in-
şaat mühendisleri derin kazılar sırasında zemini 
denge halinde tutmak zorundadırlar. Derin kazı-
larda kullanılan tek sıra ankrajlı iksa sistemleri 
ile fore kazık iksa sistemlerini karşılaştırabilmek 
amacıyla geliştirilen EXCEL bilgisayar progra-
mı hazırlanmıştır.. Bu program aracılığıyla her 
iki yöntemle oluşturulan iksa sistemin maliyet 
ve tasarım kıyaslaması yapılmıştır. Kazı derinli-
ğinin nispeten az olduğu durumlarda kazıklı sis-
temler ekonomik iken belli bir kazı derinliğin-
den sonra ankrajlı iksa sistemleri ekonomik hale 
gelmektedir. Böylece bu program sayesinde, bir 
problemi her iki iksa sistemi ile çözüp, güncel 
maliyet bilgileri yardımıyla değerlendirip en uy-
gun çözümü bulmak mümkün olabilmektedir.

1. Toprak Basıncı Dağılımları 

İksa sistemleri toprak kütlelerinin yanal yönde 
hareketini sınırlayarak onları tutmaya yarayan 
mühendislik yapılarıdır. Destekleme sistemi-
nin elemanları, sisteme etkiyen toprak basınç-
larına göre boyutlandırılır. Destekleme siste-
mine gelen toprak basınçları, önemli oranda 
sistemin deformasyonlarına bağlıdır. Başka bir 
deyişle bir destekleme sistemine gelen toplam 
yükü veya toprak basıncı dağılımını doğru ola-
rak belirlemek için, oluşacak deformasyonları 
doğru olarak belirlemek gerekir. 

Zemin dayanma yapıları toprak kütlelerinin 
yanal hareketini önlerken, zemin ile yapının 
değme yüzeyinde oluşan basınca “yanal toprak 
basıncı” denir. 

2. Rankine Teorisine Göre Aktif ve                          
Pasif Toprak Basınçları 

Rankine, minimum aktif ve maksimum pasif 
zemin basınçlarını hesaplamada en basit yön-
temi geliştirmiştir. Rankine bir istinat yapısının 
arkasındaki zeminin gerilme şartları ve daya-
nım zarfları hakkında varsayımlarda buluna-
rak, yanal zemin basıncı problemini tanımlanır 
hale getirmiş ve istinat yapısı üzerine etkiyen 
statik basınçları doğrudan hesaplamıştır. 

Rankine minimum aktif şartlarda istinat duva-
rının arkasındaki bir noktadaki basıncı, 

şeklinde ifade edilmiştir. Burada :Ka minimum 
aktif zemin basınç katsayısı,   σv: ilgi konusu 
noktadaki düşey efektif gerilme ve c : zemin ko-
hezyonudur. Asal gerilme düzlemleri düşey ve 
yatay olduğu zaman minimum aktif zemin ba-
sınç katsayısı aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir: 

Yatay ile β açısı yapan kohezyonsuz arka dolgu 
durumunda Κa’yı hesaplamada β ≤ ø için son-
suz şev çözümleri  kullanılabilir: 

Aktif zemin basınç bileşkesi’nin etkidiği nok-
ta, yüksekliği H olan duvarın tabanından H/3 
kadar yukarıdadır ve büyüklüğü de aşağıdaki 
bağıntıda verildiği gibidir:

Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması 
Devrim Alkaya, Burak Yeşil

İlerdeki bölümde 4 farklı sıvılaşma analizi ya-
pılabilmektedir. Burada sadece granülometri 
eğrisinden hesap gösterilmiştir. % geçen ve 
elek çapına bağlı olarak veriler girilir. Yani 
granülometri eğrisi program tarafından çizile-
rek zeminin hangi bölgede kaldığı, dolayısıyla 
sıvılaşma durumu ortaya çıkar (Şekil7).

6. Sonuçlar

İnşaat mühendisliğinin önemli çalışma konu-
larından bir tanesi zemin etütleri ve geoteknik 
raporların hazırlanmasıdır. İnşaat mühendis-
lerince hazırlanan Geoteknik Rapor ile ilgili 
olarak standart biçimlerin olmayışı ve değer-
lendirmede yapılan farklı ve bazen de yapı-
lan hatalı yaklaşımlar geoteknik raporlardan 
istenen amaca ulaşılmasını engellemektedir. 
Programın kullanılması İnşaat Mühendisleri-
nin yazmakta zorlandıkları Geoteknik Raporda 
dikkat edilmesi gereken tüm hususları toplu 
olarak sunmaktadır. Geoteknik ile ilgili temel 
eğitimi almış olan İnşaat Mühendislerince kul-
lanılması mesleğimizin başkaları tarafından 
yapılmasının önüne geçebilecektir. 
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Maksimum pasif şartlarda Rankine teorisi du-
var basınçlarını aşağıdaki şekilde ifade eder: 

Burada, Kp: maksimum pasif zemin basınç 
katsayıdır. Yatay arka dolguları tutan düz  yü-
zeyli düşey duvarlarda, 

3. Excel Programı                                                            
(Ankrajsız Sistemler Modülü) 

Programı hazırlanırken Excel VBasic Dili 
kullanılmıştır (Şekil 2). Programım zeminin 
kohezyonsuz ve yer altı suyunun olmadığı du-
rumlar için tasarlanmıştır. Kullanılan  birimler 
programda verilmiştir. Programın kullanılması 
için makro güvenlik ayarlarının en düşük sevi-
yeye getirilmesi gerekmektedir.

4. Tek Sıra Ankrajlı Sistemler Modülü 

Mühendislik hesaplamaları oldukça uzun ve 
zahmetli matematiksel işlemlere dayanmak-
tadır. Bu işlemleri çok kısa zamanda yapıla-
bilmesi için bu bilgisayar programı geliştiril-
di. Programı hazırlanırken Excel VBasic Dili 

kullanılmıştır(Şekil 4). Programımız zeminin 
kohezyonsuz ve yer altı suyunun olmadığı du-
rumlar için tasarlanmıştır. Kullanılan  birimler 
programda verilmiştir. Programın kullanılması 
için makro güvenlik ayarlarının en düşük sevi-
yeye getirilmesi gerekmektedir.

