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Akademik Bilişim 2013 Açılış Konuşması 

 

AB 2013: Akdeniz'de Bilişim Fırtınası  

 

Sayın Valim, Sayın Rektörlerim, Sayın Konuklar, Sayın katılımcılar, Sayın Basın mensupları, netdaĢlarım;  

 

Hepinize, yürütme kurulu adına, 15. Akademik biliĢim Konferansına hoĢ geldiniz diyorum. Bu konferansın 

gerçekleĢmesinde emeği geçen herkese, baĢta Rektörümüz ve Enformatik bölümü mensupları olmak üzere, tüm 

Akdeniz Üniversitesi mensuplarına, sponsor firmalarımıza, bildiri veren, seminer veren, panellerde konuĢan tüm 

katkı verenlere, tüm konferans katılımcılarına teĢekkür ederiz. Konferans öncesi kurslarında ders veren 

hocalarımıza çok teĢekkür ederiz; Linux Kullanıcıları Derneği ve PHP GeliĢtiricileri Derneğine özellikle 

teĢekkür ederiz. 

 

Bu Konferans Neyi Amaçlıyor ?  

 

Akademik BiliĢim Konferansını Ġnternet ve BiliĢimin getirdikleri açısından değerlendirmek gerekir. Bizler, 

Ġnterneti Sanayi Devrimi boyutlarında bir geliĢme olarak görüyoruz. Ġnsanlık Ġnternetin tetiklediği yeni bir 

toplum biçimine, Bilgi Toplumuna, geçiĢin sancılarını ve çalkantılarını yaĢamakta. Sektörler yeniden 

yapılanmakta, meslekler yeniden Ģekillenmekte, ekonomiler ve toplumsal yapı yeniden düzenlenmektedir. 

Sosyal ağlar milyonları örgütlemekte, rejimleri sarsmakta, yer yer devirmeye vesile olmaktadır. Sosyal ağlar 

halkla iliĢkiler, tanıtım, pazarlama, iletiĢim ve örgütlemeyi yeniden tanımlamaktadır. Ġnternetin temsil ettiği 

değiĢim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartmakta, hiyerarĢik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal 

modelleri öne çıkartmakta; katılımı ve saydamlığı, demokrasiyi, geliĢmenin önemli bir parçası ve etmeni olarak 

öne çıkartmaktadır. 

 

Ġnternetle somutlaĢan bilgi ve iletiĢim alanındaki geliĢmeler, üniversitelerin konumunu; teknoloji politikalarını, 

ar-ge, inovasyon, uzakten ağitim, ömür boyu eğitim gibi kavramları yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. Bu 

değiĢim, hayatın her boyutunu köklü olarak değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu değiĢim ülkemizi de bilim ve bilgi 

ağırlıklı bir rotaya girmeye, bir baĢka deyiĢle, Bilgi Toplumuna yönelmeye zorluyor. Bu değiĢimler köklü 

değiĢimlerdir. Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa, Bilgi Toplumuna dönüĢüm de uzun ve sancılı olacaktır 

 

Bu konferans dizisini Ġnternetin tetiklediği bu değiĢime ve bu meydan okumaya Türk Üniversitelerinin cevabının 

arandığı ve oluĢturulduğu bir plotform olarak görüyoruz. Bu konferans dizisi, üniversitelerde bilgi teknolojileri 

konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerini tüm boyutlarıyla tartıĢmak, tecrübeleri 

paylaĢmak, ve ortak politika oluĢturmak amaçlarıyla ulusal boyutta 1999′dan beri yapılmaktadır. Bu nedenle, 

bilimsel bildirilerin yanında, seminer, çalıĢtay ve paneller, teknoloji bildirileri, özel sektör deneyimleri ve 

konferans öncesi kurslar önemli yer tutmaktadır. 

 

Akademik BiliĢim Konferansı, büyük Ģehirlerin dıĢında, Anadolu Üniversitelerini dolaĢmakta , ve yapıldığı Ģehri 

bir BiliĢim Fırtınası ile sarsmaya çalıĢmaktadır. Konferans üniversitelere yönelik gözüksede internet ve biliĢimle 

ilgilenen herkese açık ve ücretsizdir. Öğretmenler, lise öğrencileri, ana babalar, iĢ dünyasına kapımız açıktır. 

Meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları, baroları da aramızda görmek isteriz. Basın ve TV'leri de bu BiliĢim 

Fırtınasına çekmek isteriz. 

 

Türkiye Bilgi Toplumu Yarışında Nerede?  

 

Ülkemizdeki durumu ben "parçalı bulutlu" olarak görüyorum. Önemli geliĢmeler olsada, Ülkemiz bir bütün 

olarak, iĢin boyutlarını kavramıĢ, katılımcı mekanizmalarını kurmuĢ, strateji ve eylem planını yapmıĢ, emin 

adımlarla ilerleyen bir görüntü veremiyor. Kaba cizgilerle dünya ortalamasını yakalamıĢ, ama AB ve OECD‘de 

genel olarak en geride bir konumdayız. Bazı indekslerde ilk 50'de olsak bile, kardeĢ indekslerde 70'lerde, 

90'larda hatta 120'lerdeyiz. Rekabet indeksinde biraz ilerledik, 43. olduk, ama inavasyon indeksinde 73'ye 

geriledik. ITU'yunun indekslerinde Avrupada 36/37 konumundayız. Fiyat sepetinde 65/155 konumdayız. BM e-

devlet indeksinde 80/192, bas1n özgürlüğünde 148., kadın erkek eĢitliginde 120/140'lerdeyiz. Halkımızın %48′i 

internet kullanıyor; ama %52 hiç internet kullanmamıĢ. Erkekte 58, 67,37 olan oranlar kadınlarda 37, 46, 16 

oranında. Bir baĢka deyiĢte kırsal kesimde kadınlar sadece %16'sı internet kullanıyor. 2006-2010′u kapsayan, 

ama coğumuzun farkında olmadığı bir strateji ve eylem planımız vardı; büyük ölçüde eylemler bitmedi. 2013 de 

yenisi için çalıĢmalar yeni baĢladı. 
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Ülkemizde son zamanlara ar-ge ve inovasyona yönelik önemli teĢvikler gündemde. Ülkemizinde bu konudaki 

çabalarda Ġnsan gücü, rekabet, ve özgürlük boyutları eksik. Örgütlenme, ve katılımcı yapılar, yönetiĢim büyük 

ölçüde eksik. BiliĢim örgütleri kalite insan gücü yerine ucuz insan gücü peĢinde. Enerjimizi ana sorunlar yerine 

marjinal sorunlara harcıyoruz. Ġnternet gündemimizi yasaklar ve filtreler oluĢturuyor. Kısaca, Türkiye gemisinin 

rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedik! 

 

Ülkemizin gündeminde olan Fatih ve Pardus Projesi hakkında bir kaç noktaya değinmek istiyorum. Fatih projesi 

çok endiĢe verici bir Ģekilde geliĢiyor. Ortada kapsamlı bir yol haritesi ve yönetim gözükmüyor. Ġnternete kapalı 

tabletlerin mantığını anlamak mümkün değil. Pardus projesi, amaçsız bir Ģekilde kendi haline bırakılmıĢ 

durumda. Bu, ülkenin özgür yazılım konusunda tutarlı bir politikası olmadığının göstergesi. 

 

İnternet Tehdit Altında  

 

Her devrimsel geliĢmede birileri kaybeder, birileri kazanır. Kaybetme korkusunda olanlar değiĢime direnir. 

Ansiklepodiler kaybetti, bilimsel dergiler yavaĢta olsa kaybediyor. Sayısal ürünlerde marjinal maliyet ve dağıtım 

maliyetinin pratik olarak sıfır olması, Fikri Haklarda ciddi bir sorunu yarattı. Film, Muzik ve Ġlaç endüstrisinin 

baĢı çekmesiyle, Ġnternet‘e Fikri Haklar nedeniyle ciddi bir saldırı var. PIPA, SOPA tasarılarının ardından 

ACTA, CISPA ve ITU ile, hukukun evrensel ilkelerini çiğneyen uygulamalara kapıyı açan bir bakıĢ açısı öne 

çıkıyor: ―korsan‖ bahanesiyle, yargısız infaz ile orantısız cezalandırma. Ġnsanlık, yaratıcılığı teĢvik etmek 

zorunda, ama bu değiĢen teknolojiler ıĢığında geniĢ kitlelerin hayati çıkarlarını gözönüne alarak makul bir 

düzeyde olmalı. 

 

İnternetden Korkmayın!  

 

Ġnternet yaĢamın her boyutunu değiĢtiriyor; bir devrimsel değiĢimin temsilcisi. Teknolojiler ise kaygan. Bu 

değiĢimi zapturapt altına almak hem zor, hem de tehlikeli; önemli geliĢmeleri engellemek söz konusu. Bu 

nedenle, düzenlemelerin, asgari, platformdan bağımsız, yavaĢ ve çok dikkatli yapılması gerekir. Ġnternet, sosyal 

ağlarla, yeni medyayla, kitlesel projelerle, pek çok insanı tedirgin ediyor. Biz diyoruz ki, Ġnternetden 

Korkmayın! Onu öğrenin! Olanaklarını ve olası risklerini öğrenin. Ġnterneti kendinizi geliĢtirmek, iĢinizi 

geliĢtirmek, daha iyi yapmak, daha iyi dünya vatandaĢı olmak için kullanın. Nasıl elektriği, telefonu 

kullanıyorsanız, interneti de aynı ölçüde doğal, yaĢamın bir parçası olarak kabul edin. Kendinizi özgürleĢtirmek, 

yenilemek için kullanın. Demokrasiyi geliĢtirmek, bir yurttaĢ olarak katkınızı göstermek için kullanın, toplumsal 

katılım ve denetim için kullanın. 

 

Bu konferans dizisinde eğitim seminerleri önemli bir rol oynamıĢtır. BiliĢimci yetiĢtirmenin, yeni geliĢmeleri 

aktarmanın, insanların ellerini kirletmekten geçtiğini bildiğimiz için hem konferans öncesi hemde konferans 

sırassında eğitim seminerlerine yer veriyoruz. Konferans öncesi eğitimler önceleri 1 gün, 1 salonda 30-40 kisinin 

eğitimiyle baĢladı. Sonraları geliĢti. Çok sayıda yeni üniversite kurulduktan sonra 4 günlük kursalara baĢladık. O 

da tek salonda baĢladı. Bu konfereransta ise 530 öğrenciye 12 konuda 15 salonda eğitim verdik. Kursların ve 

eğitim seminerlerin ana teması Linux, açık kaynak ve Özgür Yazılımlardır. Bizler, bunların ülkede biliĢimin 

geliĢmesi, rekabet gücü, istihdam, tasarruf, güvenlik açılarından önemli olduğunu düĢünüyoruz. 

 

Özgür Yazılıma Eşit Şans Tanıyın!  

 

Açık kaynak ve özgür yazılım konusunda Üniversitelere önemli görevler düĢmektedir. En baĢta temel biliĢim 

eğitimin markadan bağımsız, kavram temelli eğitim olması gerekir. Bu eğitim öğrenciyi tüm seçeneklerle 

çalıĢabilir konumuna getirmesi gerekir. Daha temelde, MEB'in temel biliĢim eğitimini yüzeysel ve tekele odaklı 

eğitimden vazgeçip, kavram temelli; konunun etik, estetik, güvenlik, mahremiyet boyutlarınıda kapsayan temel 

mantığını, olanak ve sınırlarını anlatan kademli bir eğitimi gündeme alması gerekir. 

 

Her üniversite öğrencisinin Linux ve özgür yazılımlara tanıĢmıĢ olması gerekir. Üniversitenin kendisinin 

markalara bağımlı olmadan, tüm seçenekleri fayda, maliyet, taĢınabilirlik, bakım gibi kriterler açısından 

değerlendirerek seçim yapmasını gerekir diye düĢünüyoruz. Üniversitelerin açık kaynak‘in yanında, Açık EriĢim 

ve Açık Ders Malzemesi projelerini daha yakından takip etmesi ve desteklemesi gerekir. Üniversitelerin, ülkede 

bilgi birikimine ve insan gücü yetiĢtirmeye katkıda bulunması gerekir. Bu bakımdan, hem özgür yazılımlara 

destek olması, hemde internet servislerini kendisi çalıĢtırması gerekir. 

 

Konferansta, 14 Panel/Forum/ÇalıĢtay/Davetli oturum, 25 seminer ve 7 Teknoloji sunumu oturumu 

gerçekleĢecektir. Türkiye Ġnternetin ilginç deneyimlerin paylaĢıldığı 5 BaĢarı Öyküsü oturumları yapılıyor. 

Toplam 60 Bildiri oturumunda 260 bildiri sunulacaktır. Oturumlar arasında, e-öğrenme, güvenlik, yazılım, yeni 
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medya, inĢaat ve mekansal biliĢim, Tıp, Tarım, e-ticaret, gömülü sistemler, Temel BiliĢim Eğitimi, Temel 

Bilimlerde BiliĢim, Ġnternet Hukuku, Mobil, Üniversite , Açık Üniversite ve Sosyal Ağlar oturumları göze 

çarpmaktadır. 

 

Biz, düzenleyiciler için, bu konferansı bildiri sunma ve yayınlamanın çok ötesinde bir bilgi ve deneyim 

paylaĢımı, fikir kıvılcımlarının aktarıldığı, ortak sorunların tartıĢıldığı, ve çözüm arandığı bir ortam olmasını 

hedefliyoruz. Esas olan diğer bildirileri dinleme, tartıĢmaya katılmadır; bildiri sunma buna vesile olduğu için 

önemlidir. Bir konferans aynı zamanda sosyal bir birlikteliktir; yeni dostlukların, ortaklıkların, projelerin ortaya 

çıktığı ortamlardır. Tüm katılımcıların 3 gün boyunca konferansta kalmasını, tartıĢmalara katılmasını, istiyoruz. 

 

Biz, Ġnterneti çok önemsiyoruz. Bu konferansları da ülkemizde üniversiteler ve internetin geliĢmesine katkı 

verecek bir platform, ortak akıl için bir ortam olarak tutmaya çalıĢıyoruz, çalıĢacağız, bu davet bizim! 

 

Katkı veren herkese tekrar teĢekkür eder, baĢarılar dilerim.  

 

 

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL 

Akademik BiliĢim 2013 

Yürütme Kurulu BaĢkanı 
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1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30 - 11:00 

Salon     

A 

Konferans Salonu 
AçılıĢ   

1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30 - 13:00 

Salon     

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

"Cisco Datacenter Çözümleri"; Aytuğ Sayın, CISCO 

"Heryerden Sınırsız EriĢim – BYOD"; Ali Fuat Türkay, CISCO 

"TümleĢik EriĢim – Unified Access"; Aslı Altınay, CISCO 

B 

Likya 
Teknik I 

"Uygur Tümcesinin Bilgisayar ile Çözümlenmesi"; Murat Orhun 

"Çağrı Merkezi Bekleme Süresinin Azaltılması: Akıllı DıĢ Arama 

Uygulaması"; Murat Sayın 

"Araç Destek Sistemleri Ġçin KuĢ BakıĢı Görüntü DönüĢümü"; Turgut 

Doğan, Eser Sert, Deniz TaĢkın 

"Lojistik Regresyon Ġle Bilgisayar Ağlarında Anomali Tespiti"; Ġdris 

Budak, Baha ġen, Mehmet Zahid Yıldırım 

C 

Myra 
Database 

"Intro to Couchbase: NoSQL Document Database for Interactive 

Applications"; Sharon Barr 

D 

Aspendos 
Güvenlik I 

"IPv6'da Yeni Nesil Güvenlik: SeND"; Gökhan Akın, Mehmet Burak 

Uysal, Tugay Sarı 

"BiliĢim Suçlarıyla Mücadelede Üniversite ve Emniyet ĠĢbirliği: Bir 

Eğitim Süreci"; Utku Köse, DurmuĢ Koç 

"Steganografi"; Metin Bilgin 

"Kripto Modülleri Ġçin Güvenlik ve Test Gereksinimleri TS ISO/IEC 

19790 ve 24759"; Mehmet KürĢad Ünal 

E 

Perge 
ODTÜ Deneyimleri 

"ODTÜ BütünleĢik Bilgi Sistemi Projesi Deneyimleri"; Bahar ġengün, 

Derya Kasacı Töriyen, Yaser Deniz Ġren, Eren ġenelmiĢ 

"Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Eğitimciler Ġçin Yol Haritası"; Tuğba Tokel, 

Esra Cevizci, Abdülmenaf Gül 

F 

Olbia 
Eğitim I 

"Derslerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı Ġle Ġlgili Öğrenci 

Beklentileri: Odtü Örneklemi (GeniĢ Özet)"; Nergis A. Gürel KöybaĢı, 

KürĢat Çağıltay, Rafet Çevik 

"Yüksek öğrenimde yenilikler: Sosyal ağ destekli eğitim"; Semih Çakır, 

Ahmet Sağlam, Cemil Güvendi 

"Türkiye'de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditasyonu: 

Bir Model Önerisi"; Serpil Koçdar, Cengiz Hakan Aydın 

"Açık Kaynak Kodlu Eğitim Yönetim Sistemleri: Sakai ve Moodle 

KarĢılaĢtırılması"; Gülistan Sürek, Bahriye Gökçen, Nesrin Korkmaz, 

Mahmut Kantar 

"Platform Bağımsız KiĢisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı"; Ġlker 

KayabaĢ, M. Emin Mutlu 

G 

Akdeniz 
E-Ticaret 

"E-Ticaret ve Sosyal Medya GiriĢimcilik ,Yeni Trendler"; Serkan 

Hacıömeroğlu 

H 

Toros 
LKD "Linux Sunucu Yönetimi"; Oğuz Yarımtepe 

I 

Termessos 
KOHA 

"KOHA Entegre Kütüphane Sistemi"; ġenol Korkmaz, Ġlker Dağlı, 

Mustafa Arıcı 

J 

Düden 
Demokrasi 

"Change.org: Katılımcı Demokrasi ve Aktivizm"; Serdar Paktin 

"Alman Korsan Partisi BiliĢim ve Ġnternet Temelli Hürriyeti Savunan 

Yeni Siyasi OluĢum"; Ahmet Salih Ġkiz 

"Yeni Medyanın GeliĢimi ve DijitalleĢen Kapitalizm"; GülĢah BaĢlar 

"Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin 

Ġncelenmesi"; Serhat Çoban 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 
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1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba III. Oturum / 14:00 - 16:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

"Üniversiteler için 'IBM 'in Özel HPC Bulut Çözümü"; Müjdat Timurçin, 

IBM 

"Yeni Nesil Kablosuz Network Çözümleri"; Bekir Gül, Bekdata 

"Desktop SanallaĢtırma Çözümleri:Citrix (BaĢarı Hikayesi :Aydın 

Üniversitesi)"; Murat Demirel, Assista 

"Elektronik Belge Yönetim Sistemi"; Cengiz SatılmıĢ, Nisan Bilgisayar 

"Kampüste Kablosuz ĠletiĢim Sorular ve Çözümler"; Ender Kefeoğlu, 

Deponet 

B 

Likya 
Netlab I 

"Çevresel Zekâ ve Algılama Destekli Akıllı Ev"; Halil Ertan, Hande 

Alemdar, Özlem Durmaz Ġncel, Cem Ersoy 

"YeĢil Hücresel Ağlara Hızlı Bir BakıĢ: Baz Ġstasyonlarının Enerji 

Tasarrufundaki Önemi"; M. Aykut Yiğitel, Özlem Durmaz Ġncel, Cem 

Ersoy 

"Kitle Kaynaklı ve Katılımcılı Algılama Konularına Genel BakıĢ ve Açık 

Noktalar"; Bilgin KoĢucu, Özlem Durmaz Ġncel, Cem Ersoy 

"Anlambilimsel Ġnternet"; Yunus DurmuĢ, Ertan Onur 

C 

Myra 
Netlab III 

"Münazaraların Twitter'da Etkisinin AraĢtırılması"; Ahmet Yıldırım, 

Suzan Üsküdarlı 

"Servis Yönlendirmeli Sistemlerde Güven Yayılımı"; Mahir Kutay, Salih 

Zafer Dicle, Mehmet Ufuk Çağlayan 

"Afet Sonrası Kaynakların Yönetimi"; Volkan Uygun, H. Birkan Yılmaz, 

Tuna Tuğcu 

"Nano Ağlarda Difüzyon Ġle HaberleĢme Üzerinde GeliĢtirilmiĢ 

Modeller"; Fatma Nur Kılıçlı, Mustafa Tuğrul ÖzĢahin 

D 

Aspendos 
Güvenlik II 

"Güvenli Bir Toplumun Ġçin Son Kullanıcı Siber Güvenliği"; Önder 

ġahinaslan, Ender ġahinaslan, Emin Borandağ, A.Mutalip ġahinaslan 

"OpenGate Captive Portal Ġçin Kullanıcı Dostu Bir Uygulama Yazılımı"; 

Ramazan Özgür Doğan, Hayati Türe 

"Eğitim Kurumlarına Yönelik Sızma Test Metodolojisi"; Önder 

ġahinaslan, Ender ġahinaslan, Mesut Razbonyalı 

"Bulut Hesaplama Güvenliği: Genel Bir BakıĢ"; Ġlker Korkmaz, Fatih 

Tekbacak 

E 

Perge 

AB BiliĢim 

Politikaları 

"Avrupa Birliği - BĠT Politika ve Destek Programı"; Ercan Boyar, Özhan 

Yılmaz, Burak Karagöl 

F 

Olbia 
E-Öğrenme I 

"Anadolu Üniversitesi Açık Eğitim Öğrencilerinin Dijital Ortamları 

Kullanma Becerileri"; Nilgun Ozdamar Keskin, Kerim Banar, Nur Özer 

Canarslan, Fatma Zeynep Özata 

"Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim Ġle Artırılması"; Kadir 

HaltaĢ, Ekrem EĢref Kılınç, Hasan Yavuzer, Harun ReĢit Yazar, Ġ.Akın 

Özen 

"E-Üniversite'ye Yolculuk"; Zümrüt Ecevit Satı, Elif Kartal KarataĢ, Zeki 

Özen, Fatma Önay Koçoğlu, Çiğdem Erol 

"Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde 

Uygulanabilirliği"; Buket Kip KayabaĢ, M. Emin Mutlu 

"ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Etkililik AraĢtırması"; Ömer Faruk Ġslim, 

KurĢat Çağıltay 

"EtkileĢimli E-kitapların Tasarım AĢamalarının KarĢılaĢtırmalı 

Ġncelenmesi"; Arif DaĢ, Gürkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Orhan 

Çeliker 

"Sınıf Öğretmen Adaylarının BiliĢime BakıĢı"; Mehmet Aksüt, Ahmet 

Alperen Keyvanoğlu, Çiğdem Balıkçı 
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G 

Akdeniz 
E-Ticaret I 

"Kullanıcılar Ġnternet Reklamlarına Neden Tıklar? Ġnternet 

Reklamcılığının Etkinliği Üzerine Bir ÇalıĢma"; Ersen Bolluca, Hanife 

Göker 

"Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir Ġnceleme"; Mücahit Gündebahar, 

Merve Can KuĢ Khalilov 

"KOBĠ'lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir AraĢtırma"; 

Oğuzhan Aytar 

"ĠĢ Verimliliğini Artırmayı Amaçlayan Teknolojiler: Personel Takip 

Sistemleri"; Abdülkadir Çakır, Halil Kaygısız, Eyüp Çakı, Seyit Akpancar 

H 

Toros 
LKD "Alfresco ile Belge/Evrak/Süreç Yönetimi"; Hakan Uygun 

I 

Termessos 
Standartlar 

"TS 13298 Standardı IĢığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri"; 

Mustafa Yılmaz 

"Siber SavaĢlar ve BiliĢim Güvenliği Standardları"; Mariye Umay Akkaya 

"TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi : Açıklamalarla Standardın Bir 

Özeti ve Elektronik Ġmza"; Derya Arıkan 

"TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi 

Süreci"; Nihan Ocak, Feride Erdal, KürĢat Çağıltay 

J 

Düden 
Sanat 

"Ġnternet ve Lavazza 2013 Takvimi"; Zaliha Ġnci Karabacak 

"Dijital Sanat"; H. Aybike Ak 

"Avatarın Görünümünün Bireylerarası ĠliĢkilerdeki Etkisi: Second Life 

Örneği"; Kadriye Uzun, Cengiz Hakan Aydın 

"SosyalleĢme ve Kimlik ĠnĢası Ekseninde Sosyal PaylaĢım Ağları"; 

Cemile Tokgöz Bakıroğlu 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 

 

1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba IV. Oturum / 16:30 - 18:30 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

"Fujitsu Yuksek BaĢarımlı Hesaplama (Hpc) Çözümleri ve Fujitsu HANA 

Appliance ile Bigdata Çözümlerine Yenilik ve Hızlılık Katmak"; Emrah 

Büyüksomer, Fujitsu 

B 

Likya 
Netlab II 

"Eylem Tanıma ile ġehir Dinamiklerini Elde Etmek"; Edip Toplan, Yunus 

Emre Üstev, Özlem Durmaz Ġncel, Cem Ersoy 

"Çok-Etmenli Sistemlerde ĠletiĢim"; Akın Günay 

"Haritanızı Özgür Kılın: OpenStreetMap"; Onur Onur Güngör 

"Yeni Hata Toleranslı Konferans Anahtarı AnlaĢma Protokolü"; Orhan 

ErmiĢ, Emin Anarım, Mehmet Ufuk Çağlayan 

C 

Myra 
Netlab IV 

"Orman Yangını Tespiti Amaçlı Kablosuz Ağların Gerçekçi Benzetimi"; 