Şekil 1. EXCEL Program Arayüzü (Ankrajsız Sistem Modülü)

Şekil 2. EXCEL VBasic Arayüzü (Ankrajsız Sistem Modülü)

Şekil 3. EXCEL Program Arayüzü (Tek Sıra Ankrajlı Sistem Modülü)

Şekil 4. EXCEL VBasic Arayüzü (Tek Sıra Ankrajlı Sistem Modülü)



812

Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

813

Excel VBA ile Ankrajlı ve Ankrajsız İKSA Yapısı Tasarımı
Devrim Alkaya, Burak Yeşil

5. Çok Sıra Ankrajlı Sistemler Modülü 

Mühendislik hesaplamaları oldukça uzun ve 
zahmetli matematiksel işlemlere dayanmak-
tadır. Bu işlemleri çok kısa zamanda yapıla-
bilmesi için bu bilgisayar programı geliştiril-
di. Programı hazırlanırken Excel VBasic Dili 
kullanılmıştır (Şekil 6) Programımız zeminin 
kohezyonsuz ve yer altı suyunun olmadığı du-
rumlar için tasarlanmıştır. Kullanılan  birimler 
programda verilmiştir. Programın kullanılması 
için makro güvenlik ayarlarının en düşük sevi-
yeye getirilmesi gerekmektedir.

Program aşağıdaki hesaplamaları 
yapılabilmektedir.;

Ankrajlı bir iksa sisteminde mevcut zemi-• 
ne ve dış yüklere bağlı olarak oluşan aktif, 
pasif ve sükunetteki toprak basıncı dağı-
lımları (Şekil 5) 
Ankrajlı bir iksa sisteminde kesitte oluşan • 
kesme kuvvetleri,(Şekil 5) 
Bu değerlere gore donatı alanı, boyuna do-• 
natı adetleri ve enine donatı aralığı
Kuşak kirişindeki toprak ve kazı tarafın-• 
dakı boyuna donatı sayısı ve kusak kirişi 
enine donatı aralığı
Ankraj boyu ve ankraj dikey aralığı• 
Tasarım işlemlerine bağlı olarak ortaya • 
çıkan projenin Bayındırlık Bakanlığı 2007 
birim fiyatlarına göre maliyet(YTL) bilgi-
leri, hesaplanabilmektedir.

6. Örneklerle Maliyet Analizi

 Programı kullanılarak tanımlanan zemin önce 
fore kazık ankastre daha sonra tek sıra ve çok 
sıra ankrajlı sistemler şeklinde çözülmüştür. 
Tablo 4’te kohezyonsuz zeminin fore kazıklı 
iksa sistemi ile, Tablo 4’te kohezyonsuz zem-
inin tek sıra ve çok sıra ankrajlı iksa sistemi 
ile farklı kazı derinliklerindeki çözüm özetleri 
görülmektedir. Şekil 35’ de ise bu sonuçların 
grafiksel gösterimi mevcuttur.

Yapılan maliyet karşılaştırması için sadece kazı 
derinliği değiştirilip diğer girilen tüm değerler 

sabit tutulmuştur.

Tek sıra ankrajlı tasarım için sabit girilen 
değerler;
_ Zeminin birim hacim ağırlığı (γ) = 1,8 t/m3

_ Zeminin içsel sürtünme açısı (Φ) = 30
_ Zemin üst kotu ile ankrajın yapıldığı yerin 
düşey mesafesi a = 1m.
_ Sürşarj yükü = 0 t/m
_ Ankraj tipi = B
_ Kazik çapı = 0,8 m
_ Beton sınıfı = C20
_ Donatı tipi = S420
_ Donatı çapı = 20mm
_ Ankraj açısı = 15 
_ Ankraj yatay aralığı = 5m.

Ankrajsız tasarım için sabit girilen değerler;
_ Zeminin birim hacim ağırlığı (γ) = 1,8 t/m3

_ Zeminin içsel sürtünme açısı (Φ)  = 30
_ Sürşarj yükü = 0 t/m
_ Kazik çapı = 0,8m
_ Beton sınıfı = C20
_ Donatı tipi = S420
_ Donatı çapı = 20mm

12 m Ankrajsız tasarım için program ile bu-
lunan degerler;
Dçakma  = 13,33 m
Mmax  = 389 ton.m
AS = 7337 mm2

Don. Adedi 23 adet 
Enine Donatı Aralığı (ϕ10) = 5 cm
Maliyet = 4994 YTL
20 m için Maliyet = 99880 YTL

12 m Tek Sıra Ankrajlı tasarım için prog-
ram ile buldugumuz degerler;
Dçakma  = 5 m
Mmax =117 ton.m
AS =14673 mm2
Don. Adedi = 47 adet
Enine Donatı Aralığı (Φ10)  = 15 cm
Kuşak Kirişi 
Toprak=>As=1725,4 mm2 Boy. Don.(16)=13 
Kazı =>As=1294,1 mm2 Boy. Don.( Φ16)=10 
Etriye Aralıgı (Φ10) = 15 cm

Program  aşağıdaki hesaplamaları 
yapılabilmektedir.;

Ankrajlı bir iksa sisteminde mevcut zemi-• 
ne ve dış yüklere bağlı olarak oluşan aktif, 
pasif ve sükunetteki toprak basıncı dağı-
lımları (Şekil 3) 
Kazık çakma derinliği• 
Ankrajlı bir iksa sisteminde kesitte oluşan • 
kesme kuvvetleri, max. moment değeri 
(Şekil 3) 

Bu değerlere gore donatı alanı, boyuna do-• 
natı adetleri ve enine donatı aralığı
Ankraj boyu • 
Kuşak kirişindeki toprak ve kazı tarafın-• 
dakı boyuna donatı sayısı ve kusak kirişi 
enine donatı aralığı
Tasarım işlemlerine bağlı olarak ortaya • 
çıkan projenin Bayındırlık Bakanlığı 2007 
birim fiyatlarına göre maliyet(YTL) bilgi-
leri hesaplanabilmektedir.

Şekil 5. EXCEL Program Arayüzü (Çok SıraAnkrajlı Sistem Modülü)

Şekil 6. EXCEL VBasic Arayüzü (Çok SıraAnkrajlı Sistem Modülü)
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Md = q* l2/ 24 = 435 * 1.502 /24 = 41 kNm
md= Md / (0.85 * fcd* b * d2)= 41 / (0.85* 
13300*1.0*0.252) = 0.058   =>   pm = 0.062
As = pm * b*d / (fyd/ (0.85 fcd )) = 0.062* 1.0* 
0.25 / 32.2 = 0.000481 m2 =4.8 cm2

Boy Donatı:   5Φ16(10.05 cm2 > 4.8 cm2)

Kuşak Kirişi Etriye Hesabı:
Vmax     = 45.99 / 2 = 23.0 ton  = 23000 kg 
Vd  = 23000 * 1.5 = 34500 kg = 339 kN

Beton kesitinin kesme kuvvetlerine direnci 
Vcr = 0.65 * fctd * Ac
Vcr = 0.65 * 10 * 30 * 100 =   19500 kg
Vc = 0.80 Vcr = 0.80 * 19500 = 15600 = 153.0 
kN
Etliye: Φ 10 / 15
Vws = Asw * d * fywd /s
Vws = 4 * 0.79 *25 * 3650/ 15
Vws=   19223 kg= 189kN
Vd’ = Vws + Vcr = 189 + 153 = 342 kN > Vd = 
339 kN 

Sonuçlar

Derin kazılar günümüz modern şehirlerinin 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yapı-
ların inşaa edilecek alanın hem çok sınırlı hem 
de çok değerli olması nedeniyle alanı en verim-
li şekilde kullanmak isteği doğmuştur. Bu istek 
sonucu sadece zemin seviyesinin üstü değil, 
altı da kullanıma açılmaya başlanmıştır. 

Artık ihtiyaç haline gelen derin kazıların tasarı-
mı inşaat mühendislerini bu alanda ciddi çalış-
malara yöneltmiş oldukça başarılı uygulamalar 
yapılmıştır. Bu çalışmaların, mühendislik açı-
sından güvenlik koşulları önemli olduğu kadar 
maliyetleri de son derece önemli bir husustur. 

Derin kazılarda en önemli noktalardan bir tane-
si kazı derinliği boyunca oluşacak basınç dağı-
lımının tespitidir. Bu dağılım zeminin cinsine, 
su durumuna, yakın çevredeki bina, yol gibi dış 
etkenlerden gelen yüklere ve buna benzer bir 
çok faktöre bağlıdır. Geoteknik Mühendisliği 
alanında toprak basıncının dağılımı için geliş-

tirilmiş bir çok yaklaşım mevcuttur. Kazı işle-
rinde kazı yüzeyinde oluşacak toprak basıncı 
dağılımını dengeleyebilmek için çeşitli iksa 
sistemleri tasarlayabilmek imkanı vardır. Çok 
derin olmayan kazılarda istinat duvarı gibi hem 
üretimi daha kolay hem de daha az maliyetli 
destekleme sistemleri kullanılırken derin bir 
kazıda bu ve buna benzer sistemler güvenlik ve 
maliyet açısından limit değerleri aşacaktır. 

Derin kazılarda oluşacak toprak basınçlarını 
dengelemek için iksa sistemleri geliştirilmiştir. 
Bunlardan en çok kullanıma sahip iki tanesi 
çok sıra ankrajlı iksa sistemleri, ankrajsız kon-
sol olarak çalışan fore kazıklardır. 

Bu bildiri kapsamında bu gereklilikleri göz 
önünde bulundurarak derin kazılarda kullanı-
lan iksa sistemlerini hem güvenlilik sınırları 
içinde hem de en düşük maliyette hesapla-
mayı amaçlayan bir bilgisayar tanıtılmıştır. 
Program EXCEL ortamında hazırlanmış olup 
son derece yalın ve anlaşılması kolaydır. Bu 
bilgisayar programı kullanıcıya konsol çalışan 
fore kazıklarla veya çok sıra ankrajlı iksalarla 
çözüm üretebilme imkanı vermiştir. Bu prog-
ramı iksa sistemlerinde kullanılan malzeme ve 
işçilik maliyetlerini göz önüne alarak, kullanı-
cının tasarımını yapmış olduğu iksa sisteminin 
maliyet analizini yapmaktadır. İksa sistemi, 
program ile kısa bir sürede çözüldüğü için 
kullanıcı çok çeşitli çözümler üretip bunların 
maliyet kıyaslamasını yapabilmekte bunun so-
nucunda da en güvenli ve en ekonomik sistemi 
seçebilmektedir. 

Yapılan örneklerde de görüldüğü gibi ankraj-
sız, tek sıra ankrajlı ve çok sıra ankrajlı des-
tekleme sistemlerinin maliyeti kazı derinliği ile 
doğrudan değişmektedir.

Çok sıra ankrajlı tasarım yapmak derinliğin az 
olduğu (8-9m) kazılarda pratikte uygulanma-
maktadır. Yaklaşık 9m.den sonra ise çok sıra 
ankrajlı tasarım yapmak tek sıra ankrajlı tasa-
rıma ve ankrajsız tasarıma göre daha avantajlı 
görülmektedir.