Sinan IĢık, Mehmet Yunus Dönmez, Can Tunca, Cem Ersoy 

"YeĢil Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği"; Derya Çavdar, Fatih 

Alagöz 

"KarmaĢık Ağlarda Dedikodu"; Haluk O. Bingöl, Mürsel TaĢgın 

"Güvenlik açısından, Yazılım Tasarımı ve Yazılım Ürün Doğrulaması"; 

Albert Özkohen, Ufuk Çağlayan 

D 

Aspendos 
Güvenlik III 

"ĠTÜ/NET'te Tespit Edilen Botnet'ler"; Gökhan Akın, Sınmaz Ketenci, 

Ozan Bük 

"Parmak Ġzi Kullanarak Görüntü ġifreleme"; Nazlı Akın, BüĢra Takmaz, 

Erdal Güvenoğlu 

"Biyometrik Tabanlı E-Seçim Sistemi"; Metin Bilgin 

"Ġris Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları"; Abdülkadir Çakır, 

Volkan AltıntaĢ, Fevzi Tuncay Akbulut 

"Ġnternet Güvenliği Konusunda Yönetici GörüĢleri: Bir Ankara Örneği"; 

Hasan Tınmaz 
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E 

Perge 
Güvenlik IV 

"Derin Veri Analizi: Ġnternet'teki Temel Gözetim Aracı"; Melih Kırlıdoğ, 

IĢık BarıĢ Fidaner 

"Çevrimiçi DavranıĢsal Reklamcılık ve KiĢisel Mahremiyet Ġhlalleri"; 

Melih Kırlıdoğ 

F 

Olbia 
E-Öğrenme II 

"Mega Üniversitelerde Öğrenci Destek Hizmetleri"; Aras Bozkurt 

"Atılım Üniversitesi Mobil Eğitime GeçiĢ Ġçin Yol Haritası"; Orçun 

Madran, Özalp Tozan, Hasan Akay 

"Program Değerlendirme Modelleri IĢığında Eğitsel Yazılımlar Üzerine 

Bir Ġnceleme"; Hatice Yıldız, Mustafa Sarıtepeci 

"Açık ve Uzaktan Öğretim: Web 2.0 ve Sosyal Ağların Etkileri"; Aras 

Bozkurt 

"BirleĢtirilmiĢ E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı 

Stratejileri"; Ġsmail Ġpek, Ömer Faruk Sözcü 

G 

Akdeniz 
E-Ticaret II 

"Kredi Kartı BaĢvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem 

GerçekleĢtirimi"; Canan Girgin, Banu Diri 

"Türk Bankacılık Sektöründe Mobil Ġmza"; Fırat Yücel, Hakan Çetin 

"Etmen Tabanlı E-Ticaret"; Uğur Güven Adar, Ali Murat Tiryaki 

"Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri"; 

Muhammet Altındal 

H 

Toros 
LKD "Web uygulamaları DDoS semineri"; Barkın Kılıç 

I 

Termessos 
Second Life 

"Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Second Life ÇalıĢtayı"; S. Tuğba Tokel, 

Esra Cevizci, Menaf Gül 

J 

Düden 
Hukuk 

"Fikri Hak Ġhlallerinde EriĢim Sağlayıcıların Sorumluluğu"; SavaĢ Bozbel 

"Medeni Kanun'da Yeni Bir Yasal BoĢluk: Sanal Miras"; Burcu Burtul 

"Elektronik Tahkim"; Ceren Vurgun 

"KiĢisel Verilerin Korunmasında Veri Madenciliği Etkisi: Online 

Mahremiyetin Sonunda mıyız?"; Derya Doğan 

"Ġnternet Engelleri: Filtreleme"; Zeynep KontaĢ 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 

 

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe I. Oturum / 09:30 - 11:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

CISCO 

"Huawei Kurumsal Çözümleri ve Yeni Nesil Veri Merkezi  Anahtarlari"; 

Ozay Uyanık, Huawei 

B 

Likya 
Gömülü Sistemler I 

"Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve 

Gerçeklemesi"; Abdullah ÇavuĢoğlu, Mehmet Tümay 

"Web Servis Aracılığıyla Android Cihazlardan Sıcaklık Kontrolü"; Yalçın 

Albayrak, Abdülkadir Koçer, Serkan Uslu 

"VHDL Kullanarak FPGA ile Yüksek Kapasiteli Tam Çıkarıcı Devre 

Tasarımı"; Kenan Baysal, Deniz TaĢkın, Eser Sert, NurĢen TopçubaĢı 

"Multi Kanallı Mikro Denetleyici Kullanarak Nem ve Sıcaklık Ölçümü 

için bir PC Uygulaması"; Mehmet Uçkun, Mehmet Bayırlı 

C 

Myra 
Açık EriĢim 

"Açık EriĢim Nedir?"; Özlem Özgöbek 

"Avrupa Birliği AraĢtırmacıları Ġçin Açık EriĢimli ve Katılımcı Bir 

Altyapı: OpenAIRE+"; Gültekin Gürdal, Ata Türkfidanı, Burcu Keten, 

Ġlkay Holt, Sönmez Çelik 

"Açık EriĢim ve DSpace Kurumsal ArĢiv Yazılımı"; Sönmez Çelik, 

Gültekin Gürdal, Burcu Keten, Ata Türkfidanı, Levent Kutlutürk 
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D 

Aspendos 
Tarımsal BiliĢim I 

"AdaMerOs : Türkiye Kelebek BiyoçeĢitliliği Bilgi Sistemi"; Zeynel 

Cebeci, H. Durdu Çoban 

"Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi Üzerine Bir ÇalıĢma"; Zeynel 

Cebeci, Sait M. Say 

"Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama Teknolojisi"; Ġlker 

Ünal, Mehmet Topakcı 

"Bulanık Mantığı Kullanarak Bitki Tanıma Sistemi"; Seyyed Hossein 

Chavoshi, Mir Mohammad Reza Alavi Milani 

E 

Perge 
Gelecek Beklentileri 

"Geleceğin Yükselen Teknolojileri ve Beceri Açıkları"; Jale Akyel 

"Siber Saldırıların Kritik Altyapılar Üzerindeki Etkileri"; Ender 

ġahinaslan, Önder ġahinaslan, Selçuk Selimli 

"Yeni Nesil Mobil GeniĢbant Teknolojileri ve Türkiye"; Kübra ÇalıĢ, Suat 

Özdemir 

F 

Olbia 
Eğitim II 

"Ahbs Ġstemci Yazılımı Standardizasyonu Yol Haritası"; Musa AtaĢ, 

Ahmet Dikici, Ahmet Tümay 

"Yazılım Mühendisliği Proje Derslerine Endüstriyel YaklaĢım"; Zeynep 

Altan 

"Ġnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket 

Uygulaması"; Yalçın Ezginci 

"Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların MüĢteri Odaklı Değerlendirilmesi"; 

Mustafa Sarıtepeci, Hatice Yıldız 

G 

Akdeniz 
AraĢtırma Ortamları "Eğitim Semineri: KiĢisel AraĢtırma Ortamları"; Mehmet Emin Mutlu 

H 

Toros 
LKD "Özgür Yazılımlarla VoIP Denetim"; Fatih Özavcı 

I 

Termessos 
Süreç Yönetimi 

"ĠĢ süreçleri Yönetimi"; RahĢan Kalcı 

"Python Tornado Framework ve NGINX web server"; Mehmet Köse 

J 

Düden 

Temel BiliĢim 

Eğitimi 

"Çevrimiçi Etik DıĢı DavranıĢlarının Belirlenmesi Ġçin Bir Ölçek 

Uyarlama ÇalıĢması"; Zülfü Genç, Habibe Kazez, Ayca Fidan 

"Çukurova Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı 

Üzerine Bir ÇalıĢma"; Murat Kara, ġemseddin Koçak, Esin Ünal, Erkan 

Kaynak, YoldaĢ Erdoğan, Emrah Yenilmez, Sırrı Küçükarslan 

"Fatih Projesi ve Bilgisayar Okuryazarlığı"; Serkan Dinçer, Ozan ġenkal 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 

 

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe II. Oturum / 11:30 - 13:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

"Karel Yeni Nesil ĠletiĢim Çözümleri"; Hakan Hintoğlu, Karel 

"Elektronik Belge ve Elektronik Belge Güvenliği"; Mehmet Fatih Zeyveli, 

Beyaz Bilgisayar 

"Akademik BiliĢimde ―Log‖ Yönetiminin Önemi"; M.Murat Eraydın, 

Ġst.Paz. 

B 

Likya 
Gömülü Sistemler II 

"Sensör Kullanarak Servis Araçlarında Doluluğun Uzaktan Ġzlenmesi"; 

Emre OkumuĢ, Yusuf Furkan Mutlu, ġenol Zafer Erdoğan, Fatih Yücalar 

"Enerji Üretimi Ġçin Kullanılan Bir Egzersiz Bisikleti Ġçin Fiziksel 

Aktivite Monitörü Tasarlanması"; Kazım Duraklar, Baha ġen, Ferhat 

Atasoy 

"Bulanık Mantık ile Manyetik Kilit Uygulaması"; Murat Hacımurtazaoğlu 

"Dokunmatik Ekranda Menü Tasarımı"; Abdülkadir Çakır, Fevzi Tuncay 

Akbulut, Volkan AltıntaĢ 

"Anahtarlama Cihazları ile Laboratuvarların Ġnternet Bağlantısının Etkin 

Kullanımı"; Fatih Ertam, Haluk Dilmen 
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C 

Myra 
Mobil Teknolojiler I 

"Dijital Ayrılık Probleminin Çözümünde Uydu Tabanlı BirleĢik Ağ 

Uygulamaları"; Erdem Demircioğlu, Murat H. Sazlı, Taha Ġmeci, Erol 

ġanlı 

"Uygulama Marketlerinin Eğitim Kategorisi Altındaki Uygulamalarının 

Ġncelenmesi"; ġebnem Özdemir, Emre Akadal, Serra Çelik, Zerrin Ayvaz 

Reis 

"Mobil Bulut BiliĢim ve Geleceği"; Sevdanur Genç, Fadime Özger, Ecir 

Uğur Küçüksille 

"Akıllı Telefon Kullanımını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma"; 

Serkan Ada, Hasan Sadık Tatlı 

D 

Aspendos 
Tarımsal BiliĢim II 

"Çiftlik Hayvanlarında Süt Ġçirme Programı"; Mustafa Boğa, Kerim 

KürĢat Çevik 

"Keçilerde Sürü Kontrol Programı"; Mustafa Boğa, Emre Yavuzer 

"Türkiye'de Çiftçilerin BiliĢim Teknolojilerini Kullanımı ve Getirdikleri"; 

Tülin Akın 

"GörevdeĢ Sistemlerde Enerji Verimliliği"; Sena Efsun Cebeci, Tuğba 

Koç, Öznur Özkasap 

"ISOBUS HaberleĢme Teknolojisi"; Arif Behiç Tekin 

E 

Perge 
BaĢarı Öyküleri I 

"Teknoloji Ġçerik ve Yaratıcılık Üzerine"; Gökhan Yücel, Saliha Yavuz, 

Papatya TıraĢın 

F 

Olbia 
Uzaktan Öğrenme I 

"Açık ve Uzaktan Öğrenme Hizmeti Sunmaya BaĢlamak"; Melih 

Zeytinoğlu, Huriye Toker, Aslı Cumalıoğlu, Ġrfan Süral, Yasin Özarslan, 

Ġlker KayabaĢ, Cengiz Hakan Aydın 

G 

Akdeniz 
Webde BilgiiĢlem 

"Web Tabanlı Bilgi ĠĢleme ve Uygulamaları"; Mehmet Karakoç 

"Entegrasyon Sunucu olarak BizTalk 2010"; Mehmet Mustafa Gürsul 

H 

Toros 
LKD "Linux'ta KVM SanallaĢtırma"; Emre Eryılmaz 

I 

Termessos 
IPv6 "Türkiye'de IPv6 Süreci"; Rıza Engür PiĢirici, Nurullah Çiftci 

J 

Düden 
ĠĢ Dünyası 

"ĠĢ Dünyasında Ġntranet ve Ekstranet Ağları"; Hakan Çetin, Sezgin Irmak 

"Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Açısından Türkiye ve Azerbaycan'ın 

Genel KarĢılaĢtırılması"; Ġzzet Gökhan Özbilgin, Kübra ÇalıĢ 

"Türkiye'de Wi-Max Kullanımının Değerlendirilmesi"; Hüseyin Akman, 

Gül Fatma Türker, Hatice Akman 

"Nazilli Ġhracatçı ġirketlerin Weblerinin Değerlendirilmesi"; Mehmet 

Aksüt, Tuğba Emek 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 

 

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe III. Oturum / 14:00 - 16:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

"SanallaĢtırmada Yeni Boyutlar"; Ġlhan Kılıç, Akfa 

"Üniversiteler Ġçin Bant GeniĢliği Yönetim Çözümleri"; Eias Daka, Can 

Bük, Teknokare 

"BuluTT Akademi"; Kadir Tekin, Ali Emre Yorgancıoğlu, Türk Telekom 

B 

Likya 
Üniversite Sistemleri 

"Üniversite Yönetim Süreçlerinde Wiki Teknolojisinin Kullanımı: AGÜ 

Uygulaması Örneği"; Mustafa Öz, Melih RüĢtü Çalıkoğlu, Hacı Oğuz 

"Fırat Üniversitesi Enstitü Otomasyonu"; Yunus Santur, Fatih Ertam 

"Karabük Üniversitesi Bilgi Sistemi Android Uygulaması"; Emrullah 

Sonuç, Yasin Ortakcı, Abdullah Elen 

"F. Ü. Akademik Personel Otomasyonu"; Haluk Dilmen, Yunus Santur 

"Uzaktan Eğitimde Ġçerik GeliĢtirme Ġçin Açık Kaynak Yazılımların 

Kullanımı"; Fevzi DaĢ, Sedat Ersöz 

  



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

xxi 

C 

Myra 
Mobil Teknolojiler II 

"Kablosuz Ağlarında GeliĢmeler: IEEE 802.11ac ile Yeni Nesil Gigabit 

Wi-Fi"; Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak 

"Android Destekli Bir Restoran Bilgi Sistemi: POSA"; Betül Altıok, Eray 

Dikbayır, Seyyit Melih Toksarı, Özgür Sakızlı, Ġlker Korkmaz 

"Android Cihazlarda Konum Tespiti ve Aktarılması"; Mehmet Ali 

ġimĢek, Talha Erdemli, Kubilay TaĢdelen 

"Android Ġçin Yeni Bir Sınav Uygulaması"; Metin Kapıdere, Hilmi Turan 

"Android ĠĢletim Sisteminde Rgb Değerlerinin Gerçek Zamanda 

ĠĢlenmesi"; Seda Arslan Tuncer, Ahmet Alkan 

D 

Aspendos 
Veri Madenciliği 

"Veri Madenciliğinde Kayıp Veriler Ġçin Kullanılan Yöntemlerin 

KarĢılaĢtırılması"; Evren Sezgin, Yüksel Çelik 

"Veri Madenciliğinde Regresyon Yöntemleri Ġle Doğalgaz Sektöründe 

Talep Tüketim Analizi"; Servet Özmen, Baha ġen 

"Apriori Algoritması ile Teknik Seçmeli Ders Seçim Analizi"; Emre 

Güngör, Nesibe Yalçın, Nilüfer Yurtay 

"Çeviri Yazılımlarında Sözcüklerin Bağlam Ġçindeki Anlamını 

Algılamaya Yönelik Bir Öneri"; Gökhan Silahtaroğlu, Fırat Demircan 

"Veri Madenciliği"; Eda CoĢlu 

E 

Perge 
BaĢarı Öyküleri II "V For Viral; Viral Pazarlama TeĢkilatı"; Burcu Sarar 

F 

Olbia 
Uzaktan Öğrenme II 

"Panel: Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler"; Ali Ekrem Özkul, 

C. Hakan Aydın, Alper Cihan, Üstün Özen, Ahmet Hançer, Orçun 

Madran, Hasan Ali Bıçak 

G 

Akdeniz 
Güvenlik ve Test 

"Bilgi Teknolojileri Stratejik ve Taktik Planlarının Kurum Hedefleriyle 

Hizalanması"; Ender ġahinaslan 

"Otomatize Edilebilir Test Prosedürü Yazma ve Yazılım Test 

Otomasyonu Yönetimi"; Erdem Yıldırım 

H 

Toros 
LKD "Özgür Yazılımlarla Görüntü ĠĢleme"; Enes AteĢ 

I 

Termessos 
Kriptoloji I "Kriptografiye GiriĢ Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım 

J 

Düden 
Web Teknolojileri 

"HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama"; Rafet Durgut, 

Abdülkadir Çakır 

"Otomotiv Endüstrisi Ġçin Bir Video Portal Sistemi"; Ferda Sevim, Ediz 

ġaykol 

"Akademik ÖzgeçmiĢ Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi"; Oğuzhan 

Menemencioğlu, Emrullah Sonuç, Ġsmail Rakıp KaraĢ, Ġlhami Muharrem 

Orak 

"Gazetelerde ArtırılmıĢ Gerçeklik ve QR Kod Uygulamaları ve Etkileri"; 

Ali Özcan 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 

 

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe IV. Oturum / 16:30 - 18:30 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Firma Sunumları 

"Yeni Nesil Guvenlik Duvari"; Gonca Akyazı, Checkpoint 

"Bulut BiliĢim Çağında EMC BütünleĢik Altyapı Çözümleri ile 

DönüĢümü Yakalayın"; Gökser Gül, Forte 

"Mesh Controller Wi-Fi Teknolojisi Ġle Sorunsuz Yüksek Hızlı Kampüs 

Wi-Fi";Nezih Muharrem Oktay,Vitel               "ITIL Temelli IT Sistem, 

Network, Yardım Masası ve DemirbaĢ Yönetimi";Ekrem Ġnan, Vitel                                                     

"Yeni Nesil Video Konferans Temelli Sanal Sınıf Teknolojisi"; Bahadır 

Yıldırım ,Vitel          
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B 

Likya 

Temel Bilimlerde 

BiliĢim 

""ImageJ" Yazılımı Kullanarak Morfolojik Görüntülerin Tanımlanması"; 

Mehmet Bayırlı 

"Kümeleme Tekniklerinin Temel Bilimlerde Kullanımı"; Oğuz Akpolat, 

Sinem Çağlar OdabaĢ, Gülçin Özevci, Nezahat ĠpteĢ 

"Ters Kinematik Problemine Sezgisel bir YaklaĢım"; Amir Rahmanparast, 

Mir Mohammad Reza Alavi Milani 

"Nükleer Fizik'te Benzetim Programları Üzerine Değerlendirme"; 

Ramazan Uyar, ġevki Kiremitçioğlu, M. Erman Yılmaz, Ufuk Akçaalan 

"Matrislerde Gauss Jordan Yöntemi ve EĢelon Matris Biçimlerinin 

Performans Ölçümü"; Ahmet Çelik, Zekeriya KatılmıĢ 

"Enzim Agregat Sistemlerinde Kinetik Parametrelerin Optimizasyonu"; 

Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan, Gülçin Özevci, Hakan Ayhan 

C 

Myra 
Beykent Sunumları 

"Veri Kaybı Önleme Sistemleri"; Mehmet Düzgün Koçaslan, Cem 

Kayacı, Sertaç Öktem 

"Kobiler için BiliĢim Destek Paket Programı Tasarımı"; Nurdoğan 

Aydoğdu, Emre Yalçın, Gökhan Tatar, Uğur Bozkurt 

"Kurumsal Yapılarda BiliĢim Güvenliği, TEMPEST Problemi"; Hamdi 

Altıner, Aykut Sevim, Mehmet ġam, Serkan Ünek 

"Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBIT'in Sektörel Uygulanabilirliği"; 

Fatih GüneĢ, Sabih Kızıldeniz, Selim Selçuk, Sinan CoĢkun, Bahadır 

Suna 

"Bilgi Toplumunun OluĢturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve 

Yönetilmesi"; Tuğrul Uğurlu, Ümit Öztürk, Ceyhun Alemdar, Emrah 

Kalkan, Ramazan Altun 

"Veri Madenciliği ile Çapraz SatıĢ ve Risk Yönetimi"; Gencay Karaman, 

Kaan Yenigül, Birtan TaĢkıran, Emre Öksüz, Erdem BucakkıĢla 

"Toplam Kalite Yönetiminin Yazılım GeliĢtirme Süreçlerine 

Uyarlanması"; AyĢegül Yavuz, Burcu ġentürk 

"Çağrı Merkezinde Kullanılan Teknolijilerin BiliĢim Sektöründeki Yeri 

ve Önemi"; KürĢat KaradaĢ, Mustafa Demirkan, Haluk Alemdaroğlu 

"Çağrı Merkezi KuruluĢlarında Yapılan Hatalar ve Etkileri"; KürĢat 

KaradaĢ, Mustafa Demirkan, Haluk Alemdaroğlu, AyĢe KarataĢ, Fuat 

SavaĢ 

D 

Aspendos 
Teknik II 

"Kare Ġzleme Metodu (Frame Analysis Method)"; Zekeriya Karadağ 

"Mobil Platformlar SOA YaklaĢımı: Elektronik UçuĢ Çantası Vaka 

ÇalıĢması"; Emrah Ayanoğlu, Emre BarıĢ Aksu, Cem Gündüz 

"Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası"; Ömer KuĢcu, Fatih Uysal, 

Halit Çetiner 

"Security & Cloud"; Oya ġanlı 

E 

Perge 
BaĢarı Öyküleri III "Bobiler.org"; Ezgi Tuzun 

F 

Olbia 
Uzaktan Eğitim 

"Panel: Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler"; Ali Ekrem Özkul, 

C. Hakan Aydın, Alper Cihan, Üstün Özen, Ahmet Hançer, Orçun 

Madran, Hasan Ali Bıçak 

G 

Akdeniz 
Java 

"Java EE ve Kurumsal Mimariler"; Melih Sakarya 

"JSF 2.0 ve Zengin Web Uygulamaları"; Melih Sakarya 

H 

Toros 
LKD "Merkezi Sistem Yönetim Araçları"; Doruk FiĢek 

I 

Termessos 
Kriptoloji II "Kriptografiye GiriĢ Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım 
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J 

Düden 
Kurumsal BiliĢim I 

"ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı"; ġenol ġen, Tarık 

Yerlikaya 

"Kurumsal Mobil HaberleĢme Sistemi"; Halit Çetiner, Ömer KuĢcu, Fatih 

Uysal 

"Akademik ÇalıĢmalarda Kaynak ve Belge Yönetimi Yazılımlarının Etkin 

Kullanılması"; Ercan Polat, Enis Karaarslan 

"GNU Özgür Lisanslı Belgeler Ġçin Bir Çevrimiçi ArĢiv GeliĢtirilmesi"; 

Emre Akadal, ġebnem Özdemir, Zerrin Ayvaz Reis 

"Gönüllü Sivil Toplum KuruluĢları Ġçin Bir Model BiliĢim Yapısı 

Önerisi"; Ercan Kaplan, Turhan Karagüler 

Enformatik 

Bölümü 
Sayısal Tasarım 

"Sayısal Tasarıma BIM YaklaĢımı 2013 Atölye ÇalıĢması"; Türkan Uzun, 

Olcay Çetiner Özdemir 

 

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma I. Oturum / 09:30 - 11:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Kurumsal BiliĢim II 

"Kurum Kültürünün Kurumsal Bilgi Sistemlerine Etkisinin 

Değerlendirilmesi"; Özgür Külcü 

"Kurumsal Talep Yönetim Sistemi : Ġstemci Uygulaması"; Ömer KuĢcu, 

Hilmi Arık, Halit Çetiner 

"Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması"; ġeyhmus Aydoğdu 

"BiliĢim Sistemleri Ġçim Stratejik Yönetim ve Ġnsan - Bilgisayar Yük 

Dağılımı Denge Problemleri"; R. Haluk Kul 

B 

Likya 
Yazılım I 

"Mobil ve Web Uygulamalarının Yazılım Güvenliği"; Hanım Eken 

"Makine Güvenlik Kilidi Sistemi Ġçin Cross Platform Yeni bir Yazılım"; 

Ahmet Gürol Kalaycı, Mert ġekerci 

"Rol Tabanlı Etmen GeliĢtirimi"; Emine Tunçel, Ali Murat Tiryaki 

"Ahbs Ġstemci Yazılımı Standardizasyonu Yol Haritası"; Musa AtaĢ, 

Ahmet Dikici, Ahmet Tümay 

C 

Myra 
Mobil Teknolojiler III 

"Android Uygulaması ile Active Directory Kullanıcı Hesabı Yönetimi"; 

Caner Kara 

"Mobil Ġçerik GeliĢtirme: Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar"; 

Özlem Ozan 

"Kampüsler Ġçin Platform Bağımsız Mobil Uygulama GeliĢtirme"; Ercan 

Mutlu 

"Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir AraĢtırma: Ġstanbul Örneklemi"; Seda 

Gökçe Turan 

D 

Aspendos 
Sosyal Ağlar I 

"Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Deneyimi: Koç ve ĠYTE 

Örnekleri"; Mesra ġendir, Gültekin Gürdal 

"Kampüs Ġçi ĠletiĢimde Sosyal Uygulama Deneyimi: CampusNet"; Veli 

Akçakaya 

"Ġnternet Dünyasından BaĢarı Öyküleri"; Gökhan Yücel 

E 

Perge 
BaĢarı Öyküleri IV 

"Zihinsel Engelli Çocuklara Web Üzerinden Matematik Dersi"; Can 

Tezcan, Özlem Uçar 

F 

Olbia 
Engelsiz BiliĢim 

"Kabartma Alfabesi için Bilgisayarlı Bir Eğitim Setinin Tasarımı ve 

Uygulaması"; Güven Çentik, Özlem Uçar, Erdem Uçar 

"Uzaktan Eğitim Sistemi ile Zihinsel Engelli Çocuklara Sosyal Beceri 

Öğretimi"; Özlem Yalçınkaya, Erdem Uçar, Özlem Uçar 

"Görme Engelliler Ġçin Servis Platformu"; Sibel Buket Teker, Hayrunnisa 

PektaĢ, Oruç Raif Önvural, Erdal Güvenoğlu 

"Görme Engelliler için Kullanılabilirlik ve EriĢilebilirlik Açısından Haber 

Siteleri Analizi"; Zeki Gülen 

"Görme Engelliler Ġçin Sesli Bilgisayar Klavyesi"; Metin Kapıdere, Onur 

Babür 
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G 

Akdeniz 
E-Öğrenme III 

"Mesleki Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Web Tabanlı Öğrenmeye KarĢı 

Tutumları"; Erman Uzun, M. Yasar Özden, Ali Yıldırım 

"Uzaktan Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Yazılım Uygulaması"; 

Evrim Genç Kumtepe, Mutlu Korkmaz, Mesut Aydemir, Yakup Karakurt 

"SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek ġifre Yönetimi"; Ġrfan Süral 

"Ġmece e-Kitap Sistemi Projesi"; Rifat Çölkesen, Batuhan Avcı 

H 

Toros 
LKD "Linux ve Özgür Yazılımlar ile TanıĢma"; Özlem Özgöbek 

I 

Termessos 
Açık Donanım 

"Açık Kaynak Donanım"; Mustafa Karakaplan, Mahmut Sedat Eroğul, H. 