Ankraj Boyu  = 2,95 m
Maliyet = 4510 YTL
20 m için Maliyet = 90200 YTL

Derinlik
6 m 9 m 12 m 15 m 18 m

Sistem

Ankrajsız 45920 68880 99880 124860 149840

Ankrajlı 58540 74280 90200 106300 130560
Sıralı 
Ankrajlı - - 68060 89860 114040

Tablo 1. Maliyet Sonuçları (2007 yılı)

Şekil 7:  Örnek Maliyet Sonuçlarının 
Grafiksel Gösterimi

7. Fore Kazık Betonarme Hesabı Örneği: 

Malzeme :
BETON; C20    ÇELİK : S420a

Düsey Donatı Hesabı:
d’ (Pas payı): 7.5 cm
a (Kazık Aralığı) : 100 cm
D (Çap)= 65.0 cm
d (faydalı yükseklik)= 57.5 cm
Mmax   = 127.5 kNm/m
Md      = 127.5* 1.0* 1.5= 191.3 kNm
md=Md/ (0.85*fcd *Ac*D)=  191.3 / (0.85*13300* 
3.14/4* 0.653) = 0.079 => pm = 0.2
As = pm * Ac/ (fyd/ (0.85 fcd ))= 0.2*3.14*0.652 / 
4 / 32.2 = 0.00206 m2 = 20.6 cm2

Boy Donatı:    16Φ 16(32.1 cm2>20.6 cm2)

Fret Hesabı:
Vmaks   =  187.5 kN/ m
a     =  1.00 m   (Kazık Yatay Aralığı)
Vd =  Vmgks*a*1.5
Vd =    187.5*1.0* 1.5  = 281.3 kN

Beton kesitinin kesme kuvvetlerine direnci ;

Vcr = 0.65 * fctd * Ac = 0.65 * 10 * 3.14  *652 /4 = 
21558 kg = 211.5 kN
Vc = 0.80 Vcr = 0.80 * 2 11.5 = 169.2 kN
Seçilen Fret; Φ 10/15
Vws=Asw*d*fywd/s Vws=2*0.79*57.5 * 3650/ 
15 Vws=22107kg  = 216,9 kN
Vd’ = Vws + Vc= 169.2+216.9 = 386.1 kN > Vd 
= 281.3 kN

Kuşak Kirişi Betonarme Hesabı (Toprak 
Tarafı)
Malzeme:
BETON : C20  ÇELİK : S420a 
Ebatlar: 30x100 cm
d’ (Pas payı) : 5.0 cm
h (kalınlık) = 30cm
d (faydalı yükseklik) = 25 cin
a (Ankraj Yatay Aralığı) = 1.50 m:

Boyuna Donatı Hesabı:
Max. Ankraj yükü (Fa): 45.99/ 1.5 =30,7 t/m = 
301 kN/m
Ankraj Açısı (α) =15°
q =   Fa * cos α = 301 * 0.965 = 290 kN/m
qd = q* 1.5 =290 * 1.5 = 435 kN/m
Md= q * l2/ 12= 435 *  1.502 / 1 2  = 82 kNm
md = Md / (0.85 :i: fcd * b * d2)= 82 / (0.85* 
13300* 1 *0,252)  = 0.116  =>   pm = 0.124
As = pm * b * d / (fyd/ (0.85 fcd )) = 0.124* 
1.0*0.25 / 32.2 = 0.000962 m2= 9.6 cm2

Boy Donatı:   7Φ16< 14.07 cm2 > 9.6 cm2)

Kuşak Kirişi Betonarme Hesabı (Kazı Tarafı)
Malzeme:
BETON : C20  ÇELİK  : S420a 
Ebatlar: 30 x 100 cm
d’ (Pas payı) : 5.0 cin
h (kalınlık) = 30cm
d (faydalı yükseklik) = 25 cm
a (Ankraj Yatay Aralığı) = 1.50 m

Boyuna Donatı Hesabı:
Max. Ankraj yükü (Fa): 45.99/ 1.5 =30.7 t/m = 
301 kN/m
Ankraj Açısı (α) =15°
q =   Fa * cos α = 301 * 0.965 = 290 kN/m
qd = q* 1.5 = 290 * 1.5 = 435 kN/m
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Excel VBA ile Ankrajlı ve Ankrajsız İKSA Yapısı Tasarımı
Devrim Alkaya, Burak Yeşil

Ankrajsız tasarım ve tek sıra ankrajlı sistemi 
karşılaştıracak olursak, ankrajsız sistem yak-
laşık 10m’ye kadar daha ekonomik; 10m’den 
sonra ise tek sıra ankrajlı sistem daha ekono-
mik olmaktadır.

Yapılan arazi ve laboratuar deneylerine dayanı-
larak zemin özellikleri belirlenir ve destekleme 
sistemi seçilir. Destekleme sistemleri geçici 
veya kalıcı olabilmektedir. Kalıcı amaçlı des-
tekleme sistemleri aynı zamanda oluşturulacak 
yapının bir elemanı olarak da tasarlanabilirler 
ve bu amaçlar için kuyu tipi betonarme perde-
ler tavsiye edilebilir. Geçici amaçlı destekleme 
sistemleri için ise en uygun görülen sistem bir 
çok kere sökülüp yeniden kullanılabilen palp-
lanş perdeler olmasına rağmen, çakma zorluk-
ları ve şehir içerisindeki gürültü ve vibrasyon 
problemlerinden dolayı, şehir içerisindeki de-
rin kazılarda çoğunlukla ankrajlı duvar ve ka-
zıklı sistemli tercih edilmektedir. 
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Nüfus Tahmin Metotlarının ve Gelecekteki Su İhtiyacı 

Hesaplarının Java ile Programlanması: Bir Uygulama

Şafak Bilgiç1, Hasan Barış Barut2, Arzu Er2, Gürkan Yücetürk2

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.
2 Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Antalya.
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Özet: Günümüzde planlama çalışmalarının neredeyse tamamı gelecekteki ihtiyaçları karşılaya-
bilecek kapasitede tasarlanmaktadır. Bunu yapabilmenin başlıca yolu gelecekteki nüfusu tahmin 
edebilmektir. Yeni projelendirmelerde proje ve uygulama süresi, projenin kapsama yılı gibi özellik-
ler tasarımında ya da var olan bir projenin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Projenin büyüklüğü 
ve kapasitesi gelecekteki ihtiyacı karşılayacak bir biçimde hesaplara yansıtılması gerekmektedir. 
Geleceğe yönelik tahminler ve bunların hesaplara yansıması Su ihtiyacı ve benzeri projelerde vaz-
geçilmez önemli bir detaydır. Projelendirme sürecinde bu hesap detayları üzerinde çok fazla durul-
mamakta ve standart hesaplamalar yapılmaktadır. Bunun sonucunda ise boyutlandırmalar olması 
gerekenden daha aza veya daha fazla çıkabilmektedir. Bu nedenle geleceğe yönelik tasarımların 
yapıldığı çalışmalarda nüfus ve istihdam hesaplamalarının daha dikkatli yapıldığı çalışmalarda 
boyutlandırmalar gerçeğe daha yakın çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada; Nüfus tahminlerinin  üç 
farklı yöntem ile hesaplanması ve gelecekteki su ihtiyacı hesaplarının Java ile programlanarak daha 
hızlı ve karşılaştırmalı hesap yapabilme imkânı sunulmuştur. Böylece hem projelendirmede hem de 
boyutlandırmada gelecekte oluşacak nüfus miktarı daha doğru olarak değerlendirilebilecektir.

Anahtar Sözcükler: Nüfus Tahmini, İstihdam, Gelecekteki Su İhtiyacı.

Programming Population Estimates Methods and Future Water Needs                                       
Calculation with Java: An Application 

Abstract: Today, almost all of the planning works are designed in the capability of answering future 
requirements . The main way to do that is to predict future employment. The project’s features such 
as duration of the project, implementation period and the year of the project realization are used 
in design of a new project or the development of the existing a project. Project’s size and capacity 
must be reflected into accounts in a format to answer future needs. Estimates way of future and 
their reflections into accounts are indispensable important details in the water needs and the similar 
projects. In the process of projecting, on the details of this accounts are not considered too much 
and generally standard calculations are performed.. As a result, arising size can be lesser or more 
than how much it should be. Therefore, these details should not be ignored in the design of  studies 
for the future. Sizes have come closer to reality when the population and employment calculations 
are made more carefully. These details should be analyzed more carefully and also calculations 
should be accelerated. In this study, three different methods for population estimate calculations and 
capability of calculations for future water demand in Java are presented in order to make fast and 
comparative calculations. Thus, employment encountered in the future can be calculated fast and 
more reliably in both size and design. 

Keywords: Population Forecast, Employment, water needs in the future.
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Nüfus Tahmin Metotlarının ve Gelecekteki Su İhtiyacı Hesaplarının Java ile Programlanması: Bir Uygulama
Şafak Bilgiç, Hasan Barış Barut, Arzu Er, Gürkan Yücetürk

1. Giriş

Günümüzde bütün tasarımlar ve projelendirme 
gelecekteki nüfus, istihdam ve talebe karşılık 
verecek kapasitede projelendirilmekte ve bo-
yutlandırılmaktadır.   Sürekli artan nüfus bera-
berinde günlük tüketimlerinde artmasına sebep 
olmaktadır. Yapılan çalışmalar gelecekteki ge-
reksinimleri tahmin etmede bazen yetersiz kal-
maktadır. Özellikle tasarımında kullanılan Ka-
pasite ve boyutlandırma gibi hesaplamalarda 
bu detaylar çok fazla dikkate alınmamaktadır. 
Bu bazen hesaplama ve denemelerin uzun sür-
mesinden, bazen de zaman kısıtlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde her yapılan tasarım, ihtiyaçlar 
doğrultusunda ortaya çıkmaktadır.  Gelecek-
teki teknik tasarımlar da, kapasite ve maliyet 
tatminlerinin yapılması ve incelenmesi hesap-
lama sürecini uzatan etkenlerdir. Bu aşamada, 
bu süreci hızlandıracak ve kısa sürede hızlı de-
neme ve yanılmalar yaparak farklı hesaplama-
ları göz önüne sunacak bir araç gerekmektedir. 
Bu ara hesaplamalarda kullanılmak üzere hem 
süreci hızlandırmak ve hem de gerçeğe en ya-
kın sonuçları bulmak açısından bir programa 
ihtiyaç olduğu düşüncesi ile bu programlama 
başlatılmıştır. Bu amaçlar doğ rultusunda kulla-
nılan bir yöntem ve programlama geliştirilerek 
daha kapsamlı bir tasarım yapılacaktır.

Bu program rekabet ve ticari bir amaç için de-
ğildir. Tamamen eğitim, araştırma, inceleme 
amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmalarda daha 
hızlı, doğru ve alternatifli hesap açısından ya-
pılan bu programlamaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu programlama tasarımında var olan bir he-
sap uygu lanarak detaylandırılmıştır. Hesap-
lamalarda iller bankası yönetmelikleri, uygu-
lamaları, formül ve yöntemleri kullanılmıştır. 
Programın doğru olarak çalışması ise daha 
önce elle yapılmış bir hesap uygulaması baz 
alınarak doğruluğu kontrol edilmiştir. Ayrıca 
bu uygulama dışında birçok örnek hesap ve 
deneme çalışmaları yapılmıştır. Bu programın 

amaçlarından bir tanesi de tahmin edilen hesa-
bın gerçeğe uygunluğunun kontrol edilmesidir. 
Bu amaçla program içerisinde birkaç farklı 
yöntem kullanılmış ve sonuçlarını karşılaştır-
ma imkanı sunulmuştur.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; birçok ve-
rinin hesaba dâhil edilmesi,  farklı yöntemlerle 
hesaplamaların karşılaştırılması yapılmamıştır. 
Yapılan çalışma ile hesaba ve sonuçlara hızlı 
erişim imkânı doğmuştur. Böylece teknik bilgi 
ve gereksinim lerin uygulamalarda etkin bir şe-
kilde kullanılması sağlanmıştır.