Murat Yıldırım, R. Engür PiĢirici, Ali Erdinç Köroğlu 

J 

Düden 
ĠnĢaat BiliĢimi I 

"Yapı Bilgi Sistemi OluĢturmaya Yönelik Modelleme ÇalıĢması"; 

DurmuĢ Akkaya 

"LiDAR Teknolojisine Genel BakıĢ ve Uygulama Alanları"; M. Taner 

AktaĢ 

"ĠnĢaat Sanayisinde Erp Kullanıma Yönelik Vaka ÇalıĢması"; Arzu 

Baloğlu 

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma II. Oturum / 11:30 - 13:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Teknik III 

"Rakam Tanıma için KNN ve LDA Algoritmalarının KarĢılaĢtırılması"; 

Halit Çetiner, Ömer KuĢcu 

"Hacimsel Moleküler Modellemede Kütle-Yay Sisteminin Kullanımı"; 

Rıdvan Yayla, Alpaslan Duysak 

"OpenCV ile Stereo Görüntülerden Derinlik Kestirimi"; Murat Olcay 

Özcan, Eser Sert, Deniz TaĢkın, Cem TaĢkın 

"Ortam ve Hava ġartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin Ġncelenmesi"; 

Uğur BekçibaĢı, Kubilay TaĢdelen 

"Kampüste Yedekli Omurga-Switch Tasarımı"; Ender Kefoğlu 

B 

Likya 
Yazılım II 

"Yazılım Projelerinde Büyüklük Tahmini"; Emin Borandağ, Fatih 

Yücalar, Önder ġahinaslan 

"EĢ Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması"; 

Erkut Tekeli 

"Yazılım Proje Yönetiminde Proje BaĢarısını Getiren Faktörler"; Serkan 

Akagündüz, Salih Kurnaz, Mustafa Sarı 

"Türkiye'de Yazılım Süreç Kalitesini ĠyileĢtirmek"; Kerem Kemaneci 

C 

Myra 
Teknik IV 

"Paralel Programlamada Kullanılan Temel Algoritmalar"; Uğur Ercan, 

Hakan Akar, Abdülkadir Koçer 

"Paralel ve Sıralı Brute Force Algoritmasının KarĢılaĢtırılması"; Hakan 

Akar, Fatih BaĢçiftçi, Harun Uğuz 

"Yazılım Testinde Sonlu Durum Otomatlarının Kullanılması"; Zeynep 

Altan 

"Renk Kanallarını Farklı ġekilde Kodlayarak SıkıĢtırma Oranını 

Arttırma"; Emir Öztürk, Altan Mesut 

D 

Aspendos 
Sosyal Ağlar II 

"Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici 

Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma"; Serkan Ada, Bahar Çiçek, Gamze 

KaynakyeĢil 

"E-Öğrenme ve Sosyal Ağlar"; Burcu Akın, Ömer Ergem, Merve 

Güleroğlu, Tarkan Gürbüz 

"Üniversite 1.Sınıf Öğrencilerin Sosyal PaylaĢım Sitelerini Kullanımına 

ĠliĢkin Motivasyon Düzeyleri"; Turgut Fatih Kasalak, Gamze Kasalak, 

Okan Oral 

E 

Perge 
BaĢarı Öyküleri V "Dijital Aktivizm (ve Kriz Yönetimi)"; Serdar Paktin 

F 

Olbia 
Engelsiz Üniversite I 

"Engelsiz Üniversite Uygulamaları"; Mustafa Özhan Kalaç, Sarper 

Arıkan, Mustafa Özyürek, Didem Engeler, Yusuf Uzun, Nesrin Özdemir, 

Bahar Yazgan Gülseren, Özge Hacıfazlıoğlu 

G 

Akdeniz 
Kare Ġzleme 

"Ekran yakalama ve Kare Ġzleme Metodu"; Zekeriya Karadağ, Harbi 

Sarıaltun, Razaman Bereket 
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H 

Toros 
LKD "LibreOffice"; ÇağdaĢ Direk, Osman Ünalan 

I 

Termessos 
SanallaĢtırma 

"Özgür SanallaĢtırma Platformu : Proxmox"; Rıza Engür PiĢirici, 

Nurullah Çiftci 

J 

Düden 
ĠnĢaat BiliĢimi II 

"Enerji Ġletim Hatlarının Optimal Güzergah Seçiminde CBS Kullanımı"; 

Nihat Pamuk 

"Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi"; Devrim Alkaya, Burak 

YeĢil 

"ĠnĢaat BiliĢimi -Bina Bilgi Modelleri Kapsaminda Yeni Bir Değerleme"; 

Ümit IĢıkdağ 

 

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma III. Oturum / 14:00 - 16:00 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
Ulakbim 

"YÖK - Ulakbim Sohbet Toplantısı"; Dr. Ahmet Kaplan, Prof. Dr. 

DurmuĢ Günay(*) 

B 

Likya 
Tıp I 

"Kontrol Alan Ağı ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları"; Gül Fatma Türker, 

Akif Kutlu 

"Ayrık Dalgacık DönüĢümü Kullanarak Aritmilere Ait Özniteliklerin 

Çıkarılması"; Ziynet Yılmaz, Mehmet Recep Bozkurt 

"Görüntülü ĠletiĢim Video Konferans Teknolojilerinin Kullanım 

Alanları"; Bilgin Yazar 

"Medikal Görüntülerde Doktor-Hasta Bilgi Gizliliğinin Sağlanması"; 

Vedat Bayraklı, Erdal Güvenoğlu 

C 

Myra 
Bulut Teknolojileri 

"Bulut BiliĢimin Bireysel Kullanımı Ġçin Örnek Bir Uygulama"; Hasan 

Armutlu, Muammer Akçay 

"Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBIT'in Sektörel Uygulanabilirliği"; 

Fatih GüneĢ, Sabih Kızıldeniz, Selim Selçuk, Sinan CoĢkun, Bahadır 

Suna 

"Güvenlik Görevlileri Ġçin Bulut BiliĢim Destekli, Ses Arayüzü Ġle 

ÇalıĢan Asistan Sistemi"; YaĢar YaĢa, Mehmet Göktürk 

"Bulut BiliĢim Ġle Web Üzerinde Görüntü ĠĢleme Uygulaması"; Serkan 

Aksu, Hüseyin Demirel, Salih Görgünoğlu 

D 

Aspendos 
Sosyal Ağlar III 

"Eğitimde Facebook Uygulaması: Bir MYO Deneyimi"; Abdullah Toğay, 

Tunç Erdal Akdur, Ġbrahim Cihan YetiĢken, Arzu Bilici 

"Çok Kullanıcı Oyunların Siber Kültüre Etkileri: Ġstanbul Kıyamet Vakti 

Örneği"; Aygün ġen Telci 

"Sosyal Medyada Mahrem ĠliĢkiler, Gözetleme ve Dijital ġiddet"; Gülüm 

ġener 

"EriĢim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin 

Facebook Kullanımı"; Hasibe Sel 

E 

Perge 
E-Öğrenme IV 

"Uzaktan Eğitimde Önemli Bir Boyut: Öğretmen Adaylarının E-

HazırbulunuĢlukları"; Ġlker Yakın, Hasan Tınmaz 

"EtkileĢimli E-Kitap: Dünü, Bugünü ve Yarını"; Aras Bozkurt, Müjgan 

Bozkaya 

"Pratik Ġçerik GeliĢtirme Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Önemi"; 

Bilgin Yazar, Meral Çiçek 

F 

Olbia 
Engelsiz Üniversite II 

"Öğretim Elemanlarının Engelli Eğitiminde Hazır Bulunurlukları"; Ali 

Ekrem Özkul, Osman Tutal, AyĢe Hepkul, Süleyman Arı 

G 

Akdeniz 
GPU Hesaplama 

"Yüksek BaĢarımlı Paralel GPU Hesaplamasının Bilimsel AraĢtırmalara 

Sağladığı Avantajlar ve CUDA Kullanımı"; Kimberly Powell, Ġlker 

Çağlayan, Rosalie Cornew 

H 

Toros 
LKD "Uluslararası Özgür Yazılım Fırsatları"; Necdet Yücel 

I 

Termessos 
Kriptoloji III "Kriptografiye GiriĢ Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım 
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J 

Düden 
ĠnĢaat BiliĢimi 

"ĠnĢaat BiliĢimi Paneli"; Türkan Uzun, Olcay Çetiner Özdemir 

Bina Tasarım ve Yapım Süreçlerinde BIM"  

Türkan Uzun, Emrah Türkyılmaz , Berk Berker, Probi ĠnĢaat Proje Bilgi 

Merkezi A.ġ., Burak Uzun, MH Mimarlık Ltd. ġti., Nüzhet Albayrak, 

TRES Mimarlık 

Firma Sunumu: Autodesk 

 

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma IV. Oturum / 16:30 - 18:30 

Salon Oturum Başlığı Bildiriler/Sunumlar 

A 

Konferans Salonu 
AB Nasıl? Bu Konferansın Değerlendirilmesi ve Gelecek için Öneriler 

B 

Likya 
Tıp II 

"Karaciğerde OluĢan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi 

Yöntemlerinin Kullanılması"; Emre Dandıl 

"Uzman Sistemlerin Tiroit TeĢhisinde Kullanılması"; Ramazan Solmaz, 

Mücahid Günay, Ahmet Alkan 

"Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastane"; Bilal Ak 

"Enerji Sistemlerinde Arı Kolonisi Algoritması ile Yük AkıĢı 

Optimizasyonu"; Nihat Pamuk 

C 

Myra 
Teknoloji 

"Microsoft Kinect ile Örnek bir Uygulama: Piyano"; Ahmet Ali Süzen, 

Kubilay TaĢdelen 

"Temassız Hareket Algılayıcısı: Kinect"; Hakan Yüksel 

"Ġnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde ArttırılmıĢ 

Gerçeklik Kullanımı"; M Akçay, Sezer Yıldırım, Hakan Çukul 

"KavĢaklarda Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Modellemesi ve 

Benzetimi"; Fuat ġimĢir, Emrah Özkaynak, Dursun Ekmekçi 

"Hosting Otomasyon Sistemleri"; Ġ. Bahattin Vidinli 

D 

Aspendos 
Yazılım III 

"Veri Merkezi Tasarımı"; Hüseyin Taner Gökmen, Ecir Uğur Küçüksille 

"Bilgi ĠĢlem için Etkin Bir Arıza Kayıt Sistemi Önerisi"; Orhun 

UzunĢimĢek, Oğuzhan Ġlhan, Fatih Yücalar, ġenol Zafer Erdoğan 

"Döküman Yönetimi Ġçin Veri Tabanı ve Web Sitesi Tasarımı"; Hakan 

Kör 

"E-Ġmza Destekli Lisansüstü Öğrenci Bilgi Sistemi Tasarımı"; Ömer 

KuĢcu, Muzaffer Tatlı, Halit Çetiner 

"Ġçerik Yönetim Sistemleri Modüllerinin Anlamsal Olarak 

ĠliĢkilendirilmesi"; Adem Tekerek, Ali Teymur Kahraman 

E 

Perge 
E-Öğrenme V 

"Mobil Ġngilizce: Antalya Polisinin Mobil Öğrenme Deneyimleri"; Nuray 

Gedik, Binnur Genç Ġlter, Yalçın Albayrak 

"Akademik Elektronik Kitap Yayıncılığı"; Rifat Çölkesen, Olcay Kaya 

"Öğrenme ve Öğretmenin GeniĢletilmiĢ Gerçeklik ile ZenginleĢtirilmesi: 

OptikAR Uygulaması"; Yasin Özarslan 

F 

Olbia 
Engelsiz Üniversite 

"Panel: Engelsiz Üniversite"; Ali Ekrem Ozkul, AyĢegül Ataman, Cem 

Girgin, Engin Yılmaz, Mustafa Özhan Kalaç 

G 

Akdeniz 
E-Öğrenme VI 

"Fatih Projesi Kapsamında Hazırlanacak Elektronik Ġçeriklerin Temel 

Gereklilikleri"; Devkan Kaleci 

"Özel Eğitim Ġçin Materyal GeliĢtirme ve Fatih Projesi"; Göknur Kaplan 

Akıllı, KürĢat Çağıltay, Hasan Çakır, Necdet Karasu 

"Eğitim Ortamlarında ArttırılmıĢ Gerçeklik Uygulamaları"; H.Hakan 

Çetinkaya, Muammer Akçay 

"Eğitim Teknolojileri Seçimi Örnekleri"; Ġsmet Kaymak, Mahmut Yılmaz 

"Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi"; Mustafa Sayar 

H 

Toros 
LKD "Postfix E-posta Sunucusu"; Devrim Gündüz 

I 

Termessos 
Kriptoloji "Kriptografiye GiriĢ Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım 
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J 

Düden 
ĠnĢaat BiliĢimi III 

"Yapı/Bina Bilgi Modelleme ve Proje Yönetimi"; Olcay Çetiner Özdemir 

"Mimarlık Eğitimi'nde BIM Uygulamaları"; Türkan Uzun 

"BIM Yazılımlarının IFC Veri DeğiĢimi Standardını Kullanabilme 

Yeterlilikleri"; Emrah Türkyılmaz 

"Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Projesi"; Can 

Dağdelen, Selim Ergin 

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma Gala Yemeği 
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TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi Açıklamalarla Standardın Bir Özeti 

ve Elektronik İmza 
 

Derya Arıkan
1 

1 Solneo Yazılım Teknolojileri, Ġstanbul 

deryaarikan@solneo.com 

 
Özet: Bu çalıĢmada, TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi isimli standart incelenmiĢ ve bu sandardın 

öngördüğü yetenekler ve özellikler örneklerle açıklanmıĢtır. Üniversitelerin ve diğer kurumların bu standarda 

uygun yazılım çözümleri seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusu basit ve sade bir dille ele alınmıĢtır. 

Dosya saklama planları, dosya tasnif planları, elektronik belgelerin kayıt iĢlemleri, Elektronik Belge Yönetim 

Sistemleri (EBYS)  kullanım özellikleri, eriĢim kontrolü ve güvenlik, sistem tasarımı ve yönetimi, onay, kayıt 

bilgisi  elektronik olmayan sistemlerle uyumluluk, doküman yönetimi kavramları ele alınmıĢtır. Ayrıca sektörde 

elektronik imza gibi çok konuĢulan teknolojilerle ilgili sorulara da yanıt verilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, 

elektronik belge yönetim sistemlerinin, TSE 13298 standardında öngörülmeyen ancak pratikte çok gerek görülen 

diğer fonksiyonlarına da değinilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi, Belge, Belge Özellikleri, Saklama Planı, Standard 

Dosya Planı, Güvenli Elektronik Ġmza, Doküman Yönetim Sistemleri, Fiziksel Sistemerle Uyumluluk 

 

TSE 13298 Electronic Records Management  : Detailed Examination of 

Standard with Samples and Electronic Signatures 
 

Abstract: In this paper, standard namely ―TSE 13298 Information and Documentation – Electronic Records 

Management‖ is examined and the required features are explained in details. The reqirements of electronic 

records management software solutions are enlisted in an easy to understand way. Especially, use of digital 

signature technology with electronic records management systems is overviewed. And also, other requirements 

of electronic records management system in practical use are summarized. 

 

Keywords: TSE 13298Electronic Records Management , Record, Record Management, Standard File Plan, 

Electronic Signature, Document Management Systems, Compatbility with Physical Systems 

 

1. Giriş 

 

Herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun 

yerine getirilmesi için alınmıĢ ya da fonksiyonun 

sonucunda üretilmiĢ, içerik, iliĢki ve formatı ile ait 

olduğu fonksiyon için delil teĢkil eden kayıtlı bilgi, 

belge (evrak) olarak isimlendirilmektedir. 

 
Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde üretilen 

ya da toplanan, henüz belge vasfı kazanmamıĢ her 

türlü kayıtlı bilgi doküman olarak adlandırılmaktadır.  

 

Kurumların gündelik iĢlerini yerine getirirken 

oluĢturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden 

kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin 

ayıklanarak bunların içerik, format ve iliĢkisel 

özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai 

tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetilmesine 

elektronik belge yönetimi 

(EBY), bunun için kullanılan sisteme de elektronik 

belge yönetim sistemi (EBYS) adı verilmektedir.EBY 

sistemleri ve özellikleri için ISO, 15489 numaralı, 

―Information and Documentation - Records 

Management‖ baĢlıklı standardı yayınlamıĢtır. Ġki 

bölümden oluĢan bu standart, birinci bölümde genel 

gereksinimleri ikinci bölümde ise bir EBY sistemi için 

rehber olarak kullanılabilecek kuralları ele almıĢtır. 

ISO 15489 numaralı standarda parallellik teĢkil edecek 

Ģekilde, TSE, 13298 Bilgi ve Dokümantasyon – 

Elektronik Belge Yönetimi isimli standardı 

hazırlamıĢtır. AĢağıdaki baĢlıklarda, 2007 yılında 

hazırlanan ve Haziran 2009‘da revize edilen TSE 

13289 numaralı standart incelenmiĢtir. 

 

2. Standard Maddelerinin Açıklaması 

2.1. Dosya Tasnif Planları 

 

Dosya tasnif planı, belgeleri belli kategoriler ile 

etiketlemek için kullanılır. 

 

Dosya tasnif planları genellikle hiyerarĢik yapıdadır. 

ġekil 1‘de YÖK tarafından önerilen standart dosya 

planı örneği yer almaktadır. 

 

Modern bir EBYS belgelerin birden fazla dosya planı 

maddesi ile iliĢklilendirilmesine izin vermelidir. 

Örneğin, bir sigorta firmasına alt yüklenicisi ile yaptığı 

teknik bir sözleĢmenin kurumun tüm departmanlarına 

duyuru olarak gönderildiğini varsayalım. Bu evrak 

hem 010.07.02 Duyurular ve 030.04.02 ġartnameler 

isimli dosya planı ile etiketlenebilmelidir. 
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Ayrıca, bir EBYS içerisinde, birden fazla dosya planı 

oluĢturulabilmelidir. ġekilde gösterilen YÖK‘ün 

önermiĢ olduğu dosya planına ek olarak, bir sigorta 

Ģirketi, belgelerini, sigortaladığı müĢterilerini hangi 

sektöre ait olduğu bilgisini göre de kategorize etmek 

istiyor olabilir. O zaman sektör isminde bir dosya planı 

oluĢturarak, aynı belgelerin kategorize edilmesi için 

bir baĢka dosya tasnif planı da kullanabilir. Sektör 

kategorizasyonu olarak kullanılmak üzere aĢağıdaki 

liste örnek olarak verilmiĢtir : 

 

 
Şekil 1. YÖK Standard Dosya Planı 

 

 010. Sağlık Kurumları 

 010.01. Hastaneler 

 010.02. Eczaneler 

 020. Finans Kurumları 

 030. Eğitim Kurumları 

 030.01.Üniversiteler 

 020.02.Ġlk ve Orta Eğitim Kurumları 

 020.03.Dershaneler 

 020.04.Diğer 

 

 

2.2. Saklama Planları 

Saklama Planları, EBYS içerisine dahil edilmiĢ olan 

herhangi bir belgenin ne kadar süre ile sistemde 

kalacağını ve süre bitiminde ne tür bir iĢleme tabi 

tutulacağını ifade eder. 

 

EBYS sistemde tanımlı olan her bir elemana ait 

saklama planını otomatik olarak takip etmeli ve 

saklama süresi dolanları, tasfiye iĢlemini yapması için 

elektronik belge yöneticisini uyarmalıdır. 

 

Saklama planları genellikle belge hiyerarĢisi ile 

birlikte tanımlanır. Belge hiyerarĢisi,  belge fonu, 

birim, belge serisi, dosya-klasör kırılımlarından oluĢur. 

 

Örneğin : 

Batı Teknik Üniversitesi (belge fonu) 

 

 Genel Sekreterlik (birim) 

 2012 Giden Evraklar (seri) 

o YÖK Cevap Yazısı (belge)  

 Kapak.doc (dosya) 

 Ek1.pdf (dosya) 

 Ek2.pdf (dosay) 

 Ek3.tif (dosya) 

 

 Genel Sekreterlik (birim) 

 2012 Gelen Evraklar (seri) 

o Erasmus Programı Hk. 

 Kapak.pdf 

 BaĢvuru Formu.doc 

 

Saklama Kriterleri :  

 Ġdari,  

 mali,  

 hukuki ya da  

 tarihi kiterlerdir. 

 

Saklam Süreleri :  

 1ay ila 100 yıl arasında değiĢebilir. 

 

Tasfiye ĠĢlemleri:  

 Sürekli saklama;  

 Değerlendirme,  

 Ġmha,  

 Transfer etmek olabilir.  

 

Örneğin : 

 

 Tüm mali belgelerin sürekli saklanmasına;  

 Hukuki süreçlere ait belgelerin  5 yıl sonunda 

nasıl tasnif edileceğinin değerlendirilmesine; 

 ĠĢ baĢvurularının 5 yıl sonunda imha 

edilmesine; 

 Sınav kağıtlarının 10 yıl sonra, arĢiv binasına 

transfer edilmesine karar verilmiĢ olabilir. 

Ġmha planları özellikle fiziksel (kağıt ortamındaki) 

arĢivler için, yerden tasarruf etmek amacıyla 

baĢvurulan bir yöntemdir.  
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Günümüzde, özellikle elektronik arĢiv sistemlerinin 

yaygınlaĢması saklama ünitelerinin ucuzlaması 

nedeniyle, elektronik belgelerin sürekli saklanması 

tercih edilmektedir. 

 

2.3. Elektronik Belgelerin Kayıt İşlemleri 

 

EBYS : 

 Teknik özellikleri ne olursa olsun (Microsoft 

Word, Excel, Acrobat PDF, AutoCAD, TIFF, 

JPG, ses ve hareketli görüntü dosyaları v.b 

faks ve e-posta ile gelen her tür dosya) her tür 

elektronik belgeyi sisteme alma ve 

yönetebilme; 

 Elektronik belgeleri dosya tasnif ve saklama 

planları ile bir veya birden fazla klasörle 

iliĢkilendirebilme; 

 Elektronik belegelerin üretildiği program ile 

birlikte çalıĢabilme; 

 Elektronik belgeye ait üst verilerin kontrol ve 

kayıt iĢlemlerini gerçekleĢtirebilme 

özelliklerine sahip olmalıdır. 

 

Yukarda, doküman ile belge kavramlarının birbirinden 

farklı olduğu vurgulanmıĢtı. Her belge, hayatına bir 

doküman olarak baĢlar ancak belli bir resmilik 

kazandığında belge haline gelir.  

 

Kurum dıĢında hazırlanıp, kuruma gönderilmiĢ bir 

evrak, sistemde kayıt altına alındığında belge vasfı 

kazanmıĢ olur. Ya da kurum içinde hazırlanmıĢ bir 

doküman gerekli onay ve olurları alıp da paylaĢılmaya 

(kurum içi ya da kurum dıĢında) hazır hale geldiğinde 

belge vasfı kazanmıĢ olur. 

 

Günümüzde yazıĢmaların çok büyük bir kısmı e-posta 

ile yapıldığı için Bir EBYS sisteminin e-postaları da 

sisteme dahil edebilme yeteneği olması 

beklenmektedir. 

 

EBYS içerisinde kayıt altına alınan her belge eĢsiz bir 

referans kodu ile numaralandırılır. 

 

Ayrıca belgenin, yazı tarihi, kayıt tarihi, aciliyet 

durumu, cevap bekleyip beklemediği, gizlilik derecesi, 

hangi kurum tarafından hazırlandığı gibi üst veriler 

(künye bilgileri) kayıt sırasında ya da daha sonra 

girilir. Mümkün olduğunca, kayıt tarihi v.b bilgiler 

otomatik olarak sistem tarafından doldurulmalıdır. 

 

Evrak ve ekleri Ģeklinde birden fazla parçadan oluĢan 

tümleĢik evrakların parçaları arasındaki bütünlük 

korunmalıdır. Birden fazla parçası olan bir evrak, 

EBYS tarafından tek bir ünite olarak ele 

alınabilmelidir. 