2. Nüfus Tahmin Metotları

2.1 Aritmetik Artış Metodu     
Bu metotta toplum nüfusunun birim zamanda-
ki artışının zamanla sabit kaldığı kabul edil-
miştir. Buna göre birim zamandaki nüfus artışı 
Ka=QN/Qt şeklinde ifade edilebilir. Bu denklem 
de N nüfus, t zaman, Ka aritmetik nüfus artışı 
hızını göstermektedir. Bu denklem bilinen iki 
nüfus sayımı için entegre edilirse, [4]

     

(1)

N• 2–N1=Ka (t2–t1) eşitliği elde edilir.
Burada t• 1 ve t2 nüfus sayısının yapıldığı 
yılları,
N• 1 ve N2 ise bu yıllardaki nüfusu gösterir.

Nüfus artış hızı Ka=(N2–N1)/(t2–t1) şeklinde hesap-
lanır. Toplumun geçmiş yıllardaki nüfus sayımları 
ikiden fazla ise birden fazla artış hızı hesaplana-
rak ortalama bir nüfus artış hızı bulunabilir. 

Aritmetik artış metodunda nüfusun zamanla 
değişimi Şekil 1‘deki gibi bir doğru gösterir.

Şekil 1. Aritmetik Artış Grafiği

2.2 Geometrik Artış Metodu
Bu metotta, nüfusun birim zamandaki artışının 
toplumu nüfusu ile orantılı olduğu kabul edil-
miştir. Buna göre nüfusun birim zamandaki 
değişimi; QN/Qt=Kg, şeklinde yazılabilir. Kg 
geometrik hız sabitidir. Bu denklem bilinen iki 
nüfus sayımı için entegre edilirse; 
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Bilinen iki nüfus sayımı yardımıyla geometrik 
hız sabiti Kg yukarıdaki denklemle hesaplan-
dıktan sonra, yerleşim merkezinin gelecekte-
ki bir tg yılı için nüfus miktarı Ng; lnNg=lnN1 
+Kg(tg-t1) denklemi ile hesap edilebilir. Geo-
metrik metotta yerleşim merkezi nüfusunun za-
manla değişimi Şekildeki gibi bir eğri gösterir. 
Herhangi bir yerleşim merkezinin gelecekteki 
nüfusunu hesaplamak için, aritmetik veya ge-
ometrik metotlardan birini seçmeden önce, söz 
konusu yerleşim merkezinin geçmişteki nüfus 
değerlerini zamana göre grafiği çizilir. Grafik 
yaklaşık bir doğru gösteriyorsa aritmetik me-
tot, konkav bir eğri gösteriyorsa geometrik me-
tot seçilebilir. [4]

2.3 İller Bankası Metodu 
Yürürlükte olan iller bankası içme suyu ta-
limatnamesine göre yerleşim merkezlerinin 
içme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazır-
lanmasında esas olan gelecekteki nüfusları şu 
şekilde hesap edilir: 

Ne: 1945 yılı sayımı neticesi,
Ny: son nüfus sayımı neticesi, 
a: bu iki nüfus sayımı arasındaki yıl farkı,
Ç: Çoğalma katsayısı.

Bu verilere göre çoğalma katsayısı aşağıdaki 
formül ile hesap edilir.

100*1= Ç 
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1<Ç<3 ise Ç için bulunan değer alınır.
Ç<1 ise Ç=1 alınır.
Ç>3 ise Ç=3 alınır. 

Çoğalma kat sayısı belirlendikten sonra aşağı-
daki formülle yerleşim merkezinin 30 yıl son-
raki nüfusu hesap edilir. [8]
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n = Son nüfus sayımı ile projenin hazırlandı-
ğı yıl arasında geçen zaman (yıl), iller bankası 

metodu, Ç = 1 3≈  değerleri arasında kalması 
halinde, geometrik artış ile aynı sonuçları ver-
mektedir. Proje inşaatın bitiminden 30 sene 
sonraki ihtiyacı karşılamak üzere düzenlenir. 
Ancak projenin fiilen ele alınmasından tesisin 
işletmeye girişine kadar geçecek süre 5 yıl ola-
rak, bu süreye eklenir. [8]

3. Su İhtiyacı Hesabı

3.1 İnsan Suyu İhtiyacı
Yerleşim merkezinin gelecekteki nüfusuna 
bağlı olarak insan başına günde aşağıdaki mik-
tarlarda su hesaba esas alınacaktır. Şebeke su 
kayıpları değerlere dâhildir. [4]

)/(
86400

snlt
QN

Q g
inasn

×
=

  
(5)

Gelecekteki nüfusu 300000’ e kadar olan yer-
leşim merkezlerinde  yukarıda verilen değerle-
re yol, ev bahçesi, park, motorlu araçlar,okul, 
hastane, mezbaha, otel, hamam, çamaşırhane, 
dükkan, inşaat vb. yerlerin ihtiyacı veya temiz-
lenmesi için tüketilecek su miktarları da dahil-
dir. Ancak hesabı etkileyebilecek özel durum-
larda bu miktarlar hesaba ayrıca eklenir. 
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Su ihtiyacı hesabı için gerekli veri girişleri;
Büyükbaş hayvan sayısı,• 
Küçükbaş hayvan sayısı,• 

Sanayi suyunun nüfusa göre hesabı;
Sanayi alanının girişi,• 
Sanayi bölgesinin seçimi,• 

Sanayi suyunun sanayi alanına göre hesabı;
Bölgeye göre katsayı seçimi.• 
Sanayi suyu yüzdesinin girişi,• 
Sanayi alanı.• 

4.2 Programın Deneme Kullanımı
Programın çalışması ve örnek kullanımı için 
bir deneme hesabı yapılmıştır. Program yazımı 
sırasında deneme hesapları sürekli tekrarlan-
mıştır.  Yıllara göre veri girişi manüel olarak 
yapılmaktadır. Daha sonraki program düzenle-

melerinde veri girişi Excel’den, metin dosya-
sında ve Word programından doğrudan alına-
cak ve okunacak şekilde düzenlenecektir. Yani 
programa veri girişi hem elle hem de dosya 
okuma biçiminde oluşturulacaktır.

Mevcut yıl genelde hesabın yapıldığı yıl olarak 
düşünülmektedir. Ama geçmişe yönelik hesap-
yapabilmek amacı ile Mevcut yıl girişi yapıl-
ması gerekmeketdir. Mevcut yıl girilmediği 
durumda program otamatik olarak bulundunuz 
yılı mevcut yıl olarak almaktadır. Projelendir-
me süresi iller bankası yönetmeliğinde 1 yıl ile 
5 yıl arasında seçilmesi gerekmektedir. Prog-
ramda bu yönetmeliğe uygun seçilebilir açılır 
menü kullanılmış veri girşi sağlanmıştır. Bu 
veri girişi yapılmadığı durumda ise program 
otomatik olarak hesaplarda bu dğeri 5 yıl ola-
rak atama yapmaktadır. 

Tablo 1 Nüfus-Kişi Başına günlük Sarfiyat

Nüfusa göre bir kişinin bir günde harcadığı su 
miktarını belirlenmesi için kullanılan standart-
lar tablo 2 de verilmektedir. Gelecekteki nüfu-
su 300000’ den büyük beldelerde insan başına 
ve özel su ihtiyacı gibi konularda idare ile an-
laşılarak bir karar verilir.[8]  

Fakat program içerisinde 300.000 den büyük 
değerler için bu değer otomatik olarak 250 ola-
rak alınacaktır.

3.2 Hayvansal Su İhtiyacı
Projenin düzenlendiği tarih deki hayvan sayı-
ları hesabı esas alınarak, Büyük baş hayvan 
için 50lt./gün, Küçükbaş hayvan için 15lt./gün 
alınır. Özel hallerde hayvancılıktaki gelişme 
imkânı göz önüne alınabilir. [8]
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    (6)

3.3 Sanayi (Endüstri) Suyu İhtiyacı 
Yerleşim merkezindeki küçük ve büyük sanayi, 
liman, istasyon gibi tesislerin su ihtiyacı ayrıca 
göz önünde tutulacaktır. Genel olarak sanayi su 
ihtiyacı;

Büyük sanayi bölgelerinde; 

hasnltQBS −−= /85,05,0

Küçük sanayi bölgelerinde ise; 

hasnltQKS −−= /50,035,0

Olarak alınabilir.

Ayrıca diğer bir hesap yolu da, maksimum gün-
lük su ihtiyacını (insan için) yüzdesi cinsinden 
bulmaktır; [8]

insans QQ )255%( −=    (7)

3.4 İletim Debisinin Hesabı 
Suyun derlendiği (toplandığı) yerden hazneye 
kadar iletilen debidir. Bulunan bütün insan, 
hayvansal, sanayi suyu debilerinin toplamın-
dan oluşmaktadır. [4]

(lt./sn)QQQQ hayvansanayiinsanisale ++=    (8)

4. Programın Katkıları

Bu uygulama geleceğe yönelik yapılan he-
saplarda kullanılan tahmin metotlarının ve 
sonuçlardaki etkisinin önemini vurgulamaktır. 
Tahmin-Pro aşağıdaki amaçları karşılaması 
için ortaya konulmuştur:

Gelecekteki potansiyeli tam ve gerçeğe • 
yakın belirlemek 
Hesaplamaları daha hızlı yapmak• 
Hesaplamaları daha güvenilir kılmak• 
Kişisel hataları ortadan kaldırır• 
Alternatifli çözümleri sunar.• 
Veriler üzerinde değişiklik yapıldığında • 
farklı sonuçları gösterir. 
Doğru istihdamı hesaplar.• 
Program hesap aşamasında birtakım muh-• 
temel olumsuzlukları önler.

4.1 Programın Kullanım Adımları
Program temel olarak geçmiş yıllarda ölçülmüş 
olan nüfus sayımlarının veri girişinin yapılması 
ile başlatılmaktadır. Veri girişi yapıldıktan son-
ra tahmin metotları ile ilgili seçenekler seçile-
bilmektedir. Bu aşamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi 
çalışmanın uygulama kısmında verilmiştir.

Nüfus tahmini için veri girişi;
Nüfus sayımı verilerinin girilmesi,• 
Mevcut yıl girişi,• 
Projelendirme süresinin belirlenmesi,• 
Gelecekteki yıl kapsamının belirlenmesi.• 

Şekil 2. Program Menüsü ve Veri Girişi Örneği

Şekilde Programın ön giriş menüsü ve progra-
ma veri girişi, sekmeler sunulmaktadır. Proje 
kaç yıl sonraki ihtiyacı karşılayacağını gele-
cekteki nüfus verisi belirlemektedir. Gelecek 
yıl 5 ile 30 yıl arasında (5, 10, 15, 20, 25, 30) 
beş ve beşin katları olarak seçilebilmektedir. 

Kırsal bölgeler için özel olarak hesaba dâhil 
edilen hayvansal su ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
hesap iller bankası yönetmeliklerine uygun ola-
rak düzenlenmiştir. Yani küçükbaş hayvan için 
günlük su ihtiyacı 15 litre, büyükbaş hayvan 
için günlük su ihtiyacı 50 litre, olarak hesap 
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Şekil 3 Proje Çıktıları-1

Şekil 4 Proje Çıktıları-2

7. Sonuç ve Öneriler

Tahmin metotları birçok istatistikî çalışmada 
yer almaktadır. Programın ge liştirilmesi aşa-
masında diğer yöntemlere yer verilerek karşı-
laştırmalar yapılabilir. Program daha kısa za-
manda hesaplama yapması önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. Bu program ile farklı kriterler 
tercih edilmesi durumunda sonuçların nasıl de-
ğiştirdiği rahatlıkla hızlı bir biçimde incelene-
bilecektir. Ayrıca sadece bir veri değişimin de 
hesabın ne kadar etkilendiği gibi farklı detay-
larda göz önüne alınabilecektir. Üzerinde çalı-
şılacak veri miktarı ne kadar çok olursa olsun 
hesapların yapılması çok vakit almayacaktır. 
Bu program ile ileriki dönemlerde sadece su 
ihtiyaçları değil farklı kapasite ve boyutlandır-

ma hesapları da yapılabilecek biçimde tasarla-
maktadır. Ayrıca teknik bilgi şartnameler, stan-
dartlar ve katsayılar otomatik olarak program 
tarafından alınmaktadır. Programın tasarım 
sırasında ve uygulama denemelerinde teknik 
özellikler üze rinde daha çok çalışması gerek-
tiği de anlaşılmıştır.