2.4. EBYS Kullanım Özellikleri 

 

EBYS, bünyesindeki elemanlar üzerinde, arama, 

görüntüleme, yazdırma ve raporlama fonksiyonları 

sunmalıdır. EBYS, bilgi güvenliği sağlandığı sürece, 

yerel ve geniĢ alan ağlar üzerinden bu bilgilere eriĢime 

izin vermelidir. 

 

EBYS yukarda dile getirilen fonksiyonları, grafik bir 

arayüz ile sunmalı, klasörler içerisinde listelenerek bir 

belgeye eriĢilebileceği gibi, belge üst verileri ya da 

belge içeriğinden anahtar kelime (full text search) ile 

de arama yapılarak belgelere eriĢim mümkün 

olmalıdır. 

 

Arama sonucu listelenecek belgeler, aramayı yapan 

kullanıcının eriĢim hakkı olan belgeler olmalıdır. 

 

2.5. Erişim Kontrolü ve Güvenlik 

 

EBYS, sistem içerisinde her kullanıcı için profiller 

tanımlanmasına izin vermelidir; (kullanıcı, veri giriĢ 

elemanı, sistem yöneticisi v.b.). Ayrıca; sistemde 

kullanıcı grupları da tanımlanabilmelidir, ―Genel 

sekreterlik veri giriĢ elemanları‖ gibi. 

 

Kullanıcılar eriĢim hakkına sahip olmadıkları belgelere 

ne klasör hiyerarĢisinden ne de arama fonksiyonu ile 

eriĢememelidirler. 

 

EBYS otomatik olarak günlük (log) tutabilmelidir. Bu 

günlükler sistemde ne zaman kim tarafından hangi 

iĢlemlerin yapıldığı kayıtlarını içermelidir ve sistem 

güvenliği açısından bu log dosyalarına elle müdahale 

yapılamamalıdır. 

 

2.6. Sistem Tasarımı ve Yönetimi  

 

EBYS sistem bütünlüğü ve güvenirlilik özelliğine 

sahip olmalıdır. Yani, sistem içerisindeki bilgiler 

birbiri ile iliĢkili ve veri bütünlüğü bozulmadan 

saklanabilmesi ve gerektiğinde saklanan tüm verilere 

eriĢim sağlanabilmelidir. EBYS, bünyesindeki her 

elemanı tek ve benzersiz bir referans numarası ile 

kodlamalıdır. 

 

EBYS, veri giriĢi ve belge arama iĢlemleri sırasında 

kullanıcı dostu özellikler sağlamalıdır. Bu özellikler 

arasındai kodları ve numaraları hatırlamadan basit bir 

Ģekilde veri giriĢi yapılabilmesi özelliği sayılabilir. 

EBYS yazılımı, endüstri standardı haline gelmiĢ 

kelime iĢlemci programlarıyla (Microsoft Office v.b.) 

entegre bir Ģekilde çalıĢarak, bu uygulamalar 

içerisinden de direkt olarak sisteme belge 

kazandırabilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

 

EBYS performansveölçeklenebilirlik özelliğine sahip 

olmalıdır. Yani belgelerin kayıt iĢleminin tamamlanma 

süresi, basit ya da karmaĢık bir arama iĢleminin 
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tamamlanma süresi, bir belgenin elektronik olarak 

görüntülenme süresi, kabul edilebilir süreler olmalıdır. 

 

Verilerin depolanması konusunda, standart,  EBYS‘nin 

saklama ünitelerinin kopyalarının periyodik olarak 

karĢılaĢtırılabilir olması gerektiğini söylemektedir, 

ancak günümüzde kullanılan sanal makine,  depolama 

ve yedekleme teknolojilerindeki ilerlemeler nedeniyle 

bu özellik, genel biliĢim altyapıları ile rahatlıkla 

karĢılanabilmektedir. Bunun dıĢında EBYS sisteminin 

sürüm yükseltmeleri, eski sürümlerde kayıt edilmiĢ 

olan verilerin bütünlüğünü ve kullanımını tehdit 

etmemelidir. 

 

2.7. Belge Özellikleri 

 

Sistemde kayıt altına alınan belgelerin özellikleri 

arasında, üretici, yazar, üretim tarihi, gönderen, çıkıĢ 

yeri, üretim tarihi,  iletim tarihi, arĢivleme tarihi, 

transfer tarihi, alıcı adı, fonksiyon adı v.b. sayılabilir. 

Bu alanlar, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

artabilir, alanların adları farklı olabilir. 

 

EBYS, belge vasfı kazanmıĢ elektronik dokümanların 

içeriğine herhangi bir müdahalenin yapılmasını 

engellemelidir. Buna entellektüel bütünlük denir. 

EBYS, elektronik belgelerin üretim, iletim alınma ve 

kullanımı ile ilgili tanımlama ögelerini bir bütün 

içerisinde korumalıdır. Buna da tanımsal bütünlük 

denir. Yukarda da ifade edildiği gibi, birden çok 

dosydan oluĢan, tümleĢik evrakların bir bütün olarak 

yönetilmesine de fiziksel bütünlük edı verilmektedir. 

 

Özet olarak EBYS, entellektüel, tanımsal ve fiziksel 

olarak belgelerin bütünlüğünün bozulmayacağını 

garanti altına almalıdır. Yani sisteme girilmiĢ bir 

belgenin: 

 

 ne içerisinde bir değiĢiklik olmalı; 

 ne belgeye ait tanımlanmıĢ bilgiler de 

(hazırlayan, iletim tarihi, sisteme kayıt tarihi 

v.b.)  

 ne de belge ile iliĢkili olan eklerin bütünlüğü 

bozulmamalıdır. 

 

2.8. Onay, Kayıt Bilgisi ve Elektronik İmza 

 

EBYS, elektronik belgelerin onaylanması ve kayıt 

altına alınması ile ilgili olarak  güvenli elektronik 

imzalı belgeleri yönetebilme özelliğine sahip 

olmalıdır. Güvenli elektronik imza, günümüzde bir 

dokümanın, bir kullanıcının güvenli elektronik imzası 

ile imzalanmasına olanak tanımaktadır ancak yaygın 

inanıĢın aksine, bir çok kurumda gerekli olan bir 

belgenin birden çok kiĢi tarafından imzalanması 

(örneğin bir satınalma kararının rektör yardımcıları ve 

rektör tarafından imzalanması) Ģu anda günümüz 

teknolojisi ile mümkün değildir. Bu durumda, ıslak 

imzalı belge taranarak sisteme atılabilir.  

Elektronik olarak imzalanmıĢ bir belge, yazıcıdan 

çıktısı alındığında, bu çıktının, o belgenin otantik 

(değiĢmemiĢ, orijinal) olduğunun kanıtlanabilir olduğu 

Ģeklinde yanlıĢ bir inanıĢ vardır; elektronik imza ile 

imzalanmıĢ bir belgenin, otantik olduğu, sadece ve 

sadece elektronik ortamda ve elektronik bir otorite 

(certification server) tarafından doğrulanabilir. BaĢka 

bir ifade ile elektronik imza, sadece ve sadece 

elektronik belgeyi koruyan bir mekanizmadır ve bu 

elektronik belgenin çıktısının alınması durumunda bu 

çıktının otantik olduğunu kanıtlayamaz. 

 

(1) Elektronik imzalanmıĢ bir dokümanın 

imzalanmasını da, (2) imzalı bir dokümanın üzerindeki 

imzanın otantik olduğunu da ancak, elektronik 

dokümanın hazırlandığı uygulama ile yapmak 

mümkündür. Yani, doküman Microsoft Word ile 

hazırlandı ise, imzalama iĢlemi Microsoft Word‘ün 

içinde yer alan fonksiyonlarla yapılır.  

 

Size e-posta ile gönderilmiĢ olan bu dosyayı tıklayıp  

Microsoft Word içinde görüntülediğinizde, dosyadaki 

imzanın gerçek olup olmadığını da yine Microsoft 

Word uygulaması söyleyecektir.  

 

Bu açıdan bakıldığında, elektronik imza, EBYS 

sisteminin bir yeteneği olmayıp, elektronik belgenin 

hazırlandığı (Microsoft Word, Acrobat Writer gibi) 

kelime iĢlemci uygulamaların bir yeteneğidir.  

 

Modern bir EBYS‘den beklenen, elektronik imzalı 

belgeyi de, elektronik olarak imzalanmamıĢ alelade bir 

belge gibi kaydedebilmesi ve  yönetebilmesidir. 

 

2.9. Doküman Yönetimi 

 

Doküman Yönetim Sistemleri (DYS)  genel olarak 

kurumsal bilgi kaynaklarının elektronik ortamda 

depolanması ve kullanılması için geliĢtirlmiĢ 

sistemlerdir. Bu sistemler kurum içinde belge statüsü 

kazanmıĢ dokümanların yanı sıra belge özelliği 

taĢımayan ancak içerdiği bilgi açısından depolanan ve 

kullanılan dokümanları düzenleme, tanımlama ve 

eriĢim gibi fonksiyonları yerine getirmek için 

kullanılır. 

 

DYS diğer bilgi kaynakları için olduğu gibi, elektronik 

belge özellikleri korunduğu takdirde elektronik 

belgelerin yönetimi için de kullanılabilir. 

 

DYS içerisinde her tür bilgi kaynağı potansiyel olarak 

bir bilgi kaynağı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle 

doküman yöentim sistemleri, EBYS için bir ön süreç 

aracı olabilir. 

 

2.10. Elektronik Olmayan Sistemlerle Uyumluluk 

 

Bir EBYS, halen kağıt ortamında kullanılan belgelerin 

de yönetimine izin vermelidir. Fiziksel belgelerin 
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hangi raf ve dolapda bulunduğu bilgisi, ya da fiziksel 

belgenin zimmet karĢılığı takibi yapılıyorsa hangi 

tarihte kime teslim edildiği bilgisi elektronik ortamda 

takip edilebilmelidir. 

 

3. Diğer EBYS Fonksiyonları 

 

Bu bölümde, TSE 13298 nolu standartta yer 

almamasına rağmen, EBYS sistemi kuracak olan 

kurumlara rehberlik edebileceği düĢünülerek, 

ülkemizde pratikde gereksinim duyulan fonksiyonların 

bir listesi sunulmuĢtur: 

 

(1) Sisteme kayıtlı olan evrakların, kurum içinde 

―gereği‖ ya da ―bilgi‖ amaçlı olarak sevk edilmesi; 

 

(2) Yapılan sevk iĢlemlerinin kullanıcılardan ziyade 

rollere sevk edilmesi; (böylece  yeni atanan rektör, 

kendisinden önceki rektör zamanında, ―Rektör‖ 

rolüne sevkedilen tüm evraklara, otomatikman 

eriĢim hakkına sahip olacaktır.) 

 

(3) Yapılan sevk iĢlemininin gereğinin yapılıp 

yapılmadığı bilgisinin takip edilmesi;Kuruma gelen 

bir evrakın cevap bekleyip beklemediği bilgisinin 

sisteme girilmesi;  

 

(4) Kuruma gelen bir evrakın cevap bekleyip 

beklemediği bilgisinin sisteme girilmesi;  

 

(5) Evrak cevap bekliyorsa cevaplanıp cevaplanmadığı 

bilgisinin takibi;  

 

(6) Evrak cevaplanmıĢ ise cevaplayan evrak ile 

cevaplanan evrakın iliĢkilendirilmesi; 

 

(7) Evrak ile ilgili bir termin tarihi olup olmadığı 

bilgisinin kayıt edilmesi; 

 

(8) Sistemin gerekli kiĢi/rollere termin tarihi ile ilgili  

hatırlatmaları yapabilmesidir. 

 

(9) Kurumda bir evrakın sevk tarihçesinin kolayca 

görülebilmesi, evrak üzerinden kimlerin ne iĢlem 

yaptığı raporunun alınabilmesi 

 

4. Kaynaklar 

 

[1] TSE 13298 Bilgi ve Dokümantasyon – Elektronik 

Belge Yönetimi (Information and Documentation – 

Electronic Records Management) 

http://www.tse.org.tr. 

 

[2] ISO 15489-1 : Information and documentation -- 

Records Management -- Part 1: General 

http://www.iso.org. 

 

[3] ISO 15489-2 : Information and documentation -- 

Records Management -- Part 2: Guidelines 

http://www.iso.org

http://www.tse.org.tr/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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Özet: Bilgisayar ortamında kullanıcıların etkinliklerinin kayıt altına alınması ve incelenmesi için geliĢtirilmiĢ bir 

teknik olan Kare Ġzleme Metotu  (KĠM) bir nitel inceleme yöntemidir. ġimdilik sadece eğitim alanında 

uygulamaları yapılmıĢ olmasına karĢılık Ġnternet Reklamcılığı, Bilgisayar Oyunları ve Ġnternet programcılığı gibi 

kullanıcının tercihlerinin bilinmesinin önemli olduğu diğer disiplinlere de uygulanabilir.  

Abstract: Frame Analysis Method (FAM) is a qualitative research technique, developed to record and anayze 

user activities in computer environment. Although the method has been tested only in educational research, it has 

a potential to employ in many disciplines, in which user preferences are regarded, such as Internet 

Advertisement, Computer Games and Internet Programming.

 

1. Giriş 

Zihinsel faaliyetler, düĢünme ve zeka alanındaki 

çalıĢmalarıyla ünlü Siegler ve Crowley‘in (1991) 

dediği gibi, geliĢmenin temelinde değiĢim vardır 

ama değiĢimin nasıl gerçekleĢtiğini görmek çok 

zordur. Öğrenmenin zihinde var olan zihinsel 

Ģemalarda değiĢim olduğu önermesinden yola çıkan 

araĢtırmacılar zihinde neler olup bittiğini doğrudan 

gözlemleyemedikleri için bu değiĢimi 

inceleyebilmek için çeĢitli yöntemler geliĢtirmek 

zorunda kalmıĢlardır.Zihinsel bir etkinliği 

gerçekleĢtiren bir deneyin o andaki düĢünme 

mekanizmasını incelemek için geliĢtirilen bu 

yöntemlere mikrogenetik yaklaĢım 

(microgeneticapproach) (Schoenfeld, Smith, ve 

Arcavi, 1993; Siegler ve Crowley, 1991) veya iz 

sürme (traceanalysis) (Ohlsson, 1996) gibi adlar 

verilmiĢtir.  

Yöntemin

adı 

İncelenenveriveincelemeyöntemi 

Yükseksesl

edüĢünme 

(Thinking-

talking 

aloud) 

Deneğinzihinseletkinliksüresinceya

ptığıeĢzamanlıkonuĢmalar 

Kayıtdosya

ları (Log 

file) 

Kullanıcınınbilgisayarortamındakifa

aliyetlerininlistelendiğidosyalarıninc

elenmesi 

Gözhareke

tleriniizle

me (Eye 

tracking) 

Kullanıcınınbilgisayarortamındakifa

aliyetlerinigerçekleĢtirirkenekranda

baktığıyerlerinkaydedilmesiveincele

nmesi 

Ekranyakal

ama 

(Screen 

capturing) 

Kullanıcınınbilgisayarortamındakifa

aliyetlerininekranyakalama (screen 

capturing) 

türüyazılımlarlakayıtaltınaalınmasıv

eincelenmesi 

 

Doğal olarak, bu yöntemlerinin her birinin farklı 

kullanım alanları ve söz konusu araĢtırma alanlarına 

çeĢitli katkıları vardır. Bu sunumda, genel olarak 

yöntemler hakkında bilgi verildikten sonra 

bilgisayar ortamlarındaki faaliyetler için özellikle 

tercih edilmeye baĢlanan ekran yakalama yöntemi 

üzerinde durulacak ve Karadağ (2009) tarafından 

geliĢtirilen Kare Ġzleme Metotu  (KĠM) 

anlatılacaktır.  

2. Mikrogenetik Yaklaşım Teknikleri 

 

Ġnsan zihninde gerçekleĢen bilgi iĢleme, öğrenme, 

kavram yapılandırma, problem çözme  gibi 

faaliyetlerin nasıl bir süreçten geçerek sonuçlandığı 

veya sonuçlanamadığı eğitim araĢtırmacılarının hep 

merak ettikleri sorular arasında olmuĢtur (Karadag, 

2009; Marshall, 1995; 2002; Ohlsson, 1996; 

Schoenfeld, Smith, ve Arcavi, 1993; Siegler ve 

Crowley, 1991). Bu merak nedeniyle doğrudan 

gözlemleyemedikleri bu faaliyetleri anlamak için 

dolaylı teknikler geliĢtirmiĢ ve uygulamıĢlardır. 

Yüksek sesle düĢünme (Chi, Bassok, Lewis, 

Reimann, &Glaser, 1989 ve Schoenfeld, Smith, ve 

Arcavi, 1993), kayıt dosyaları yardımıyla bilgisayar 

ortamındaki faaliyeti yorumlamak için klavye ve 

fare hareketlerini kaydetme (Marshall, 1995), göz 

hareketlerini izleme (Marshall, 2008) ve ekran 

yakalama (Hosein, Aczel, Clow, ve Richardson, 

2007; Karadağ, 2009) bu tekniklerden bazılarıdır. 

2.1. Yüksek sesle düşünme  

Yüksek sesle düĢünme veya yüksek sesle konuĢma 

diye anılan bu teknik, zihinsel faaliyette bulunan 

kiĢinin, mesela problem çözen bir öğrencinin 

düĢündüklerini yüksek sesle ifade etmesi prensibine 
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dayanır. Bu teknikteki varsayım, öğrencinin 

aklından geçenleri herhangi bir ön elemeden 

geçirmeden olduğu gibi söyleyeceği varsayımıdır. 

Dolayısıyla, öğrencinin beyninin içinde 

düĢündüklerini anında sözlü olarak ifade etmesiyle 

onun ne düĢünerek o andaki zihinsel faaliyeti 

gerçekleĢtirdiği varsayılır (Chi, Bassok, Lewis, 

Reimann, &Glaser, 1989;Schoenfeld, Smith, ve 

Arcavi, 1993). 

2.2. Kayıt dosyaları (logfiles) 

Kayıt dosyaları (logfiles) yardımıyla katılımcıların 

(öğrencilerin) bilgisayar ortamındaki faaliyetlerini 

yorumlamak için klavye ve fare hareketlerini 

kaydetmeyi kullanan bu yöntemde, kiĢilerin hangi 

faaliyetleri hangi sırayla yaptığı ve hangi faaliyetler 

arasında ne kadar süre duraklandığının kayıt altına 

alınması ve incelenmesi prensibine dayanır. Bu 

faaliyetlerin sırası ve faaliyetler aralarda ve 

faaliyetler sırasında geçen süreler bilindiğinden bu 

bilgiler ıĢığında nasıl bir zihinsel süreçten geçildiği 

yorumlanmaya çalıĢılır(Marshall, 1995). 

2.3. Göz hareketlerini izleme  

Bilgisayar ekranında birĢeyler okuyan veya verilen 

bir görevi yerine getiren kiĢilerin bu süreçte ekranın 

neresine baktığını kaydetmeye yarayan bu teknikte, 

özel bir sistem yardımıyla göz hareketleri kayıt 

altına alınır (Ģekil 1) ve özel bir yazılım yardımıyla 

bu hareket bölgeleri ekran görüntüleri üzerine 

bindirilir (Ģekil 2). 

 

Şekil 1: Göz hareketlerini izleme düzeneği 

 

Soldaki resimdeki görüldüğü gibi kaydedilen 

görüntüler, sağdaki resimde görüldüğü gibi ekran 

görüntüleri üzerine bindirildikten sonra katılımcının 

veya öğrencinin ekranına nerelerinde ne kadar süre 

odaklandığına bağlı olarak zihinsel faaliyetleri 

yorumlanmaya çalıĢılır (Marshall, 2008). 

 

 

Şekil 2: Verilerin ekran üzerine bindirilmiĢ hali 

 

2.4. Ekran yakalama  

Ekran yakalama yazılımlarının geliĢmesiyle bu 

yazılımları da veri toplama araçları içine dahil eden 

araĢtırmacılar, mesela Hosein, Aczel, Clow, ve 

Richardson (2007) ve Karadağ ( 2009), kullanıcının 

bilgisayar ekranında görüntülenen faaliyetlerini 

kaydetmiĢlerdir. Hosein, Aczel, Clow, ve 

Richardson (2007) bu kaydedilen görüntüleri baĢka 

verilerle beraber harmanlayarak kullanırken, 

Karadağ ( 2009) bu verileri incelemek için bir 

sistematik bir yöntem geliĢtirmek üzerinde çalıĢmıĢ 

ve Frame Analysis Method (Kare Ġzleme Metodu) 

olarak literatüre geçen tekniği geliĢtirmiĢtir. 

3. Kare İzleme Metodu (KİM) 

 

GeliĢen bilgisayar teknolojilerinin sağladığı 

olanaklardan biri de, ekranda gerçekleĢtirilen tüm 

faaliyetlerin Camtasia, Jing ve Wink gibi özel 

yazılımlarla kayıt altına alınabilmesidir. Kaydedilen 

bu dosyaların incelenmesi genelde dosyaları video 

formatına dönüĢtürmek ve video iĢleme 

teknikleriyle incelemektir. Detaylı inceleme 

gerektiren durumlarda ise iĢlenmemiĢ dosyaları 

film kareleri olarak inceleyebilmekteyiz. Bu ikinci 

inceleme metodunun adı da yapılan iĢleme atfen 

Kare Ġzleme Metodu (KĠM) olarak belirlenmiĢtir. 

3.1. Kare izleme metoduna genel bakış   

Kare Ġzleme Metodu (KĠM), Karadağ tarafından 

2005-2009 yılları arasında Toronto Üniversitesinde 

tamamlanan doktora çalıĢması sırasında 

geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Amacın matematiksel 

düĢünme aĢamalarının incelenmesi olan söz konusu 

çalıĢmada, öğrencilerin bilgisayar ortamında  

problemçözme süreci kayıt altına alınmıĢtır. Söz 

konusu yöntemde öğrencilerin bilgisayar 

ekranındaki faaliyetleri yarımĢar saniyelik dilimler 
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halinde ele alınmakta ve aĢağıda aĢamaları verilen 

mikrogenetik analiz tekniğiyle analiz 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Kare izleme metodu, genel olarak 3 aĢamada 

gerçekleĢtirilen bir nitel analiz yöntemidir ve analiz 

sürecinde verilerin derinlemesine ve tekrar tekrar 

incelenmesi esasına dayanır. Doğası gereği 

döngüsel olan bu inceleme süreci, ön analiz 

süreciyle baĢlar ve mikroanaliz süreciyle devam 

eder.  

 

Şekil 3: KĠM'in genel aĢamaları 

 

Son aĢaması olan toparlama sürecinde verilerin 

tekrar analiz edilmesi ve belli bir tür verinin tekrar 

ele alınması gerekiyorsa ön analiz sürecine geri 

dönülür. 

3.2. Ön analiz süreci   

Bu analiz sürecinde, veriler video formatına 

dönüĢtürülür ve elde edilen video dosyaları 

yüzeysel olarak incelenir. Bu süreçte amaç, 

kaydedilen veriler içindeki önemli anları tespit 

etmek ve ayrım anlarını belirlemek ve daha ayrıntılı 

inceleme için altyapı hazırlamaktır. Süreç, kendi 

içinde 4 alt sürece ayrılmaktadır: Gözlem, 

Parçalama, Tanımlama ve Ġlk Analiz.  

 

 

Şekil 4: KĠM‘in ilk aĢaması olan ön analiz süreci 

 

Gözlem aĢaması, yukarıda belirtilen ilk video 

inceleme aĢamasıdır. Bu aĢamada, göze ilk çarpan 

anlarla ilgili notlar alınır. Parçalama aĢamasında ise 

video dosyaları değil de kaydedilen film karelerinin 

incelenmesine geçilir. AĢağıdaki Ģekillerde 

görüldüğü gibi belli bir eylemin baĢlangıç ve bitiĢ 

anları belirlenir. Tanımlama aĢamasında bu süreçte 

gözlemlenenler yorum katılmadan tanımlanır. Bu 

sürecin son alt grubu olan Ġlk analiz sürecinde bu 

tanımlarda tespit edilen ortak eylemler, varsa belli 

bir düzene göre tekrarlanan eylemler (örüntüler) 

tespit edilir.  

 

 

 

 

 

3.3. Ayrıntılı inceleme süreci 

Bu süreçte, artık amaç verilerin ayrıntılarına girip 

eylemleri yorumlamak ve kullanıcının (öğrencinin) 

ne düĢündüğünü anlamak için deyim yerindeyse 

onun gibi süreci yaĢamaya çalıĢmaktır. Bu süreç, 

kare kare inceleme, ayrıntılı kodlama ve analitik 

kodlama aĢamalarından oluĢur.  

Kare kare inceleme aĢamasında, verilerde 

gözlemlenenler yorumlanmaya baĢlanır. Bu defa ne 

görüldüğü değil de neden öyle yaptığı önem 

kazanmıĢtır ve bu yorumlama için her eylemin 

öncesi ve sonrası ayrıntılı karĢılaĢtırılarak inceleme 

yapılır. Ayrıntılı kodlama aĢamasında, yorumlarda 

ön plana çıkan eylemler not edilir ve anahtar 

kelimeler bulunmaya çalıĢılır. Daha sonraki analitik 
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kodlama sürecinde bu anahtar kelimeler 

karĢılaĢtırılarak belli bir anlam olup olmadığı ve 

verilerin ne söylediği anlaĢılmaya çalıĢılır. 

 

Şekil 5: KĠM‘in ana analiz aĢaması olan ayrıntılı 

inceleme süreci 

 

3.4. Verilerin toparlanma süreci 

Bu aĢamada, bütün aĢamalarda elde edilen veriler 

bir araya getirilerek karĢılaĢtırılır ve ortaya 

çıkabilecek hipotezler aranır ve bulunan hipotezler 

test edildiği gibi aralarındaki iliĢkiler aranır. Kısaca 

bu son aĢamanın iki temel amacı vardır.  