Bu çalışma da teknik şartname çalışmalardan 
farklı olarak herhangi bir öneri ve kişisel ek-
lenti yapılmamıştır. Fakat geleceğe yönelik 
hesaplar da bazı eksiklikler tespit edilmiş ve 
bunların hesaba dahil edilmesi düşünülmüş-
tür. Daha sonraki çalışmalarda hesaplarda gö-
rülen bu eksiklikler kişisel olarak giderilecek 
ve öneri olarak sunulacaktır. Böylece teknik 
gereksinimlerin eksiklikleri kısmen belirlen-
miş ve önemli görülen kısımlar daha doğru ve 
gerçekçi bir biçimde hesap lanması sağlanmış 
olacaktır. 

İleriki aşamalarda bu programın daha detaylı 
hesaplamaları ve ileri hesap yöntemleri siste-
me eklenerek çalışma genişletilebilecektir.
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formüle edilmiştir. Buraya herhangi bir rakam 
girilmezse hayvansal su ihtiyacı sıfır olarak 
alınacaktır. Sanayi suyu ihtiyacı iki farklı yol 
ile yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisinde sanayi suyu insan suyu 
için hesaplanan değerin yüzdesi olarak hesaba 
dâhil edilmektedir.

İkinci yol ise sanayi bölgesinin alanına göre 
yapılmaktadır. Ayrıca küçük veya büyük sanayi 
bölgesi olması durumuna göre hesaplanmakta-
dır. Küçük sanayi bölgelerinde hektar başına 
0.35-0.50 lt/sn, büyük sanayi bölgelerinde 
0.50-0.85 lt/sn olarak debi seçilebilmektedir.

Sanayi suyu ihtiyacı hesabında hangi tercih se-
çili ise o hesap aktif olmaktadır. Sanayi suyu 
hesabı için sanayi suyu yüzdesi veya sanayi 
alanı hesabı seçili olma durumu söz konusudur. 
Bu iki seçenekten hangisi seçili ise programda 
o hesap aktif olmaktadır. Diğer hesap işleme 
dâhil edilmemektedir.

Böylece hesaplarda endüstriyel su gereksinimi 
bu şekilde kapasiteye alınmış olmaktadır. Bir 
diğeri de Küçük sanayi bölgeleri için çek işa-
reti seçili ise buna göre, büyük sanayi bölgesi 
işareti seçili ise buna göre hesaplar yapılmakta 
diğer hesaplar pasif olarak görülmektedir. 

5. Bir Uygulama (Örnek Hesaplama)

5.1 Verilerin Girilmesi
Bu çalışmada örnek olarak 6 adet geçmiş yıl-
lara ait nüfus sayımları veri olarak sisteme 
girilmiştir. Nüfus sayım sonuçları Tablo 2 de 
verilmiştir. 

Yıllar Nüfus (Kişi) 
1950 10.000
1960 11.000
1970 13.000
1980 16.000
1990 20.000
2000 25.000

Tablo 2 Nüfus Sayım Sonuçları

Bu nüfus verilerine göre gelecekteki nüfusun 
ne olabileceği sırası ile aritmetik metot, geo-
metrik metot ve iller bankası metodu ile hesap-
lanmıştır. Mevcut yıl bu örnek hesabın yapıl-
dığı 2009 yılı olarak alınmıştır. Projelendirme 
süresi ise en çok tercih edilen 5 yıl olarak seçil-
di. Gelecekteki yıl ise 30 yıl olarak belirlendi. 
Büyükbaş hayvan sayısı 10.000 adet, Küçükbaş 
hayvan sayısı 20.000 adet olarak girildi. Sana-
yi suyu ihtiyacı ise insan suyu ihtiyacına göre 
hesaplarda tercih edildi. Programın geliştiril-
mesi ve iyileştirilmesi aşamasında görsel grafik 
sunumlarının da alınması sonuçlar bölümünde 
yer alacaktır. Bütün bu verilerden elde edilen 
sonuçlar incelendiğinde gelecekteki nüfus artı-
şının lineer, artan parabol veya azalan bir para-
bol olup olmadığı açıkça görülmektedir.

Böylece genelde sabit artışlara göre yapılan 
tahmin metotlarında gerçek sonuçların nasıl bir 
artış gösterdiği hesaplara da yansıyacaktır.

Sonuç olarak bu program ile hesap süresi 
önemli ölçüde azaltılmış, daha kolay denemeler 
yapılması sağlanmıştır. Hesap sırasında gerekli 
kaynak kitap ve yönetmeliklere çok fazla ihti-
yaç duymadan çalışmalar sürdürülebilecektir.

6. Program Çıktıları

Programdan elde edilen sonuçlar aşağıda şekil 3 
ve şekil 4 de verilmektedir. Hesaplamalarda arit-
metik artış katsayıları, aritmetik artışa göre ge-
lecekteki nüfus, geometrik artış katsayıları, geo-
metrik artışa göre gelecekteki nüfus, iller banka-
sı çoğalma katsayıları, iller bankası yöntemine 
göre gelecekteki nüfus, su ihtiyacı ve buna bağlı 
iletim debisi değerleri elde edilmektedir. Elde 
edilen nüfus değerleri ve bunlara karşılık gelen 
ihtiyaç debilerini karşılaştırmak mümkündür. 

Sonuçları kaydedip veri girişleri değiştirilerek 
hesaplar yenilenir. Böylece veri değişiklikle-
rinde sonuçlarda ne kadar oynama olduğu gö-
rülebilir. Bu deneme yanılma yöntemi ile daha 
ekonomik ve daha hızlı hesaplar yapılması 
sağlanır.  
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