Birinci amaç, verilerin ortaya koyduğu bir kuramın 

varlığı veya mevcut kuramlardan birine bir iliĢkinin 

varlığı araĢtırmaktır. AraĢtırma problem(ler)ine 

yanıt teĢkil edecek cevapların varlığı yoklanır ve 

elde edilen temalar literatürdeki karĢılıklarıyla 

karĢılaĢtırılmaya hazırlanır. 

Ġkinci amaç ise, eğer elde edilen yanıtlar araĢtırma 

problemlerini cevaplamaktan uzak ise ve bu 

sonucun verilerin tekrar analizini gerektiren bir 

durumdan kaynaklandığı düĢünülüyorsa veri 

analizinin ilk aĢamasına dönülüp dönülmeyeceğine 

veya yeni veri toplamaya gerek olup olmadığına 

karar vermektir. 

 

Şekil 6: KĠM'in son aĢaması olan  verilerin 

toparlanma süreciKĠM‘inliteratürdeki yeri 

 

Karadağ tarafından 2005-2009 yılları arasında 

Toronto Üniversitesinde tamamlanan doktor 

çalıĢması sırasında geliĢtirilen bu metot, ilk olarak 5 

tane lise öğrencisinin bilgisayar ortamındaki 

problem çözme süreçlerini incelemek ve onların 

matematiksel düĢünme süreçlerini anlamak için 

uygulanmıĢtır (Karadag&McDougall, 2008; 

Karadag&McDougall, 2009). 

Bu teknik daha sonra Aydın ilindeki bir grup 

ilköğretim 5. Sınıf öğrencisiyle, bu öğrencilerin 

bilgisayar kullanma becerilerini ve problem çözme 

süreçlerini anlamak için uygulanmıĢtır (Cengel ve 

Karadag, 2010a; Cengel ve Karadag, 2010b) . 

Daha sonra ise Ahi Evran ve Pamukkale 

Üniversitelerinde birer grup üniversite öğrencisiyle 

yapılan düĢünme analizi çalıĢmalarında da 

kullanılmıĢtır (Aktumen, Karadag, & Kabaca, 2011; 

Kabaca, Karadag, &Aktumen, 2011).  

 

4. KİM‟in olası kullanım alanları 

 

Bu sunum önerisine konu olan KĠM, sadece 

Matematiksel düĢünmenin incelenmesi ve genel 

olarak öğretim amaçlı araĢtırmalarda değil, 

bilgisayar ortamlarındaki kullanıcı hareketlerinin ve 

tercihlerinin izlenmesinin önemli olduğu bütün 

alanlarda kullanılabilir. Bilgisayar oyunları, Ġnternet 

reklamcılığı gibi alanlarda kullanılabileceği 

öngörülmektedir. 
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Özet: Bu günün geliĢmiĢ dünyasında mikro denetleyiciler, fiziksel niceliklerin ölçülmesi ve ölçüm değerleri 

üzerinde farklı iĢlem yapılabilmesini kolaylaĢtıran araçlar olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikro-çiplerin 

ifade edilen özelliklere sahip olmasında, onların amaca uygun üretilebilmeleri, gömülü sisteme 

dönüĢtürülebilmeleri, piyasadan kolayca temin edilebilmeleri ve bit üzerinden programlanabilmeleri gibi 

özelliklerin önemli rol oynar. Bu çalıĢma esas olarak sıcaklık ve nemi algılayan elemanların çıkıĢ kodlarını yazılı 

olarak sunması itibarıyla geçmiĢ çalıĢmalardan ayrılır. Üretilen cihaz ile sıcaklık ve nem güvenilir değerde 

ölçülebilmektedir. Çok noktalı, eĢ zamanlı sıcaklık ve nem ölçme cihazı tarım, farklı ortamları iklimlendirme 

kontrollerinde kullanılabilir.  

 

Anahtar kelimeler: 16F628A, Mikro Denetleyici, Programlama, Sıcaklık ve Nem 

 

A PC ApplicationHumidity and Temperature Measurement Using Multi-

Channel Micro Controller  
 

Abstract: In today‟s advanced world, micro-controllers are extensively used as tools for measuring physical 

quantities and as a facilitator for processing various measurement values. The fact that they can be purpose-built 

turned into embedded systems, easily procured and programmed over bits gives them all those qualities. This 

study differs from the previous ones as it provides the written output codes of micro-chips measuring 

temperature and humidity. With the resulting device that has been produced allows the measurement of 

temperature and humidity more accurately. Multi-point, simultaneous temperature and humidity measuring 

device may be used in regulating the air conditioning of various environments.  

 

Keywords: 16F628A, Micro-Controller, Programming, Temperature and Humidity 

 

1. Giriş 

 
Sıcaklık ve nem birbiri ile iliĢkili fiziksel niceliklerdir. 

Sıcaklık moleküllerin kinetik enerjisi ile orantılı bir 

durumu ifade eder. Nem atmosferdeki su buharı ile 

orantılıdır. Suyun herhangi bir sıcaklıkta 

buharlaĢmasından dolayı her zaman atmosferde bir 

miktar su buharının bulunması doğaldır ve higrometre 

ile ölçülür. Ġnsan türü yaĢam kalitesi için konfor ister. 

Bunun için bu iki fiziksel niceliğin uygun sınırlar 

içinde olması gerekmektedir. Bir ortama ait sıcaklık 

ve nemin aynı anda ölçülmesi ve bunların farklı ölçüm 

cihazları ile ideal ortam koĢullarının kontrolü 

sağlanması gerekir. Sıcaklık ölçümü için cıvalı veya 

alkollü termometreler kullanılmaktadır. Nem ise 

higrometre ile ölçülmektedir. Ancak yaĢam kalitesinin 

arttırılması için gerekli koĢullar hem sıcaklığın hem de 

nemin aynı anda ölçülüp değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 

Bu çalıĢmada, her bir kanalın farklı zaman dilimlerin 

sıralı olarak okunması ile ortamın sıcaklık ve nemin 

ölçüm değerleri elde edilmektedir. Okuma ve 

sensörlerin tepki hızı açısından okuma kalitesi ―eĢ 

zamanlı‖ yapmaktadır. Bu amaç ile ortamın aynı anda 

hem sıcaklığını hem de nemini ölçen ve değerleri 

dijital olarak göstermek amacı için tasarlanan bir 

ölçüm cihazı yazılımı ve uygulaması gösterilmektedir. 

Tasarlanan bu cihaz ile farklı noktadan nem ve 

sıcaklık ölçümleri yapılabilir.  Ölçüm değerleri eĢ 

zamanlı bilgisayara gönderilerek değerlendirilip 

bağlantılı baĢka sistem veya sistemlerkontrol amaçlı 

kullanılabilir.Bu çalıĢma, pratikte tarım ve ortam 

iklimlendirmede kullanılabilir. Ayrıca sayısal 

elektronik konusunda çalıĢan bilim insanları için 

yaralı olabilir.   

 

2. Yöntem  

 

Sıcaklı-nem ölçerin devresi önce simülasyon yöntemi 

kullanılarak test edilmiĢtir. Bu amaç ile Labcenter 

Eloctronic Ģirketi tarafından yazılan ve ticari 

PROTEUS ISIS DEMO isimli simülasyon programı 

kullanılmıĢtır[1]. Bu çalıĢmayı gerçekleĢtirmek için 

gerekli sanal elemanlar programının veri tabanında 

bulunmaktadır. Sistematik çalıĢma Ģeması  

ġekil 1 de verilmiĢtir. 

 

Sistemde farklı beĢ ölçüm noktası tasarlanarak her bir 

ölçüm noktası mikro denetleyici tarafından sıralı 

olarak seçilmekte ve okunan değerler sıvı kristal ekran  

(liquid Crystal Display, LCD) ekranda görüntülenip 

PC‘ye kaydetmek için aktarılmaktadır.  Her bir 

sensörü kontrol etmek için 4066 
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entegresindenyararlanılmıĢ olup bunları kontrol etmek 

için 4017 entegreleri kullanılmıĢtır. Mikro denetleyici 

için yazılan program MicroEngineering Labs, 

Inctarafından hazırlanmıĢ olan PIC BASIC PRO 

compiler kullanılmıĢtır [2]. Micropro26 loader 

kullanılarak çevresel arabirim denetleyicisi (peripheral 

inteface controller, PIC) in program belleğine 

yüklenmiĢtir [3]. 

 

 

Şekil 1. Sıcaklık ve nemölçerin sistematik çalıĢma 

diyagramı. 

 

3. Kullanılan elemanlar 

 

Sıcaklık ve nem ölçme iĢlemi için sensör 

kullanılmaktadır. Bu sensör, sıcaklık ve nemi 

eĢzamanlı algılayarak değerleri ikili (binary) sisteme 

aktarabilen Sensirion Firması tarafından üretilmiĢ olan 

SHT11 kodu ile tanımlanan algılayıcıdır. CMOS 

yapısında olan bu devre elemanı çıkıĢ değerleri 

sayısaldır. Kendi üzerinde besleme uçları ile birlikte 

veri akıĢını sağlayan bir ucu vardır ve saat giriĢi 

bulunur [4].  

 

Sistematik çalıĢma diyagramı verilen sistemin beyni 

olan 16F628A denetleyicisi kullanım esnekliği 

yönüyle çeĢitli avantajları vardır. Öncelikle bu 

denetleyici fiyat-performans iliĢkisi yönüyle ele 

alındığında oldukça uygun ve çokça kullanılan 

komponentlerden biridir. Mevcut programı silinerek 

tekrar yükleme sayısı oldukça fazladır. Ayrıca gömülü 

sistem haline getirilebilir [5]. 

 

Burada anahtarlama elemanı olarak 4066 entegresinin 

kontrol ucuna dijital bir değerini gönderdiğinde, o 

noktaya ait olan sensörün veri giriĢini okuyabilir 

duruma geçmekte, diğer sensorlar okunamamaktadır.  

Bu iĢlem sıra ile diğer anahtarlara uygulandığında bir 

çevrim sonunda bütün ölçüm noktalarının okunması 

gerçekleĢmektedir. ĠĢlemin bu Ģekilde devam etmesi 

ölçümlerin sürekliliğini sağlar. Devreye iliĢkin 

uygulama devresi açık haliyle ġekil 2 de verilmiĢtir.  

Şekil 2. Uygulama devresinin açık hali 

 

ġekil 2 de gösterilen Ģematik devrede 2x16 karakter 

formatında LCD ekran kullanılmıĢtır. 4017 sayıcı 

entegre devresi 16F628A dan aldığı saat sinyali 

saymaya baĢlar. Sayacın her bir çıkıĢı bir tanesi ―1‖ 

olduğunda diğerleri ―0‖ olur. Alınan her bir saat 

sinyali ile birlikte sayaç bir çıkıĢ değeri kadar 

ilerler[7]. 

 

3.Programlama 

 

Simülasyon yöntemi ile çalıĢtırılan devre bread board 

üzerinde çalıĢtığı doğrulanarak baskılı devre (printed 

circuit board, PCB) üzerine aktarılmıĢtır. Tasarlanan 

sisteme uygun algoritma geliĢtirilmiĢtir. Daha sonra 

PicBasicPro komut sistemi kullanılarak program 

yazılmıĢtır. Program dosyasından PIC‘ e 

yüklenebilecek HEX kaynak dosyası üretilmiĢtir. Bu 

algoritmada, sensörün üretici kaynak verileri 

kullanılarak sıcaklık ve nem ile iliĢkili binary kodlar 

PIC in içindeki program uygulaması ile alınarak ham 

veriler oluĢturulmaktadır. Bunlar hesaplama yoluyla 

gerçek değerlere dönüĢtürülmekte ve uygun komutlar 

kullanılarak LCD ekrana ve kiĢisel bilgisayar 

(personel computer, PC) ye gönderilmektedir[6].  

 

4. Sensörden veri okuma ve hesaplama  

 

Sensörün okunması, ham veri alınması ve gerçek 

değerlerin elde edilmesi Ģöyle özetlenebilir. 

 

Öncelikle sensörde bir önceki okumadan kalan 

verilerin silinmesi için veri giriĢi lojik ―1‖ olduğu 

durumda, saat giriĢinden en az dokuz adet saat sinyali 

gönderilir. Ayrıca okumaya baĢlamak için ―baĢlama‖ 

protokolü gönderilmesi gereklidir. Bunun için saat 

giriĢ seviyesi ―1‖ olduğu durumda veri ucu ―0‖ yapılır. 

Daha sonra bir defa daha saat sinyali gönderilir ve saat 

seviyesi lojik ―1‖ iken veri, ucu da lojik ―1‖ 

seviyesine getirilir. Bu baĢlama protokolünden sonra 

sensöre sıcaklık ve neme iliĢkin komut gönderilir. 
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4.1. Sıcaklık okuma işlemi 

 

Sıcaklık ölçüm değerini belirlenmesine ait sistematik 

adımlar aĢağıdadır.  

 

(i)  000 adres kodu gönderilir, 

(ii) 00011 sıcaklık ölçme kodu gönderilir, 

(iii)Veri bacağının seviyesi lojik ―0‖ oluncaya kadar 

beklenir, 

(iv) saat sinyali göndererek on dört bitlik değer 

okunur. Bu aĢamalar sonucu elde edilen A ham değeri 

aĢağıdaki bağıntıda yerine konarak gerçek değer 

hesaplanabilir[8]. 

Sıcaklık (°C) = 0.01A–40         (1) 

 

4.2. Nem okuma işlemi 

 

Nem ölçüm değerini belirlenmesine ait sistematik 

adımlar aĢağıdadır.  

 

(i) 000 adres kodu gönderilir, 

(ii) 00101 sıcaklık ölçme kodu gönderilir, 

(iii) Veri bacağının seviyesi lojik ―0‖ oluncaya kadar 

beklenir, 

(iv) saat sinyali göndererek ―on iki bitlik‖ değer 

okunur. Bu aĢamalar sonucu elde edilen B ham değeri 

aĢağıdaki bağıntıda yerine konarak gerçek değer 

hesaplanabilir [8]. 

 

 rH(%) =28x10 
-7

B
2
  -0.0405B + 4        (2) 

 

Sistemin çalıĢtırılmasıyla elde edilen bu değerler LCD 

ekrana gönderilebilineceği gibi aynı zamanda ikili 

(binary) olarak RS232 seri haberleĢme portuna 8N1 

formatında gönderilir. ġekil 3 de Tipik RS232 

haberleĢme portunun Ģematik görünümü verilmiĢtir 

[9].  

 

 

Şekil 3. RS232 port yapısının Ģematik diyagramı 

 

Sistem için hazırlanan devrede 16F628A mikro 

kontrolörün,  RA2 port‘u üzerinden RS232 portunda 

―Receive Data‖ olan ikinci Pin‘e bağlandığı 

görülmektedir. Verileri bilgisayardan okuma iĢlemi 

standart olarak 8N1 formatında yapılabilir.   

Sıcaklık ve Nemölçerin programlamaya ait HEX 

kodları aĢağıda sunulmaktadır. 

 
:10000000B201DA29A501A400B3172730A3001030EC 

:1000100015200330A300E8301520A301643015201B 

:10002000A3010A30152024082028A2002508A100D9 

:100030002408A0009D212008031DB313B31B080052 

:10004000303EA7008611061106118316861106118F 

:1000500006110F30860583122708B2184D283A3052 

:10006000A10098305C213330A60061201330A1003C 

:1000700088305C21612064305B21612064305B2129 

:100080002230A600612028304C200C304C20063055 

:100090004C20B21427084D283214A600321C5B28CD 

:1000A0000611033C031C602860200730A100D030FB 

:1000B0005C21031408003214FE3C0319D5290615EF 

:1000C000321C321086150F3086052608F03986045A 

:1000D0008611A60E3218612832305B210314080005 

:1000E000B4003121200821040319D529CF2184131C 

:1000F0003408800664007C287D28A00A0319A10F1B 

:100100007A288006D529A501A400B3172730A300BB 

:10011000103096200330A300E8309620A30164300D 

:100120009620A3010A3096202408A128A2002508C1 

:10013000A1002408A0009D212008031DB313B31BB8 

:100140000800303EA600360884000930A7000310DE 

:10015000AE20A60CA70BA8280314AE288413B31D49 

:10016000BD2800083404331D3406800084170008BD 

:100170003404031C34068000C82800083404031C1F 

:100180003406331934068000841734098005C828E2 

:10019000330D0639A000D120A100A00AD120000013 

:1001A0005C2900308A00200882070134753403344A 

:1001B000153400343C340C34D9340830A600A70080 

:1001C00037088400350833192921331D2B213608BF 

:1001D000840034082E21A001A10126080319D52985 

:1001E000B31821213608840000083405FF3EA00D15 

:1001F000A10DB31C2121A60BF02827083318702964 

:100200002008D5290830A60037088400350833199E 

:100210002921331D2B213608840034093221260878 

:100220000319D5293318702136088400A10CA00CBD 

:1002300000083404031C340680002121A60B142975 

:10024000D52937088400350880060000800608009C 

:10025000352180043129FF3A800532298417800432 

:10026000D529FF3A84178005D529A8000630A8199A 

:100270000530840001308A002808073982070134DC 

:10028000023404340834103420344034803483176A 

:100290008001840AFF3E031D4829D529A301A2003D 

:1002A000FF30A207031CA307031CD5290330A100BC 

:1002B000DF305C215029A101E83EA000A109FC30FB 

:1002C000031C6529A00703186229A0076400A10F79 

:1002D000622920186B29A01C6F2900006F290800D3 

:1002E000A201A3017729A10CA00CA20DA30DFF3E32 

:1002F000031873292308A1002208A000D529A10111 

:10030000A301A20002308D29A20003308D29A20092 

:1003100001308D29A20006308D29A8002308210272 

:10032000031D942922082002043003180130031908 

:1003300002302805031DFF30D529A501A401103086 

:10034000A600210DA40DA50D2208A4022308031C5C 

:10035000230FA5020318B3292208A40723080318B2 

:10036000230FA5070310A00DA10DA60BA12920089E 

:10037000D5291030A800A101A001A70CA60C031CD0 

:10038000C7292208A00723080318230FA107A10CDF 

:10039000A00CA50CA40CA80BBD292408D529A009E4 

:1003A000A109A00A0319A10A0800831303138312E9 

:1003B0006400080007309F000130A300F4304F2193 

:1003C000FE302120013021200130A300F4304F21E4 

:1003D000FE302120023021203230212030302120F7 

:1003E0003130212033302120203021204130212084 

:1003F0004E30212054302120413021204C3021200A 

:10040000593021204130212020302120423021202C 

:10041000693021204C3021206930212053302120A7 

:10042000693021204D302120203021204B302120E7 

:100430004F3021204E3021204630212045302120D0 

:1004400052302120413021204E30212053302120B4 

:1004500049302120FE302120C030212020302120B1 

:1004600032302120323021202D3021203230212005 

:1004700036302120203021204F30212043302120D0 

:10048000413021204B302120203021204D302120AF 

:1004900065302120683021206D30212065302120F9 

:1004A000743021202030212055302120433021205C 

:1004B0004B302120553021204E302120203021206A 

:1004C0000930A300C4304F21FE302120013021200B 

:1004D0002030840060304821A03084005030482112 

:1004E00020308400303047218316203085000230D0 

:1004F0008600831207309F000611831606118312AF 

:100500000130A300F4304F21DD10FE3021204030B7 

:1005100021200630212009302120093021200630F9 

:100520002120003021200030212000302120003007 

:100530002120FE30212048302120043021200E309F 

:1005400021200E3021200E3021201F3021200430A8 

:1005500021200430212000302120FE3021200130D4 

:100560002120B42387230130CC00CD01DD146400A9 

:100570000618BD2ACC0A0319CD0A6400861CC92AB4 

:100580000130CC00CD0185150130A300F4304F219E 

:1005900085110330DB00C001C101DB233C24DE22D6 

:1005A000FA304E210530DB00C001C101DB23B1244C 

:1005B000DE220130A3002C304F21B72AFE3021204B 

:1005C000023021206400DD1C362B743021204D08C0 

:1005D000A5004C0803203D302120203021202B3065 

:1005E0002120580802202C302120590802202030D8 

:1005F0002120433021202030212048302120253067 
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:1006000021203D3021205F0802202C30212060086D 

:1006100002200530B6000430B4000230B30074305C 

:10062000A2204D08A5004C0884203D30A220203097 

:10063000A2202B30A220580883202C30A220590859 

:1006400083202030A2204330A2202030A220483036 

:10065000A2202530A2203D30A2205F0883202C302C 

:10066000A220600883200D30A220080074302120D1 

:100670004D08A5004C0803203D30212020302120CA 

:100680002D302120580802202C302120590802202A 

:1006900020302120433021202030212048302120CB 

:1006A000253021203D3021205F0802202C302120E0 

:1006B000600802200530B6000430B4000230B300F8 

:1006C0007430A2204D08A5004C0884203D30A220A3 

:1006D0002030A2202D30A220580883202C30A220C8 

:1006E000590883202030A2204330A2202030A220AD 

:1006F0004830A2202530A2203D30A2205F08832070 

:100700002C30A220600883200D30A2200800831620 

:100710008510051083128514831685108312051029 

:1007200083160510013083124E210514831605101F 

:100730008312851083168510013083124E21051017 

:1007400083160510013083124E21051483160510FF 

:10075000013083124E2185148316851083120510F3 

:100760008316051083120800831685100510831266 

:10077000003085180130A00001307F21CE004E08E6 

:100780002821D201D3015208A0005308A100A301DF 

:1007900009308721031DDA2B05148316051001305B 

:1007A00083124E210510831605108312D20A0319F5 

:1007B000D30FC32B080087230530B6000230B400E6 

:1007C0000530B7000130B5000130B3005B08A00070 

:1007D000A10102218316851483120A30A000A10111 

:1007E00005308400013070205D10D201D301520821 

:1007F000A0005308A100FF30A300DC308721031DB7 

:10080000082C6400851C092CD20A0319D30FF72B7E 

:100810005D1464005D1C0D2C80250530B60002308F 

:10082000B4000530B7000130B500B301DD20C100D0 

:1008300083168510831285108316851083120A3063 

:10084000A000A101053084000130702083168514BA 

:1008500005308312B6000230B4000530B700013015 

:10086000B500B301DD20C0000A30A000A1010530B1 

:1008700084000130702008004008A0004108A10059 

:100880000F30A300A0308421031D762CDD14400816 

:10089000A03CCE004108031C013E0F3CCF004E0897 

:1008A000A0004F08A1006430A200A3019D21D80040 

:1008B0004008A03CCE004108031C013E0F3CCF0085 

:1008C0004E08A0004F08A1006430A200A3019D21A2 

:1008D0002408CE002508CF004E08A0004F08A10034 

:1008E0000A30A200A3019D21D900A42CA03040020F 

:1008F000CE000F30031C013E4102CF004E08A00085 

:100900004F08A1006430A200A3019D21D800A030AF 

:100910004002CE000F30031C013E4102CF004E08C2 

:10092000A0004F08A1006430A200A3019D2124086B 

:10093000CE002508CF004E08A0004F08A1000A30C5 

:10094000A200A3019D21D9004008A0004108A100F8 

:100950004030A30000308A21031DB02CD801D901FA 

:1009600008005808A600A7010A30A200A301B92177 

:10097000CE002508CF0059084E07C2004F080318C3 

:10098000013EC300C230A600D530A7004008A20037 

:100990004108A300B9212008CE002108CF0040085B 

:1009A000CE0741080318013ECF074E08AE3CCE00EB 

:1009B0004F08031C013E673CCF004E08A6004F08BD 

:1009C000A7004008A2004108A300B9212008CE00DA 

:1009D0002108CF0028304E02C4000030031C013E25 

:1009E0004F02C5004008A6004108A7000530A2003C 

:1009F000A301B921CE002508CF008F30CE070230E9 

:100A00000318013ECF074008A6004108A7002D307B 

:100A1000A2003E30A300B9212008D0002108D10057 

:100A20004E085007C6004F080318013E5107C70083 

:100A30004208A6004308A7000A30A200A301B9217A 

:100A4000CE002508CF00B030CE0709300318013E94 

:100A5000CF074608A6004708A7004E08A2004F0887 

:100A6000A300B9212008CE002108CF004608A60027 

:100A70004708A700AA30A2000A30A300B921200825 

:100A8000D0002108D10050084E02D0005108031CAC 

:100A9000013E4F02D10050084407C8005108031816 

:100AA000013E4507C9004808A0004908A1000A30D6 

:100AB000A200A3019D21DF004808A0004908A10071 

:100AC0000A30A200A3019D212408E0004008A000F4 

:100AD0004108A1000E30A3007E308A21031D732D32 

:100AE000DF01E001802D0614831606108312013009 

:100AF000A300F4304F21061083160610831208005D 

:100B0000FE302120023021202030212053302120AE 

:100B1000453021204E302120533021204F302120DC 

:100B20005230212020302120593021204F302120E7 

:100B30004B30212020302120FE302120C0302120C8 

:100B4000203021204C3021205530212054302120CC 

:100B500046302120453021204E30212020302120D8 

:100B600054302120413021204B3021204930212098 

:100B70004E302120493021205A30212020302120A0 

:0E0B80000530A300DC304F2108006300C52DB6 

:02400E006D3F04 

:00000001FF 
 

Program kodları kullanılarak farklı amaçlar için 

geliĢtirilebilir. 

Üretilen sıcaklı-nem ölçücü cihazının son görüntüsü 

ġekil 4 de sunulmaktadır. ġekil 4 de hazırlanan 

sıcaklık nem ölçer cihazına ait elektrik devresi, LCD 

ekran ve sıcaklık ve nem algılayıcı sensör 

gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 4. Hazırlanan sıcaklık-nemölçerin görüntüsü. 

 

6. Sonuç ve öneriler 

 

Bu çalıĢma sıralı sensör kullanılarak sıcaklık ve nem 

ölçmeye bir örnektir. Tarım, iklimlendirme ve 

teknolojik çalıĢmalarda kullanılabilecek tasarım 

yapısına uygundur. Ayrıca geliĢtirilmeye müsaittir. 

Amaca uygun bir Ģekilde boĢta kalan ayak bağlantıları 

kullanılarak ortam ve farklı sistem kontrolleri 

yapılabilir. Bunun için metinde verilen program 

kodları amaca uygun bir Ģekilde tekrar 

düzenlenmelidir. 
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Özet: Kurumsal iĢ süreçlerinin yürütülmesinde temel kaynak olan bilgi açık (explicit), kapalı (tacit) ve kültürel 

olmak üzere üç baĢlık altında tanımlanmaktadır. Bu çerçevede kurum kültürü yapılandırılmamıĢ önceden 

tanımlanmamıĢ bir anlaĢma ve iletiĢim ortamı yaratmakta, çalıĢmaların baĢarısını etkileyebilecek düzeyde idari 

kararları belirleyebilmektedir. Bu çerçevede çalıĢmada kurum kültürü ile iliĢkili biçimde oluĢan iklimin 

kurumsal bilgi sistemlerine etkisi, Türkiye‘de rasgele örneklem olarak seçilen 116 kurum örneğinde, ilgili 

çalıĢmalarda kabul edilen 13 değiĢken üzerinden değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kurumsal Bilgi, Bilgi Sistemleri, Kurum Kültürü,  

 
Evaluation of the Effects of Organizational Culture on Organizational 

Information Systems   
 
Abstract: Knowledge that used as the basic source for executing organizational works is described under three 

title as explicit, tacit and cultural. In that context organizational culture is creating a unstructured communıcation 

and agreement environment that is set up beforehand, determine administrative decision that affects working 

success. In that circumstance this study analyses the organizational culture and those climate at the aspect of 

information systems on 116 organizations, selected randomly in Turkey over sustained 13 variables. 

 

Keywords: Organizational information, Information Systems, Organizational Culture 

 

1. Giriş 

 

Genel olarak organizasyonlar 3 tür bilgiden söz 

edilmektedir. Kapalı bilgi (tacit knowledge) yazılı hale 

getirilmemiĢ kiĢilerin bilgi ve deneyimlerini 

oluĢturmaktadır. Açık (explicit) ya da tanımlanmıĢ 

bilgi yazılı ya da basılı olarak yayımlanmıĢ neyin, 

nasıl, hangi iĢ süreçlerinde yapılacağını ortaya koyan 

bilgidir. Öte yandan bir üçüncü tür olarak kültürel 

bilgi, iĢ ve iĢleyiĢi etkileyen, çalıĢanlara ve genel 

olarak kuruma ait inançlar ve normlardan 

oluĢmaktadır.  Organizasyonlarda kapalı, açık ya da 

kültürel bilginin doğru tanımlanması ve etkin 

yönetimi, kapalı bilginin açık bilgiye dönüĢtürülmesi 

önemli çalıĢma alanları arasında sayılmaktadır 

[4,10,12]. 

Organizasyonlarda bilgi sisteminde verimliliği 

etkileyen unsur olarak kurum kültürü genel olarak; 

kurumda insanların birbirlerine karĢı davranıĢlarını ve 

etkilerini Ģekillendiren, zaman zaman iĢ süreçlerini 

yönlendirebilen inançlar, tutumlar, tahminler ve 

beklentiler Ģeklinde tanımlanmaktadır [2,11]. Kurum 

kültürünün genel karakteristikleri arasında; yazılı 

olmadan anlaĢma ve iletiĢime hatta iĢ süreçlerinin 

yürütülmesine katkı sağlaması, sembolik yapısı, 

bütünleĢtirici içeriği, genel tarafından kabul görmesi 

ve idari kararları doğrudan etkileyebilmesi 

gösterilmektedir[1,9]. Bu çerçevede kurum kültürü 

aynı zamanda kapalı (tacit) bilgi ile de 

yakınlaĢmaktadır. Kurum kültürünün yarattığı iklimin, 

bilgi ve iletiĢim ortamının değerlendirilmesi bilgi 
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sistemlerinin geliĢtirilmesi sürecine katkı 

sağlayacaktır.  

 

Günümüzde basıl ya da elektronik kapalı ya da açık 

her ortamda bilgi, organizasyonlarda üretim ve hizmet 

süreçlerinin geliĢtirmeye yardımcı önemli stratejik 

kaynaklar arasındadır [15,16]. Etkin bilgi sistemlerinin 

tasarımı için bilgi içeriğinin ve bununun bir parçası 

olarak kurum kültürünün analizi önemli görülmektedir 

[7]. 

 

2. Bulgular 

 

ÇalıĢmada Türkiye‘de farklı hizmet sektörlerinde yer 

alan 116 kurum (anket uygulanan kurumlara iliĢkin 

tablo ekte yer almaktadır) içerisinde kurum kültürü ve 

bununla iliĢkili bilgi ve iletiĢim sistemlerine dönük var 

olan koĢulları analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Organizasyonlarda üretilen ya da sağlanan yine 

organizasyonun çeĢitli iĢ süreçlerinde kullanım 

potansiyeli bulunan ―bilgi‖ ve buna bağlı kullanılan 

bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesinde kurum kültürü 

önemli bir araĢtırma alanını oluĢturmaktadır 

[3,5,6,8,13,14,17]. ÇalıĢmada bu çerçevede Türkiye‘de 

kurum kültürü, kurumsal bilgi ve bilgi sistemlerine 

dönük koĢulların incelenmesi amaçlanmıĢtır. Ġnceleme 

yapılacak kurumlar belirlenirken, kurumsal bilgi 

yönetim birimleri olarak kabul edilebilecek bilgi iĢlem 

ve genel evrak ve arĢiv örgütlenmesi olan 

organizasyonlar seçilmiĢtir. ÇalıĢmada herhangi bir 

sektör ya da alan ayırımı yapılmadan çalıĢmanın 

sınırları çerçevesinde eriĢilebilen kurumlarla 

araĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma rastgele 

örnekleme dayalı olarak eriĢilebilen 116 kurumda 

anket uygulanan kiĢiler ile sınırlıdır. ÇalıĢmada 

verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) kullanılmıĢtır, Veriler 

betimsel istatistiklerine dayanarak değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada öncelikle organizasyonlarda demografik 

koĢulların tanımlanmakta, ardından bilgi sistemlerine 

etkisi ile kurum kültürüne dönük kurumsal koĢullar 

değerlendirilmektedir.  

Türkiye‘de bilgi hizmetleri, eğitim, sağlık, kamu ve 

özel sektörlerden kuruluĢlarda gerçekleĢtirilen 

―Kururum Kültürü ve Kurumsal Bilgi Sistemlerinin 

Analizi‖ çalıĢmalarında özetle aĢağıdaki sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır.   

Ankete katılan deneklerin kurum türüne dağılımı 

incelendiğinde 22% bilgi hizmetleri , %28 eğitim, %5 

sağlık, %35 kamu ve %10 özel sektörlerde çalıĢtıkları 

görülmektedir. ÇalıĢanların yaĢ ortalamalısında en 

genç grup özel sektör en yaĢlı grup eğitim sektörüdür.  

 

Grupların eğitim düzeyleri ağırlıklı olarak lisans ve 

lisansüstüdür. Bilgi hizmetleri grubu eğitim düzeyi en 

yüksek grubu oluĢturmaktadır.  

 

 

Tablo 1. Kurum türüne göre çalıĢma süreleri 

 Bilgi 

hizmetleri 

Eğitim 

hizmetleri 

Sağlık 

Hizmetleri 

Genel 

kamu 

Özel 

iĢletmeler 

1-2 Yıl 19 24 6 27 19 
% 30,2 28,9 40,0 25,7 61,3 

3 - 5 Yıl 10 9 2 20 7 

% 15,9 10,8 13,3 19,0 22,6 

6-10 Yıl 18 19 3 15 5 

% 28,6 22,9 20,0 14,3 16,1 

11 - 20 Yıl 10 27 4 23 0 

% 15,9 32,5 26,7 21,9 0,0 

21 Yıldan 
çok 

6 4 0 20 0 

% 9,5 4,8 0,0 19,0 0,0 

Toplam 63 83 15 105 31 
 100 100 100 100 100 

 

Khi Kare: 0,001 

 

.  
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Tablo 2. Kurum türüne göre eğitim düzeyi 

 Bilgi 

hizmetleri 

Eğitim 

hizmetleri 

Sağlık 

Hizmetleri 

Genel 

kamu 

Özel 

iĢletmeler 

Lise ve Dengi 8 6 3 8 6 

% 12,7 7,1 18,8 7,4 19,4 

Ön Lisans 5 16 4 20 4 

% 7,9 19,0 25,0 18,5 12,9 

Lisans 36 50 5 70 15 

% 57,1 59,5 31,3 64,8 48,4 

Yüksek 
Lisans 

14 11 2 9 6 

% 22,2 13,1 12,5 8,3 19,4 

Doktora 0 1 2 1 0 

% ,0% 1,2% 12,5 ,9 ,0 

Toplam 63 83 15 105 31 

 100 100 100 100 100 
 

Khi Kare:0,003 

 

AraĢtırmaya katılan deneklerin ağırlıklı çalıĢma unvanı 

idari personeldir.  Özel iĢletmelerde yöneticilerin oranı 

%32,2 iken bilgi hizmetlerinde uzmanların oranı 

%25,4‘e çıkmaktadır.   

 

Tablo 3. Kurum türüne göre çalıĢanların unvanlara dağılımı 

 Bilgi 

hizmetleri 

Eğitim 

hizmetleri 

Sağlık 

Hizmetleri 

Genel 

kamu 

Özel 

iĢletmeler 

Ġdari 
Personel 

29 50 11 48 7 

% 46,0 59,5 68,8 44,4 22,6 

Uzman 16 11 1 15 4 

% 25,4 13,1 6,3 13,9 12,9 

Yönetici 9 4 0 16 10 

% 14,3 4,8 ,0 14,8 32,3 

Diğer 9 19 4 29 10 

% 14,3 22,6 25,0 26,9 32,3 

Toplam 63 84 16 108 31 

 100 100 100 100 100 
 

Khi Kare: 0,001 

 

Kurum türüne göre çalıĢma unvanları incelendiğinde, 

sağlık sektöründe personel iĢleri, özel iĢletmelerde 

bilgi iĢlem, bilgi hizmetlerinde kütüphane ve 

dokümantasyon alanlarının ön plana çıktığı 

görülmektedir.   

 

 

Tablo 4. Kurum türüne göre çalıĢma alanları 

 

Bilgi 

hizmetleri 

Eğitim 

hizmetleri 

Sağlık 

Hizmetleri 

Genel 

kamu 

Özel 

iĢletmeler 

Genel Evrak 10 6 3 16 10 

% 16,1 7,1 18,8 14,8 16,1 

Kütüphane ve 

Dokümantasyon 

28 20 0 14 28 

% 45,2 23,8 ,0 13,0 45,2 

Bilgi ĠĢlem 2 1 1 3 2 
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% 3,2 1,2 6,3 2,8 3,2 

Personel 4 22 11 3 4 

% 6,5 26,2 68,8 2,8 6,5 

Ġdari ve Mali ĠĢler  2 3 0 6 2 

% 3,2 3,6 ,0 5,6 3,2 

Yapı ĠĢleri ve Teknik 0 0 0 25 0 

% ,0 ,0 ,0 23,1 ,0 

Öğrenci ĠĢleri 16 32 1 41 16 

% 25,8 38,1 6,3 38,0 25,8 

Toplam 62 84 16 108 62 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Khi Kare: 0,001 

Kurum türüne göre çalıĢma alanları incelendiğinde 

bilgi hizmetleri ve özet iĢletmelerde kütüphane ve 

dokümantasyon, sağlık hizmetlerinde personel eğitim 

hizmetleri ve genel kamuda öğrenci iĢleri öncelikli 

yüzdeleri oluĢturmaktadır.  

AĢağıda Tablo 5‘de kurum kültürünün bilgi 

sistemlerine etkisini değerlendirmeye dönük 

oluĢturulan 14 sorunun yanıtlarına iliĢkin istatistiki 

sonuçlar yer almaktadır.   

 

Tablo 5. Kurum Kültürünün Değerlendirilmesi-Genel 

 N AO s 

1. Kurumunuzda iĢlerin yürütülmesinde bilginin etkin olarak kullanıldığını 

düĢünüyor musunuz?  

304 3,93 ,96 

2. Hatalar aynı zamanda bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriliyor mu? 304 3,76 ,99 

3. DeğiĢime hızlı adaptasyon iĢ yaĢamının bir parçası olarak kabul ediliyor mu? 303 3,75 ,95 

4. Diğer çalıĢanlar sizin bilgi ihtiyacınızın karĢılama konusunda ne kadar istekli 

davranıyorlar? 

303 3,62 ,96 

5. "Bilgi paylaĢtıkça artar" vecizesi kurumunuzda ne kadar benimsenmektedir.  303 3,62 1,05 

6. Birim içerisinde etkin bir iletiĢim ve bilgi paylaĢımı ortamı var mı? 302 3,80 ,99 

7. Günlük iĢlerde gerekli bilgi/belgenin paylaĢımı ve etkin kullanımı teĢvik 

ediliyor mu? 

303 3,72 1,00 

8. ĠĢ süreçleri için gerekli bilginin kullanımını engellemeye dönük davranıĢlar 
cezalandırılıyor  

303 2,80 1,02 

9. Bilginin paylaĢımı ve etkin kullanımına dönük örnek davranıĢlar 

ödüllendiriliyor mu? 

301 2,86 1,00 

10. Tüm çalıĢanlar ve yöneticiler bilgiyi temel kaynak olarak görüyor mu? 303 3,58 1,01 

11. ÇalıĢanlar kurumda profesyonel bir bilgi ve belge yönetimi programının 
uygulanması gerektiğinin farkındalar mı? 

302 3,56 1,05 

12. Tüm çalıĢanlar kendilerini kurum içi iĢ süreçlerinin ya da bu süreçlere ait 

uygulamaların bir parçası olarak görebiliyorlar mı?  

302 3,41 ,98 

13. Kurum içi e-posta sistemi resmi olmayan kurumsal ve kiĢisel bilgi 

paylaĢımı amacıyla ne oranda etkin kullanılıyor? 

300 3,42 1,14 

 

Genel aritmetik ortama: 3,52 

 

Bilgi sistemlerine etkisi yönüyle kurum kültürünün 

değerlendirilmesine dönük 13 analiz sorusuna iliĢkin 

genel aritmetik ortalamalar incelendiğinde en sıkıntılı 

konunun ―iĢ süreçleri için gerekli bilginin kullanımını 

engellemeye dönük davranıĢlar cezalandırılması‖ 

olduğu görülmektedir (AO 2,80). Yine kurumlarda 

―bilginin paylaĢımı ve etkin kullanımına dönük örnek 
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davranıĢlar ödüllendirilmesinde‖ de önemli sıkıntılar 

yaĢanmaktadır (AO 2,86).  

KoĢulları AO değeri 4 (iyi)‘ en yakın çıkan, en olumlu 

sonuç  ―kurumlarda iĢlerin yürütülmesinde bilginin 

etkin olarak kullanımıdır‖ (AO 3,93). Yine ―birimler 

içerisinde etkin bir iletiĢim ve bilgi paylaĢımı 

ortamının varlığı‖ konusunda diğer unsurlara göre 

daha iyimser koĢullardan söz edilebilir (AO 3,80). 

Ancak yine de sonuçlar çok iyiyi ifade eden ―5‖ 

değerinden uzaktadır. Nispeten olumlu  sonuçlar 

―hataların aynı zamanda bir öğrenme fırsatı olarak 

değerlendirilmesi‖  (AO 3.76), ―değiĢime hızlı 

adaptasyonun iĢ yaĢamının bir parçası olarak kabul 

edilmesi‖ (AO 3.75) ve ―günlük iĢlerde gerekli 

bilgi/belgenin paylaĢımı ve etkin kullanımının teĢvik 

edilmesi (AO 3,72) Ģeklinde sıralanmaktadır.  

―ÇalıĢanlar kendilerini kurum içi iĢ süreçlerinin ya da 

bu süreçlere ait uygulamaların bir parçası olarak 

görmesi ile ilgili koĢullar‖ ile ―e-posta sistemi resmi 

olmayan kurumsal ve kiĢisel bilgi paylaĢımı amacıyla 

kullanılması‖ noktasında çeĢitli düzeylerde sorunlar 

olduğunu söyleyebiliriz. (AO 3,42, 3,41).  ―ÇalıĢanlar 

ve yöneticilerin bilgiyi temel kaynak olarak görmeleri‖ 

ve ―kurumda profesyonel bir bilgi ve belge yönetimi 

programının uygulanması‖ konularında ortalamaya 

yakın değerlerde farkındalık söz konusudur ( AO 3,58, 

3,56).  Diğer çalıĢanların bilgi ihtiyacını karĢılamada 

istekliliği ve paylaĢımı konusunda iyimserliğe yakın 

ortalama değerler çıkmıĢtır (AO 3,62) .  

AĢağıdaki Tablo 6‘da kurum kültürünün bilgi 

sistemlerinin kalitesine etkisini araĢtırmaya dönük 

araĢtırma sonuçları gruplara ayrılmıĢ biçimde yer 

almaktadır.  

 

Tablo 6.Kurum Kültürünün Değerlendirilmesi - Sektörlere Göre 

  Bilgi  Eğitim Sağlık Kamu  Özel  

S. 1  AO 4,00 3,84 3,86 3,92 4,07 

 s ,98 ,80 1,12 1,01 1,03 

S. 2  AO 3,77 3,57 3,73 3,73 4,07 

 s 1,08 ,98 ,85 ,99 ,83 

S. 3  AO 3,87 3,62 3,73 3,66 4,16 

 s ,95 ,88 1,03 ,95 1,03 

S. 4  AO 3,71 3,63 4,00 3,52 3,54 
 s 1,06 ,88 1,06 ,89 1,05 

S. 5  AO 3,60 3,66 3,93 3,54 3,70 

 s 1,14 ,95 ,99 1,10 1,07 

S. 6  AO 3,84 3,71 4,00 3,81 3,80 

 s ,98 ,87 1,00 1,09 1,04 

S. 7   AO 3,77 3,65 3,68 3,76 3,70 

 s 0,95 091 1,13 1,07 1,10 

S. 8  AO 2,74 2,70 3,00 2,94 2,61 

 s 1,03 ,84 1,26 1,09 1,05 

S. 9  AO 2,84 2,84 3,25 2,80 2,96 

 s 1,06 ,84 1,29 1,05 ,94 

S. 10  AO 3,52 3,61 3,62 3,54 3,74 

 s ,99 ,93 1,14 1,07 1,03 

S. 11  AO 3,61 3,48 4,06 3,60 3,26 

 s 1,12 ,98 ,85 1,08 1,04 
S. 12  AO 3,26 3,43 3,93 3,41 3,41 

 s ,98 ,92 ,93 ,99 1,02 

S. 13  AO 3,63 3,33 3,87 3,27 3,27 

 s 1,19 1,02 1,31 1,13 1,30 

Genel AO  3,55 3,46 3,74 3,50 3,56 
 

 

 

Grupların genel akademik ortalama değerleri 

incelendiğinde koĢulları en olumlu gören sektör sağlık 

(Genel AO 3,74) en olumsuz gören de eğitim 

sektörüdür (Genel AO 3,46)  

Bilgi, eğitim, kamu ve özel sektörlerinde benzer 

biçimde ―iĢ süreçleri için gerekli bilginin kullanımını 

engellemeye dönük davranıĢlar cezalandırılması ve 

―bilginin paylaĢımı ve etkin kullanımına dönük örnek 

davranıĢlar ödüllendirilmesi‖ konusunda, ortalama 3 

değerinin altında olumsuz koĢullar söz konusudur.  

Yine sağlık sektöründeki yanıtlarda en olumsuz 

değerler bu iki seçenek üzerinde toplanmaktadır (AO 

3.0, 3,25). 

Diğer gruplardan farklı olarak bilgi, kamu  ve özel 

sektörde ―çalıĢanlar kendilerini kurum içi iĢ 

süreçlerinin ya da bu süreçlere ait uygulamaların bir 

parçası olarak görmeleri konusunda daha yoğun 

sorunlar söz konusudur (AO 3.26, 3,27). Eğitim 
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sektöründe e-posta sistemlerinin resmi olmayan 

kurumsal ve kiĢisel bilgi paylaĢımı amacıyla‖ daha 

yoğun kullanılması ihtiyacı vardır (AO 3.33).  Sağlık 

sektöründe ortalama 3 değerinin altında sonuç yer 

almamaktadır.  

Bilgi hizmetleri, eğitim ve kamu sektörlerinde en 

olumlu koĢullar kurumsal iĢlerin yürütülmesinde 

bilginin etkin olarak kullanımı (AO 4,00, 3,84, 3,92) 

iken sağlıkta, ―çalıĢanların profesyonel bilgi 

sistemlerinin önemi konusunda farkındalığı (AO 4.06), 

―diğer çalıĢanlar  bilgi ihtiyacınızın karĢılama 

konusunda istekliliği ve birimler içerisinde etkin bir 

iletiĢim ve bilgi paylaĢımı ortamıdır‖ (AO 4,0). Özel 

sektörde sonuçlar bir miktar daha olumlu 

görülmektedir. Özellikle ―değiĢime hızlı adaptasyon‖, 

―hatalar aynı zamanda bir öğrenme fırsatı olarak 

değerlendirilmesi‖ ve ―bilginin etkin olarak 

kullanılması‖ konularında görüĢler diğer gruplardan 

ayrı olarak çok iyi seçeneğine yaklaĢmaktadır (AO 

4,16, 4,07) 

 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

 
Ġnceleme yapılan tüm sektörlerde ―iĢ süreçleri için 

gerekli bilginin kullanımını engellemeye dönük 

davranıĢlar cezalandırılması‖ ve bununla iliĢkili olarak 

―bilginin paylaĢımı ve etkin kullanımına dönük örnek 

davranıĢlar ödüllendirilmesinde‖ sorunlar yaĢanması 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu noktada 

kurum kültürünün bir parçası olarak karĢılıklı 

etkileĢim ve bilgi paylaĢımının ön planda olduğu, grup 

çalıĢmalarının özendirildiği, rekabetten çok kurumsal 

hedeflere birlikte ilerlenecek ortamlar yaratılması 

önemli görülmektedir. Yine yasal ve idari 

düzenlemelerde iĢ süreçlerinde bilgi paylaĢımı teĢvik 

etmeye, aksi davranıĢları bertaraf etmeye dönük 

saptamaların yer almalıdır.  

Genel akademik ortalama değerleri çerçevesinde 

kurum kültürünün bilgi sistemlerine etkisi yönünden 

en sorunlu grup eğitim sektörüdür. Eğitim sektöründe 

ilgili baĢlıklarda daha yoğun iyileĢtirme çalıĢmalarının 

yürütülmesi gerekmektedir.  

Öte yandan bilgi, kamu ve özel sektörde çalıĢanlar 

kendilerini kurumsal iĢ süreçlerinin bir parçası olarak 

görme noktasında sıkıntı yaĢadıkları görülmektedir. 

Bu çerçevede çalıĢanların yürüttükleri iĢleri daha fazla 

sahiplenmelerini sağlayacak ortamların yaratılması 

gerekmektedir. Eğitim sektöründe kurum içi iletiĢimde 

e-posta sistemlerinin daha yoğun kullanılmasını 

sağlayacak faaliyetler yürütülmelidir.  

Öze sektörün üstün yanlarından ―değiĢime hızlı 

adaptasyon‖ ve ―hatalar aynı zamanda bir öğrenme 

fırsatı olarak değerlendirilmesi‖ konularında diğer 

sektörlerde iyileĢtirmeler sağlanabilmesi için gerekli 

koĢullar yaratılmalıdır. Bu noktada iĢ süreçlerinin 

etkin biçimde yürütülmesi ve geliĢtirilmesi için gerekli 

bilgi ve iletiĢim kanallarının tanımlanması, bilgiye çok 

yönlü eriĢim ortamlarının oluĢturulmasa, hataların dahi 

öğrenme fırsatına olarak algılandığı bir kurum 

kültürünün yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.  
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Özet: Anlamsal ağ uygulamaları temel olarak belli bir alandaki kavramlar ve aralarındaki iliĢkileri gösteren 

ontolojilere dayanmaktadırlar. Son yıllarda, bilgi yapısını bilgi sistemleri tarafından paylaĢmak üzere ortak 

anlaĢılabilir hale getirmek amacıyla geliĢtirilen ontolojilerin sayısında önemli artıĢlar olduğu görülmektedir. 

Tarım ve gıda alanında FAO‘nun büyük hacimli küresel AGROVOC taksonomik terimler dizini de dâhil bazı 

ontolojiler mevcut olmasına rağmen organik tarım gibi bazı alanlara özel ontolojilere hala gereksinim söz 

konusudur.  Bu gereksinmeyi karĢılamak ve Avrupa‘da organik tarımla ilgili öğrenme kaynaklarını dizinlemek 

ve aramak için hizmet veren Organic.Edunet platformunda kullanmak üzere Organic.Lingua Projesi kapsamında 

2012 yılında ―Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi (OTAE)‖ geliĢtirme çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Bu 

makalede kısaca ontolojiler hakkında temel bilgiler verilmekte ve henüz üzerinde çalıĢılmakta olan OTAE‘nin 

geliĢtirilmesinde izlenen yöntem ve araçlar anlatılmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Ontoloji, Semantik, Birlikte çalıĢabilirlik, Organik tarım, Agro-ekoloji, Organic. Lingua 

 

An Ontology Development Study for Organic Agriculture and Agroecology 

Domain 
 

Abstract: Semantic web applications are principally based on the ontologies which formally represent the 

concepts and their relations in a domain. In the last decades, a remarkable increase in the number of ontologies 

has been observed in order to enable the common understanding of knowledge structure for sharing data between 

the information systems. Although several ontologies including FAO‘s global AGROVOC as a large volume-

taxonomical thesaurus do exist in agriculture and food domain, there is still a need for domain-specific 

ontologies such as organic agriculture.  In order to match this need and to use in Organic. Edunet Portal, 

providing the required services in indexing and searching the learning resources on organic agriculture in 

Europe, a collaborative work in Organic. Lingua Project was started to develop the ontology for ―Agriculture 

and Agroecology (OAAE)‖ domain in 2012. In this paper, the basic information about ontologies is briefly 

introduced, and the methodology and tools in the development of OAAE which is currently under construction 

are described. 

 

Keywords: Ontology, Semantic, Interoperability, Organic agriculture, Agroecology, Organic.Lingua 

 

1. Giriş 

 

Genel bir tanım yapmak gerekirse ontoloji bir 

uygulama alanındaki varlıkları tanımlamakla uğraĢan 

bir bilgi gösterimi disiplinidir
[18]

. Ontolojinin çeĢitli 

tanımları olsa da bunları üç grup altında toplamak 

olasıdır
[15]

. Felsefede doğa ve varoluĢ arasındaki 

iliĢkileri açıklayan bir ―varlık bilimi‖ olarak görülen 

ontoloji, yapay zekâ alanında kavramsallaĢtırmanın 

açık biçimde tanımlanması ya da belli bir alanı 

açıklayan formal bilgi gövdesidir. Ontolojiler belli bir 

alandaki kavramlar (varlıklar,  fikirler) ve bu 

kavramlar arasındaki iliĢkileri gösteren bir çerçeve 

olarak kullanılmaktadırlar
[13],[19]

. 

Anlamsal ağ uygulamalarının temelini oluĢturan 

ontolojilerin amaçları aĢağıdaki gibi listelenebilir
[14]

: 

• Bilgi yapısını insanlar veya uygulamalar (yazılım 

ajanları) tarafından paylaĢmak için ortak 

anlaĢılabilir hale getirmek,  

• Alan bilgisinin yeniden kullanılabilirliğini 

mümkün kılmak, 

• Alan varsayımlarını açık, anlaĢılır biçime getirmek, 

• Alan bilgisini operasyonel bilgiden ayırmak, 

• Alan bilgisini analiz etmek. 

Ontolojiler belli bir alt alan ya da konu ontolojisi 

olacağı gibi daha geniĢ ya da genel disiplin ontolojileri 

Ģeklinde de olabilirler. Örneğin hassas tarım içi 

geliĢtirilen ONTAgri
[1]

 ile bitki anatomisi, morfolojisi 

ve büyüme evreleriyle ilgili olan Plant Ontology
[8]

, 

evcil hayvan türleri için Animal Traits Ontology
[7]

, 

Tayland pirinci için Thai Rice
[17]

 ve yaban hayatı ile 

ilgili Wildlife Ontology
[4]

 gibi ontolojiler özel bir 

alanla ilgili bazı tarımsal ve biyolojik ontolojilerdir. 

Buna karĢın 20 dilde 30000 civarında kavram ve 

600000 etiketten oluĢan FAO‘nun AGROVOC tarım 

tesarusu genel ve küresel ölçeklidir. Ayrıca 
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AGROVOC tesarusunun Web Ontoloji Dili (Ontology 

Language, OWL) kullanılarak tarımsal ontoloji servisi 

kavram sunucusuna (Agricultural Ontology Service 

Concept Server (AOS/CS) dönüĢtürme çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢ ve sürmektedir
[10]

. 

Disiplin veya konu ontolojileri birleĢtirilerek daha 

büyük üst disiplin ontolojileri elde edilebileceği gibi 

sıfırdan da yapılabilmektedir. Mevcut ontolojilerden 

birleĢtirmelerle de yeni ontolojiler elde 

edilebilmektedir
[6], [9]

. 

Ontolojiler ve ontolojik teknolojiler anlamsal ağ ve 

bilgi sistemi uygulamalarının temelini 

oluĢturduklarından son yıllarda farklı alanlar için 

geliĢtirilen ontolojilerin sayısında artıĢ görülmektedir 
[20, 21, 22, 23, 26, 31]

. Ancak bununla birlikte gerçek 

uygulamalarda ontoloji kullanımına ilgi henüz oldukça 

baĢlangıç aĢamasında sayılabilir
[12]

. Bu doğrultuda 

Türkiye‘de de tarım ve gıda alanında anlamsal ağ 

uygulamaları olmadığı anlaĢılmaktadır. Tarımsal bilgi 

sistemlerinde anlamsal ağ uygulamalarına temel teĢkil 

etmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

bünyesinde FAO AGRIS/CARIS Merkezi‘nce 

AGROVOC‘un Türkçe sürümünün oluĢturulması 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, ancak henüz yayınlanmamıĢtır.  

Ontolojik modelleme bilgisi ve deneyiminin eksikliği, 

ontoloji geliĢtirme araçlarının yeterince tanınmaması 

ve dahası anlamsal ağ uygulamalarına yönelim için 

henüz yeterli talebin bulunmaması gibi nedenlerle 

ontoloji çalıĢmalarının yetersiz kaldığı 

düĢünülmektedir. Bu nedenle anlamsal ağ 

uygulamalarının yaygınlaĢmasını teĢvik edebilecek 

ontolojilerin geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Örneğin, tarım ve gıdanın bazı alt alanları ve iliĢkili 

bazı alanlar için geliĢtirilmiĢ ontolojiler bulunmasına 

karĢın organik tarım ve agro-ekoloji alanı için 

hazırlanmıĢ ve yayınlanmıĢ herhangi bir ontoloji 

bulunmamaktadır. Zira organik tarım ve agro-ekoloji 

konusundaki eğitim içeriği sunan Organic.Edunet web 

portalını
[27]

 coğrafya ve dil kapsamı bakımından 

geniĢleterek otomatik çok dilli servislerle 

zenginleĢtirmeyi hedefleyen Organic.Lingua 

projesinde
[28]

 de bu ihtiyaç duyularak ontoloji 

geliĢtirme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. GeliĢtirilen 

ontolojinin organik tarımla ilgili üstverilerin çok dilli 

olarak tanımlanmasında sınıflama (classification) 

etiketlerinin oluĢturulması ve sistemler arasında 

değiĢiminde birörnekliğin sağlanması hedeflenmiĢtir. 

Organic.Lingua projesinde 2012 yılı baĢında baĢlatılan 

Organik Tarım ve Agro-Ekoloji (OTAE) Ontolojisi 

geliĢtirme çalıĢmalarının ikinci safhasına gelinmiĢ 

bulunulmaktadır. Bu makalede, ontolojilere ait kısa bir 

tanıtım yapılarak OTAE ontolojisinin geliĢtirilmesinde 

izlenen modelleme yaklaĢımları ve araçlar 

açıklanmaktadır.  

2. Ontoloji Türleri ve Ontoloji Geliştirme 

GeliĢtirme amaçlarına bağlı olarak ontolojiler 

kavramlar, özellikler, örnekler, mantıksal formüller 

gibi çeĢitli bileĢenlerden oluĢurlar. Kavramlar 

ontolojilerin temel bileĢenleridir. Kavramların kesin 

(açık) bir metinsel tanımı, bir özellikler kümesi ve bir 

mantıksal formülü söz konusudur. Bunu organik tarım 

ontolojisinde ―BitkiselKökenliĠĢlenmiĢÜrün‖ kavramı 

için açıklarsak: 

• Metinsel tanımı: Bitkisel kökenli işlenmiş ürün, 

depolama, taşıma ve dağıtımında dayanıklılık 

sağlamak üzere pişirilmiş, dondurulmuş, konsantre 

edilmiş, konserve veya başka şekillerde 

hazırlanarak tüketime sunulmuş bitki kökenli 

ürünlerdir.  

• Özellikler kümesi: Bitkisel kökenli iĢlenmiĢ 

ürünün renk, şekil, akışkanlık, asit düzeyi vb 

özellikleri vardır. 

• Mantıksal formül: BitkiselKökenliİşlenmişÜrün ∩ 

Gıda ∩ ∀ hasChild.BitkiselKökenliÜrün 

 

Bir kavram ona ait olan örnekler (instances) kümesi ile 

de tanımlanabilir. Örneğin,  ―Pekmez X‖, 

―BitkiselKökenliİşlenmişÜrün‖ kavramının bir 

örneğidir. 

Ontolojik bileĢenler arasında anlamsal, terminolojik ve 

örneksel iliĢkiler olup bu iliĢkilerin tanımı da 

ontolojilerin bir parçasıdır. Kavramlar arasında is-a, 

part-of gibi anlamsal iliĢkiler geçerli iken örneksel 

iliĢkiler kavrama ait örnekler arasındaki iliĢkileri 

tanımlanmaktadırlar. Terminolojik iliĢkiler ise (has-

synonym gibi) daha çok eĢanlamlı terimleri 

tanımlamak için kullanılırlar. Örneğin, ―Altıntop‖, 

―Greyfurt‖un eĢ anlamlısıdır. 

Terminolojik ontolojiler kısa açıklamalı terim listeleri 

(glossary), sözlükler, denetimli sözdağarcıkları, 

taksonomiler, tesaruslar veya ansiklopedik 

veritabanları Ģeklinde olabilirler 
[16]

. Bu tip ontolojiler 

esas olarak terimler ve bunlar arasındaki iliĢkilere 

odaklanan ontolojilerdir. Kullanıcı topluluğunun 

uzlaĢmasıyla terminolojik ontolojilerden geliĢtirilen 

veri ontolojileri bilgi sistemleri arasında veri 

değiĢimini kolaylaĢtırmak için üzerinde uzlaĢılmıĢ ve 

standart modellemelere dayanırlar. Veri ontolojilerinde 

kavramlara ait özellikler kümesi ve kavramlar 
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arasındaki iliĢkiler tanımlanırlar. Mantıksal ontolojiler 

ise kavramın anlamını formal anlam ile garantileyen 

FOL ve DL gibi formal mantığa dayanırlar ve 

mantıksal tanımlamalar içeren ontoloji türleridir
[16]

. 

Ontoloji geliĢtirmede genelde senaryo-yönelimli 

yaklaĢımlara baĢvurulsa da tek doğru yol ya da 

uygulanabilir tek bir yaklaĢım/yöntem yoktur
[14]

. 

Ancak tüm yaklaĢımlarda ontolojilerin gerçek dünya 

modeli olduğu ve ontolojideki kavramların da bu 

gerçekliği yansıtması gerektiği daima göz önünde 

tutulmaktadır. Bu nedenle ontoloji geliĢtirmede 

ontoloji mühendisliği önemlidir. ġöyle ki, ontoloji 

geliĢtirme ihtiyaç açıklamasından ilgili yöntemler ve 

tekniklere ve hatta sürdürülebilirliğe kadar tüm 

süreçlerin tanımlarını içermelidir
[3, 11]

. Bunlar en baĢta, 

ontolojinin hangi alana ait olduğu, ne için 

kullanılacağı, ne gibi sorunları çözeceği, kimlerin 

kullanacağı ve ne Ģekilde sürdürülebileceği gibi 

açıklamaları gerektirir. Bu nedenle alan uzmanları ve 

ontoloji mühendislerinin birlikte çalıĢmaları önemlidir. 

Ontolojiler çeĢitli modelleme dilleri ile tanımlanabilir 

ve anlamsal ağ uygulamaları gerçekleĢtirilebilir. 

RDF
[2]

 gibi çoğu XML formatında bilgi kodlama 

dilleri yanında CL, DOGMA, Loom gibi ontoloji 

modelleme dilleri ve ontoloji geliĢtirme araçları söz 

konusudur. Ontoloji geliĢtirmede sofistike ancak 

kullanıcı dostu araçların önemli oldukları 

söylenebilir
[13]

. Ontoloji geliĢtirmede Protégé-2000,  

Ontolingua ve Chimaera gibi yaygın ontoloji 

düzenleme araçları
[24]

 kullanılsa da 

SemanticMediaWiki
[30]

 ve MoKi
[25]

 viki tabanlı 

uygulamaların özellikle çok rollü ve kolobratif 

geliĢtirme senaryolarında daha etkili oldukları 

düĢünülmektedir. Zira ontoloji geliĢtirme araçlarının 

semantik ağ sözlüğünün oluĢturulması ve 

güvenilirliğinin sağlamasında, kolay inceleme ve 

güncelleme olanakları gibi temel özellikler sunması 

son derece önemlidir.  

 

Organic.Lingua projesinde Organik Tarım ve Agro-

Ekoloji Ontolojisi geliĢtirme çalıĢmalarında MoKi 

aracını kullanılmıĢtır
[25]

. MoKi yapısal viki 

sayfalarıyla eklemli iĢletme modellerinin 

oluĢturulmasını destekleyen bir araç olup alan 

uzmanları, dil uzmanları ve farklı deneyimlerde bilgi 

mühendislerinden oluĢan heterojen grupların birlikte 

çalıĢmasını olanaklı kılmaktadır. 

 

3. Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi 

Geliştirme Çalışmaları 

OTAE ontolojisi geliĢtirmede iteratif bir yaklaĢımla 

çalıĢılmıĢtır. Ġlk fazda kabaca tanımlanan yapı Kasım 

2012‘de baĢlatılan ikinci fazda yeniden elden 

geçirilmiĢtir. Ontoloji geliĢtirmede ölçek alan kapsamı 

önemli bir baĢlangıç noktası olup Organic.Lingua 

projesi kapsam itibariyle yalnız organik tarım 

amaçlıdır. Ontolojinin etkinliği uygulamalarda 

kullanma, problem çözme yöntemlerine baĢvurma 

veya alan uzmanlarıyla çalıĢma Ģeklinde yürütülebilir. 

Organic.Lingua projesinde bu üç yöntem de 

uygulanmaktadır. Dahası eğer çok dilli ontoloji 

(multilingual ontology) geliĢtirme söz konusu 

olduğunda farklı diller için alan uzmanı, çevirmen ve 

ontoloji uzmanlarının birlikte çalıĢması son derece 

önemlidir.  

 

OTAE ontolojisinin aralarında Türkçe‘nin de 

bulunduğu 17 Avrupa dilinde çevirileri mevcut olup 

çeviri iĢleminde Ġngilizce referans olarak diğer dillere 

çeviri iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 1).  MoKi 

aracında kavramlar, terimler ve özelliklerin eklenmesi 

ve güncellenmesi için listelerden yararlanılmaktadır 

(ġekil 2,3). Bu listeler aynı zamanda tanımlı 

hiyerarĢiler ve iliĢkileri de göstermektedirler. 

OluĢturan kavramlar ve terimler arasındaki iliĢkiler 

IsA Tarayıcısı ile grafiksel olarak da 

düzenlenebilmektedir (ġekil 4). 

 

MoKi aracındaki tartıĢma, uyarı (notification), izleme 

(watch) ve geçmiĢ (history)  gibi araçlarla  kavramlar 

ve terimler üzerindeki tartıĢmalar ve uyarılar etkin 

Ģekilde çalıĢılabilmektedir.  

 

MoKi, viki-tabanlı bir kollobratif ontoloji modelleme 

aracı olarak ontolojideki her bir varlık için yapısal ve 

yapısal olmayan içeriğin her ikisini de iliĢkili bir viki 

sayfasında bulundurma fikrine dayanan bir tasarımla 

geliĢtirilmiĢtir
[5]

. MoKi bu sayfa içeriklerine 

kullanıcının rolü ve yetkinliğine göre farklı çoklu 

eriĢim modları sağlayarak modelleme ekibinin farklı 

uzmanları (örneğin alan uzmanları ve bilgi 

mühendisleri) arasında tartıĢmalar ve uyarılar yoluyla 

birlikte çalıĢmayı desteklemektedir. Sonuç olarak 

MoKi çok dilli ve çok rollü senaryolara dayanan 

ontoloji modelleme metodolojilerini desteklemektedir. 
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Şekil 1. OTAE çeviri iĢlemi örneği (Ġngilizce-Türkçe) 

 

 
Şekil 2. OTAE kavram listeleme iĢlemleri 

 

 
Şekil 3. OTAE özellikler listesi iĢlemleri



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

607 

 

 
Şekil 4. OTAE kavram tarayıcısı (isA Browser) 

 
4. Sonuçlar 

OTAE ontolojisi yaĢam döngüsü itibariyle henüz 

geliĢtirme altındadır. OATE‘de Ģu ana kadar 101 

kavram ve alt kavram olmak üzere 270 terim, 31 iliĢki 

ve özellik tanımı yapılmıĢ bulunmaktadır. OTAE 

ontolojisi ilk olarak Organic.Edunet‘in öğrenme 

kaynakları üstverilerinin tanımlanmasında  

AgLR aracılığıyla organik tarım eğitimi için çok dilli 

web platformunda kullanılacaktır. Onyedi dilde 

çevirisi bulunan OTAE ontolojisinin ayrıca formal 

tanımlarının yapılması ve Organic.Lingua 

konsorsiyumu  tarafından sürdürülmesi 

planlanmaktadır. 
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Özet:Verilerin kümelenmesinin amacı heterojen olan ana kütleyi homojen gruplara ayırmaktır. Kimyasal 

analizlerde de ham veri büyük öneme sahiptir bu değiĢkenler için kümeleme iĢleminin gerçekleĢtirilebilmesi 

değiĢkenler arası benzerlik ya da farklılıkların bulunmasına dayanır. Kümeleme yöntemleri, birim ya da 

değiĢkenleri uygun gruplara ayırırken grupları belirlemede izledikleri yaklaĢımlara göre; (1) AĢamalı Kümeleme 

Yöntemleri ve (2) AĢamalı Olmayan Kümeleme Yöntemleri biçiminde iki temel gruba ayrılmaktadır. AĢamalı 

Kümeleme Yöntemi olarak Öklit uzaklığının hesaplanmasını kullanan En Yakın KomĢu yöntemi en basit yöntem 

olarak tek-bağ algoritmasında iki küme arasındaki uzaklık, her iki küme arasında yer alan kayıtlardan birbirlerine 

en yakın olanların uzaklığı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmada da, bir kazı sonucu çıkartılan 58 adet 

toprak kaptaki element içerikleri En Yakın KomĢu Yöntemi ile kümelenmiĢtir ve kümeleme analizi SPSS 14.0 

yazılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede oluĢturulan dendrogram incelendiğinde, tüm örnekleri içeren iki 

farklı ana kümeden söz etmek mümkündür. Bu iki kümedeki örneklerin iki ayrı bölgede üretildiği varsayımının 

geçerliliği kabul edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kümeleme tekniği, Kimyasal analiz, Orijin belirleme, SPSS, Dendrogram 

Clustering Technics Using For Applied Sciences 

Abstract: Main object of the clustering of the data is that the main heterogene data group are divided into 

different homogene data groups .Raw data has also a great importance for chemical analysis and the clustering 

analysis of these data bases on determining of the similarity or differences among them. Clustering methods are 

splitted up two groups; (1) Hierarchical Cluster Analysis Methods and (2) Nonhierarchical Cluster Analysis 

Methods. As to Nearest Neighbor method as Hierarchical Cluster Analysis Method the distance between two 

clusters is accepted that the nearest distances among the cluster data set for calculating. In this study the elements 

belongs to 58 ancient pots were analysed chemically and these data was subjected to clustering analysis by 

Nearest Neighbor method, and SPSS 14.0 was used as software for statistical evalution. For that reason as 

examined prepared dendrogram it could be said there are two main clusters of the data set and as a result it was 

accepted that the ancient goods in these two clusters are produced at different places.  

Keywords: Clustering analysis, Chemical analysis, Definiation origin, SPSS, Dendrogram 

1. Giriş 

Günlük yaĢamda ürünlerin pazarlanması ya da 

hizmetlerin sunulması gibi pratik alanlarda veya 

yapılan bilimsel ve teknolojik araĢtırmalarda toplanan 

verilerin değerlendirilmesinde karĢılaĢılan kümeleme 

tekniklerinin, gerek fizik, kimya ve biyoloji gibi temel 

bilimlerde gerekse tıp, mühendislik, nanoteknoloji, 

bilgi teknolojileri, genetik, çevre ya da biyoteknoloji 

gibi pek çok uygulamalı bilimde, madenlerin, 

ürünlerin, canlıların fiziksel ya da kimyasal 

özeliklerine göre orijinlerin belirlenmesi, yapılarının 

gruplanması, özelliklerinin zamana bağlı olarak 

değiĢimlerinin incelenmesi gibi alanlarda çok geniĢ 

kullanıma sahip olduğu pek çok kaynaktan açıkça 

anlaĢılmaktadır. Kimya alanında da benzer olarak, 

özellikle yapılan kemometrik analizlerde sağlanan ham 

veri artık hem çok miktarda hem de büyük öneme 

sahip olmaktadır, ve yapılacak olan bir deneysel 

çalıĢma sonrasında elde edilen verilerin 

hesaplamalarına ve değerlendirilmelerine geçmeden 

önce, özelliklerinin dikkatle incelenmesi, anlaĢılır ve 

karĢılaĢtırılabilir olması için istatistiksel olarak 

araĢtırılması, ve veri madenciliği ilkeleri çerçevesinde 

bütünleĢtirilmesi gerekmektedir [1]. 

Kimyada deneysel verilerin değerlendirilmesi neden-

sonuç iliĢkilerinin belirlenmesi açısından istatistiğin 

ilkelerine, veri gruplarının oluĢturulması ve 

anlamlandırılması açısından veri madenciliği 

mailto:zulalg@gazi.edu.tr
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yöntemlerine, kabul edilebilir deney tasarımlarının 

gerçekleĢtirilebilmesi açısından modelleme ve 

optimizasyon tekniklerine ve tüm bu ilke, yöntem ve 

tekniklerin uygulanabilirliği açısından da bilgisayar 

donanımı, yazılımı, algoritma ve programlama ya da 

hazır olarak kullanılabilen paket programlarına ihtiyaç 

duyar ve bunlar da kısaca Kemometri biliminin temel 

alanlarını oluĢturur. Kümeleme iĢleminin, ekonomi, tıp 

hizmetler gibi pek çok alandakine benzer olarak, 

bilimsel ve teknolojik araĢtırmalarda da toplanan 

verilerin değerlendirilmesinde, örneğin kimyada 

ürünlerin, madenlerin, bileĢiklerin, canlıların fiziksel 

ya da kimyasal özeliklerine göre orijinlerin 

belirlenmesi, yapılarının gruplanması, özelliklerinin 

zamana bağlı olarak değiĢimlerinin incelenmesi gibi 

konularda da çok geniĢ kullanıma sahip olduğu pek 

çok kaynaktan açıkça anlaĢılmaktadır [2, 3, 4, 5, 6 ].  

Kümelemenin amacı ise heterojen olan ana kütleyi 

homojen gruplara veya kümelere ayırmaktır. 

Kümeleme önceden tanımlanmıĢ sınıfları baz alarak 

gruplamaz yani kümeleme gruplamada benzerlikleri 

kullanırken, sınıflandırma önceden tanımlanmıĢ 

sınıflar modelini temel alır. Kümeleme, veri 

madenciliği sürecinden önce veri hazırlama esnasında 

da kullanılabilmektedir. k-means ve toplayıcı 

algoritma (agglomerative algorithm) teknikleri ile 

onların varyasyonları kümeleme yöntemleri olarak 

kullanılmaktadır. Kümeleme analizi en yaygın olarak 

kullanılan veri madenciliği tekniklerinden biri olup, 

literatürde kümeleme analizini açıklayan pek çok 

tanım bulunmaktadır [7, 8, 9]. 

Kemometrik analizlerde ham veri büyük öneme 

sahiptir. Yapılan bir deneysel çalıĢma sonrasında elde 

edilen verilerin kemometrik hesaplamalarına 

geçmeden önce verilerin özellikleri dikkatle 

incelenmelidir. Elde edilen veriler arasında birbirinden 

çok farklı değerler bulunuyorsa ya da değerler arası 

büyük dengesizlikler varsa, verilerin benzer birimlere 

çevrilmeleri veya ortalama değer etrafında toplanması 

gerekebilir. Bunun gibi durumlarda verilere 

merkezileĢtirme, standartlaĢtırma ve normalizasyon 

gibi verilerin analize hazırlanmasına yönelik iĢlemler 

uygulanır. Bunun için öncelikle hesaplamalarda 

gerekli olan veri ve fark matrisinin tanımlanması 

aĢağıdaki gibi yapılmalıdır [10]. Veri matrisinde n veri 

sayısı, p nitelik sayısı ve fark matrisinde de d(i,j) iki 

veri arasındaki uzaklık olmak üzere;

 

 

 

   Veri Matrisi 

   i=1…n, f=1…p 

 

 

 

 

    Fark Matrisi 

Ham verilerin sayısal ölçek değerleri birbirinden çok 

farklı ise yukarıda oluĢturulan matrisler aĢağıdaki 

yaklaĢtırma metotlarından biriyle yeniden 

hesaplanarak oluĢturulur. Bunlar kısaca 

merkezileĢtirme, standartlaĢtırma ve 

normalizasyondur.  

Kümeleme iĢleminin gerçekleĢtirilebilmesi değiĢkenler 

arası benzerlik ya da farklılıkların bulunmasına 

dayanır. Yani kümeleme analizinde bir birime ait 

değiĢkenlerin birbirleriyle olan uzaklıkları hesaplanır. 

Kısaca uzaklık matrisi ya da benzerlik matrisinden 

yararlanıyoruz. Koordinat sisteminde iki nokta 

arasındaki uzaklığın gösterimi ise ġekil 1‘de 

verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Koordinat sisteminde iki nokta arasındaki 

uzaklık 

Fark matrisinin oluĢturulması sırasında noktalar 

arasındaki uzaklık (ya da yakınlık) hesaplaması için 

Öklit, Manhattan ve Supremium gibi farklı tanımlar 

yapılmıĢ olup, bunlardan en basiti olan Ortalama Link 

(Average Linkage) aĢağıdaki gibi yazılmıĢtır. 
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Kümeleme yöntemleri, birim ya da değiĢkenleri uygun 

gruplara ayırırken grupları belirlemede izledikleri 

yaklaĢımlara göre; 

1. AĢamalı Kümeleme Yöntemleri  

(Hierarchical Cluster Analysis Methods) 

2. AĢamalı Olmayan Kümeleme Yöntemleri 

(Nonhierarchical Cluster Analysis Methods)  

biçiminde iki temel gruba ayrılmaktadır.  

AĢamalı Kümeleme Yöntemi olarak Öklit uzaklığının 

hesaplanmasını kullanan Nearest Neighbor  (En Yakın 

KomĢu) yöntemi en basit yöntem olarak tek-bağ 

algoritmasında iki küme arasındaki uzaklık, her iki 

küme arasında yer alan kayıtlardan birbirlerine en 

yakın olanların uzaklığı olarak değerlendirilmektedir. 

Bu iĢlem ġekil 2‘de ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir: 

 

 

 

Şekil 2. Tek-Bağ kümelemede iki küme arası uzaklık 

Bu çalıĢmada, bir kazı sonucu çıkartılan 58 adet toprak 

kaptaki element içerikleri [5] En Yakın KomĢu 

Yöntemi ile kümelenmiĢtir. Kümeleme analizi SPSS 

14.0 yazılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2. Yöntem 

Sunulan çalıĢmada; bir kazı bölgesinden çıkartılan 58 

adet toprak kap örneklerinin kimyasal analizleri 

yapılmıĢtır. Element içerikleri kütlece % veya ppm 

düzeyinde olacak Ģekilde atomik absorbsiyon ile 

belirlenmiĢtir [5]. Çizelge 1 örnek bileĢimlerine iliĢkin 

verilerin saklandığı SPSS14 veri dosyası olup, yapılan 

kümeleme analizi sonuçları ve dendrogram ve ġekil 

3‘de verilmiĢtir. 

Toprak kap örneklerinin kümeleme analizine iliĢkin 

istatistiksel değerlendirme 

Cluster [DataSet1] C:\Users\...\Kazi.sav 

 Case Processing Summary(a,b) 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

55 100.0 0 .0 55 100.0 

a   Squared Euclidean Distance used 

b  Single Linkage 

Single Linkage  (Çizelge 2‘de verilmiĢtir) 

Dengdongram (ġekil 3‘de verilmiĢtir) 

Çizelge 1.Toprak kap örneklerinin kimyasal analizleri 
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Çizelge 2.Single Linkage 

 

 

3 Sonuçlar ve Tartışma 

Veri tabanlarında farklı özelliklerdeki belli bir anlamı 

olmadan kayıtlı olan verilerin yorumlanarak anlamlı 

ve kullanıĢlı bilgiler haline getirilmesi veri 

madenciliğinin temelini oluĢturmaktadır. 

Sınıflandırma ise veri madenciliğinin en çok 

kullanıldığı alandır ve sınıflandırmada yaklaĢımlardan 

biri olan kümelemenin amacı ise heterojen olan ana 

kütleyi homojen gruplara ayırmaktır. Kümeleme 

önceden tanımlanmıĢ sınıfları esas alarak gruplamaz 

yani kümeleme gruplamada benzerlikleri kullanırken 

sınıflandırma önceden tanımlanmıĢ sınıflar modelini 

temel alır. 

 

 

Şekil 3. Toprak kap örneklerinin kümeleme analizine 

iliĢkin çizilen dendrogram 
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Bu çerçevede sunulan çalıĢmanın amacı da; bir kazı 

bölgesinden çıkartılan 58 adet toprak kap örneklerinin 

kimyasal analizlerinin yapılması ve elde edilen 

element içeriklerine göre kapların belirli kümeler 

altında toplanarak üretildikleri ve kullanıldıkları kazı 

bölgeleri hakkında ki düĢünülenler ile gerçek değerler 

arasında bir iliĢki kurmaktır. Bu çerçevede oluĢturulan 

dendrogram incelendiğinde, tüm örnekleri içeren iki 

farklı ana bölgeden söz etmek mümkündür. Bu 

bölgeler E1, E3, E4, C3 ve G11 kodlu örnekler kümesi 

ile kalan diğer örnekler kümesinin kesinlikle aynı 

bölgede üretildiği anlaĢılmaktadır. Ayrıca 

dendrogramın diğer alt birleĢim kümeleri de 

incelenerek orijinlerle ilgili varsayımlara gidilebilir. 
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Özet:Günümüzde yazılım geliĢtirme ve biliĢim sistemi oluĢturma süreçleri diğer sektörlerde olduğu gibi yüksek 

kalite düzeyinin gerektirdiği etkinlikleri içermektedir. Bu bağlamda biliĢim sistemlerinin teknolojik boyutlarında 

yazılım geliĢtirme konusunda bir çok kalite yönetimi yaklaĢımı kullanılmaktadır. Bu yaklaĢımlar için ITIL, 

COBIT, ISO 90003 ve CMMI gibi standartlar kullanılabilir. Her yazılım geliĢtirme çalıĢması aslında bir proje 

olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle yazılım geliĢtirme süreçlerinde proje yönetimi yaklaĢımlarının da 

kullanılması gereklidir. Bu amaçla yazılım geliĢtirme süreçlerinde proje yönetimi için PMI ve PRINCE2 

yaklaĢımlarından yararlanılabilir. Yapısı itibarı ile yazılım aslında sıfır hata gerektiren bir üründür. Sıfır hata 

kavramı hem Edward Deming'in ünlü on dört ilkesiyle hem de son yıllarda sıkça vurgulanan Altı Sigma yöntemi 

ile ilgilidir. Bu iki kavramın yazılım geliĢtirmeciler ve proje yöneticiler tarafından çok iyi anlaĢılması ve mevcut 

yazılım kalite yönetim araçları ve proje yönetim yaklaĢımları ile iliĢkilendirilmesi zorunludur. 

Bu çalıĢmanın amacı belirtilen kalite yönetim araçları ve proje yönetim yaklaĢımları içinde gizlenen sıfır hata ve 

altı sigma yaklaĢımlarının emarelerini gün yüzüne çıkarmak ve yazılım proje yöneticileri için bir farkındalık 

oluĢturacak yol haritası oluĢturmaktır. 

 

Anahtar sözcükler: Demingdöngüsü, Sıfır hata, 6 sigma, TKY'nin 14 ilkesi, ITIL, COBIT,CMMI, ISO 90003 

 

Abstract: Today, software development and IT system creation process includes activities inother sectors as 

well as a high level of quality required. In this context, the technologicaldimension of information systems, 

quality management approach is used a lot of softwaredevelopment. For these approaches, ITIL, COBIT, CMMI 

standards such as ISO 90003 andcan be used. The fact that each software development work can be 

characterized as a project.For this reason, the use of software development processes, project management 

approachesare required. For this purpose, PMI and PRINCE2 for Project management approaches tosoftware 

development processes utilized. Asthestructure of the software is actually a productthat requires zero error. The 

concept of zero defect policy and Edward Deming's famous andfrequently in recent years highlighted fourteen 

relates to a method of Six Sigma. These twoconcepts, software developers and project managers, and by far the 

best understanding of theexisting software must eassociated with quality management tools and Project 

managementapproaches. 

The aim of this study waslurking in the quality management tools and Project managementapproaches to 

uncover signs of zerodefect sand six sigma approaches and create a road map tocreate an awareness for software 

Project managers.KeyWords :demingcycle, zero eros, 6 sigma, deming‘s 14 managementprinciple, ITIL,COBIT, 

CMMI, ISO 90003 

 

 

1. Giriş 

 

Bilgi Teknolojileri'nde yazılım geliĢtirme, süreçlerden 

oluĢmaktadır ve günümüzde yazılım geliĢtirmede 

kalite için süreç yönetimi kullanılmaktadır. Süreç 

yönetimi, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak 

izlenmesi ve geliĢtirilmesini garanti altına almak için 

yapılan faaliyetler dizisidir. [1] 

 

Bilgi teknolojileri süreçleri modellenirken COBIT, 

ITIL, ISO 90003 ve PMI gibi ilgili standartlar baz 

alınmaktadır. 

 

ITIL genellikle donanım ile ilgili süreçleri ele alır ve 

süreçlerin birbiri ile olan iliĢkilerini tanımlar. 

 

COBIT'e göre ise dört ana alan bulunmaktadır. Bunlar 

Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama, 

Teslimat ve Destek, Ġzleme ve Değerlendirme'dir. ITIL 

süreçlerinin COBIT süreçleri altında bir karĢılığı 

mevcuttur. 

 

PMI proje yönetim süreçlerini kullanırken COBIT de 

proje yönetim süreçleri ile eĢleĢir. [2]COBIT yazılım 

geliĢtirme standartlarında kullanıldığı için yazılım 

geliĢtirme çalıĢması bir proje olarak nitelendirilebilir. 

Yazılım geliĢtirme süreçlerinde proje yönetimi 

yaklaĢımları kullanılabilir. 

 

Proje yönetimi hatasız ürün elde etmeyi hedefler. Bu 

hedefe ulaĢmak için Toplam Kalite Yönetimi baz 

alınabilir. 

 

mailto:bsenturk.tr@gmail.com
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2.Proje Yönetiminde Toplam Kalite Yaklaşımı 

 

Proje, bir ürün ya da hizmeti geliĢtirmeyi hedefleyen, 

orjinal, geçici bir giriĢimdir. Proje yönetimi, projeleri 

gerçekleĢtirmek için gerekli tüm araç ve tekniklerin bir 

arada kullanılmasıdır. [3 ] 

 

Proje yönetimi için PMI ve PRINCE2 

yaklaĢımlarından yararlanılır. Proje Yönetimi 

Metedolojisinde en çok sözü geçen PMI (Project 

Management Institute) dır. PRINCE2 bir projenin nasıl 

hazırlanacağı ve nasıl yürütüleceğini adım adım 

anlatan eksiksiz bir metodolojidir. Bir projenin iyi 

yönetilmesi ve baĢarı sağlaması için hem en iyi 

uygulama standartları bilgisine hem de bir 

metodolojiye gereksinimi vardır. 

 

Proje yönetiminin, en uygun maliyetle hedefe ulaĢmak 

için uyguladığı planlama ve kontrol metotlarının, 

müĢteri isteklerinin en iyi Ģekilde karĢılanmasını 

hedefleyen toplam kalite yönetimi felsefesiyle 

bağdaĢtırılması, toplam kalite prensiplerinin proje 

yönetiminde kullanılması, proje sonucunun kalitesi 

açısından oldukça önemlidir. 

Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da 

olabilecek ihtiyaçları karĢılama kabiliyetine dayanan 

özelliklerin toplamıdır[4]. Süregelen bir geliĢmeyi 

sağlar. 

 

Toplam Kalite Yönetiminin ana felsefesi herhangi bir 

kurumda çalıĢan herkesin katılımı ile sürecin sürekli 

olarak iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi esasına dayanır. 

Sürekli iyileĢtirme kavramı Masaaki Imai tarafından 

Toplam Kaliteye kazandırılmıĢtır. 

 

1950'li ve 60'li yıllarda Philip Crosby, Edward 

Demings, Arnord Feigenbaum, Joseph Juran, Kaoru 

Ishikawa ve GenichiTaguchi baĢta olmak üzere çeĢitli 

kiĢiler tarafından yapılan çalıĢmalar ve ortaya atılan 

fikirler, küreselleĢme olarak tarif edilen ortamın ortaya 

çıkması ile birlikte kalite konusunu tüm iĢletme 

faaliyetlerine yön veren bir temel kavram haline 

gelmesine yardımcı olmuĢtur. 

 
Şekil 1.Kalite AnlayıĢının Evrimi 

 

Toplam kalite yönetimi ürün verimliliğini maksimum 

düzeye çıkarmak, sıfır hataya yaklaĢmak ve %100 

müĢteri memnuniyetini sağlamak için benimsenmesi 

gereken ve Ģirket içi tam katılımın sağlandığı bir 

yönetim anlayıĢıdır. Toplam Kalite Yönetimini 

baĢarmanın en önemli adımı Toplam Kalite 

Yönetiminin bir araçlar topluluğu değil, bir yönetim 

anlayıĢı olduğunu kavramaktır. [5] 

Proje yönetimi, Toplam Kalite süreçleri ile hatasız 

ürün elde etmeyi hedefler. Sıfır hata kavramı hem 

Edward Deming'in ünlü on dört ilkesiyle hem de son 

yıllarda sıkça vurgulanan Altı Sigma yöntemi ile 

ilgilidir. 

 

2.1.Deming‟in Kalite Yönetimi Yaklaşımı 

 

Dr. W. Edwards Deming kalite dünyasında derin izler 

bırakan bir kalite gurusudur. Ortaya koyduğu felsefe 

ile üretim ve servis organizasyonlarının rekabet 

gücünün artmasını sağlayan bir kalite anlayıĢının ve 

kalite devriminin önderliğini yapmıĢtır. Geleneksel 

yönetim tarzını kemiren ancak alıĢkanlık yapmıĢ 

hastalıkları çarpıcı bir biçimde ortaya koymuĢtur. 

Kalite için herkesin elinden geleni yapmasının yeterli 

olmadığını; en baĢta üst yönetim olmak üzere köklü 

bir zihniyet değiĢiminin ve tüm organizasyonu 

kavrayacak kültürel bir değiĢimin gereğini 

savunmuĢtur. [6] 

 

Deming'in kalite yönetimine yaklaĢımının üç unsuru 

vardır: 

1. Derin Bilgi Sistemi, 

2. 14 Nokta ilkesi, 

3. Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ). 

 

Derin Bilgi Sistemi, zaman ve uygulama gerektiren 4 

bileĢenden oluĢmaktadır. Bu bileĢenler değiĢkenlik, 

sistemler, psikoloji ve bilgi'dir. 

 

2.2.Nokta İlkesi 
 

l.Organizasyonun amaçlarını belirle. 

2. Yeni yönetim felsefesini benimse, 

3. Kontrol ġemalarını öğren ve kontrol 

Ģemalarını uygulamaları konusunda yan 

sanayini ikna et, 

4. Organizasyonu fiyat etiketleri ile 

değerlendirmeyi bırak, 

5. Sürekli geliĢmeyi sağla, 

6. ĠĢ baĢında eğitimi sağla, 

7. Liderliğin kurumsallaĢmasını sağla, 

8. Organizasyonda korkuyu ortadan kaldır, 

9. Departmanlar arasındaki sınırları kaldır, 

10. ÇalıĢanların kendi sloganlarını 

kendilerinin formüle etmelerine izin ver, 

11. Organizasyonda kotaları ortadan kaldır, 

12. ÇalıĢanların iĢ yapmalarının engeleyecek 

uygulamaları ortadan kaldır, 

13. Eğitim uygula, 

14. Transformasyonu herkesin katılımı ile 

gerçekleĢtir, Ģeklindedir. 

 

ISO standartlarının da temelini oluĢturan PUKÖ 

(Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) çevrimi ise veri 

esaslı olarak sistematik bilgi elde etmeyi sağlayan 

bilimsel bir yöntemdir. Yeni bilgiler elde edildikçe 

birikim artar. Birikim arttıkça geliĢmeler ve yenilikler 

açısından fikir üretilir ve PUKÖ ile test edilir. 
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Şekil 2.PUKÖ Döngüsü 
 

DeğiĢen koĢulların yapılan iĢin kalitesini etkilememesi 

ve iĢi sürekli geliĢtirmek için PUKÖ döngüsü 

kullanılmalıdır. 

 

PUKÖ döngüsü ile ayrıca Ģirketlerdeki görev dağılımı 

da yapılabilmekte, bu Ģekilde de çalıĢanlara 

sorumluluk verilmektedir. Bununla beraber PUKÖ yü 

yaptıkları iĢlerde uygulayan çalıĢanlarda oto kontrol de 

geliĢmekte ve çalıĢanları kontrol etmek ile harcanan 

zamandan tasarruf edilebilmektedir.[7] 
 

2.3. Sigma Yaklaşımı 
 

Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin 

sağlanması amacıyla iĢletmelerde süreçlerin 

tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, 

iyileĢtirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik 

araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. Altı 

sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı 

ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaĢım, 

süreç performansını geliĢtirerek bir milyonda 3.4 birim 

hata oranına ulaĢmayı amaçlar. Bu da sıfır hataya çok 

yakın bir değerdir. 

 

3. Sonuç 

 
Görüldüğü üzere hem Deming'in kalite yönetimi 
yaklaĢımı hem de altı sigma, sıfır hataya ulaĢmayı 
hedefler. Yapısı itibarı ile de yazılım sıfır hata 
gerektiren bir üründür. Yazılım geliĢtirmede kaliteyi 
yakalamak içinTKY'nin yaklaĢımları olan Deming ve 
Altı sigma yaklaĢımları kullanılmalıdır. Bu iki 
kavramın yazılım geliĢtirmeciler ve proje yöneticileri 
tarafından çok iyi anlaĢılması ve mevcut yazılım kalite 
yönetim araçları ve proje yönetim yaklaĢımları ile 
iliĢkilendirilmesi zorunludur. 
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Özet: Ġnternet eğitim kurumları için vazgeçilmez, önemli bir değerdir.Kıtalar arası anlık bilgilerin taratıldığı, 

eriĢildiği, paylaĢıldığı elektronik bir kütüphanedir.  Bilgi kullanımında akademisyen ve öğrencilerine hız ve 

rekabet üstünlüğü kazandırır. Ancak bilgi varlıkları üzerindeki yetkisiz eriĢme, engelleme, değiĢtirme, hırsızlık 

gibi risk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir[1]. Bu çalıĢmada, eğitim kurumlarına yönelik temel düzeyde 

sibertehditlerin önlenebilmesi amacıyla bir sızma test metodolojisi oluĢturulmuĢtur.  Uygulayıcılarına katkı ve 

kolaylık sağlayabilmesi için,BackTrack Open Source yazılımının son sürümü incelenerek uygulama test 

örneklerine yer verilmiĢtir.  

 

Anahtar Sözcükler: Eğitim Kurumları, Sızma Testi Metodolojisi, Bilgi Güvenliği, Penetrasyon, 

BackTrack 

 

Penetration Testing Methodology for Educational Institutions 
 

Abstract:Internet has an indispensable importance for educational institutions.  It is as an intercontinental library 

to research and share instant information. It gives the quickness and superiority for the usage of information. 

However, this situation brings the problems on information technology portfolio as the unauthorized access, 

blocking, substitution and plagiarism. In this study, an infiltration test methodology has been created on the 

purpose of prohibit the base level cyber threats for the educational institutions. In order to provide convenience 

and contribution to the users, the last version of BackTrack Open Source software has been observed and given 

the place to the appliance test examples. 
 

Keywords: Educational Institutions, Penetration Testing Methodology, Information Security, Penetration, 

BackTrack 
 
1. Giriş 

 
Bugünkü eğitim, öğretim ve yönetim sistemleri eskiye 

göre daha fazla internete bağımlı hale gelmiĢtir.  

Eğitim kurumları siber tehditlere karĢı gerçekte, çok 

büyük risk taĢıma potansiyeline sahiptir.   Olaya bir 

üniversite olarak yaklaĢıldığında diyebilir ki internetin 

her boyutu kurumda fazlasıyla kullanılıp test 

edilebilmektedir. Örneğin laboratuvar ortamlarında 

incelenmek üzere kurulan yazılımlar her zaman 

güvenli kaynaktan olmayabilir.  Öğrenci atölyelerinde 

deneme, öğrenme, analiz etme ve merak duygusuyla 

internetten kurulumlara çoğu zaman müsaade 

edilmektedir. Bu tür kurulumların sürekli denetim 

altında tutulması pek mümkün olamamaktadır. Benzer 

Ģekilde girilen internet siteleri malware, trojan, virüs 

eklentileri taĢıyabilmekte ve oradan gelebilecek bir 

uyarıyı öğrenci her zaman dikkate almayabilmektedir. 

Uzaktan dizin ve dosya eriĢimine paylaĢtırılmıĢ, 

portları açılmıĢ, hedefe saldırı aracı haline gelmiĢ, 

spam ileti kaynağı, virüs yayan bir makine Ģekline 

dönüĢebilir. Kısaca bir kampüs ağı internetten 

gelebilecek zararlı zararsız her türlü yazılım ve 

uygulamaya hazırlıklı olmalıdır. 

 

 
Şekil 1 Eğitim kurumlarına yönelik penetrasyon iĢlem 

akıĢı 

 

Bu çalıĢmayla aynı zamanda, 300 yakın uygulamayı 

içerisinde bulundurulan, açık kaynaklı ücretsiz 

kurulumu olan bu geliĢmiĢ penetrasyon uygulamasına 

dikkat çekmeyi amaçlamıĢtır.  

 

Metodoloji ve Planlama 

 

Eğitim kurumuna ait belirli güvenlik düzeyindeki 

ihlallerin bulunması ve bu olası ihlallerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik metodun planlanma aĢamasıdır. 

Gerçek bir saldırgan gibi senaryo oluĢturulmalıdır. 

Planlamada, bir eğitim kurumuna ait potansiyel 

güvenlik açıklıklarına neden olabilecek bilgi varlıkları 

tespit edilir.  
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Şekil 2. Varlıklar üzerinden bilgi toplama 

 

BaĢarılı bir test, Ģekil 2‘de belirtilen süreçler üzerinden 

profesyonel senaryolar oluĢturularak elde edilebilir. 

ġekil 1‘de oluĢturulan döngü üzerinden iĢlem 

basamakları oluĢturulabilir. Bilgi varlıklarının 

keĢfetme, açıklıkları bulma ve inceleme, tespit edilen 

açıklıklara müdahale, sonrasında yeniden test edip 

değerlendirme Ģeklinde bir metot takip edilmelidir.  

Kurgulanan saldırı senaryoları gerçeğe yakın 

olmalıdır. Bu nedenle senaryo içeresinde görev ve 

roller iyi tanımlanmalıdır[3]. Test sırasında olası 

sistem aksaklıkları ve iĢlem kesintileri yaĢanmaması 

için kim nerede görev almalı, anında geri dönüĢler için 

son sistem yedekler alınmalıdır. Test iĢlemi için 

sistemin yoğunluk durumuna karĢı uygun zamanlama 

seçilmelidir. 

Bilgi Varlıkları Üzerinde KeĢif ve Zaafiyet Tarama 

Bir eğitim kurumunda risk oluĢturacak güvenlik 

açıklıklarının taranması iĢlemidir. Buradaki amaç 

penetrasyon test yapmak için ihtiyacımız olan bilgileri 

elde etmektir. Uzaktan sistem kaynakları üzerinde 

okumayazma yetkisini elde etmeyi test eder[4]. 

Güvenlik testine baĢlandığında ilk aĢama olarak hedef 

eğitim kurumu hakkında mümkün olduğu kadar çok 

bilgi toplamak gerekir.  ġekil 3‘de Backtrack yazılımı 

üzerinde gelen ve gruplandırılmıĢ bilgi toplama 

araçları ile ağ, web tabanlı uygulama, veritabanı ve 

kablosuz eriĢim bileĢenleri hakkında araĢtırma 

yapmamızı sağlar.  

 

3.1. Keşif ve Haritalama 

Bilgi toplama bir Penetrasyon testinin en kritik 

adımıdır. BaĢlangıçta zaman kaybı gibi görünse de test 

esnasında bize yardımcı olacak bilgiler bu aĢamada 

toplanmıĢ olmalıdır. Sistemde çalıĢan sunucular, 

güvenlik duvarı, aktif cihazlar gibi sistem elamanları 

tespit edilir. Nmap pek çok parametreye sahiptir. Ağ 

haritalamada da oldukça etkin kullanılır. 

# nmap [tarama türü] [seçenekler] {hedef} 

Açık portlar, çalıĢan seviĢler, iĢletim sistemleri, 

tanımlı host bilgileri elde edilebilir. Ayrıca 

aramamotorlarından istifade edilir. Test 

iĢleminikolaylaĢtırmak için ağ Ģeması ve bilgi 

sistemleri ile ilgili elde edilen tüm bilgiler ve ağ Ģema 

yapısı haritalanmalıdır. Bunun için en önemli haritala 

oluĢma yazılımı Maltego ‘dur.BackTrack-Information 

Gathering-Network Analysis-DNS Analysis –Maltego 

alt menüsünden çalıĢtırılabilir. Aynı zamanda terminal 

penceresinden komut satırı kullanılarakda çalıĢtırmak 

mümkündür. 

 Aktif Bilgi Toplama 

 Pasif Bilgi Toplama 

 Ġnternete Açık Servisler Üzerinden Bilgi 

Toplama 

 Arama Motorlarını Kullanarak Bilgi Toplama 

 Maltego üzerinden Bilgi Toplama 

 

 
Şekil 3.7 Maltego ile ağ haritası oluĢturma 

 

ġeklindekeĢif ve haritalama süreçleri tamamlanmıĢ 

olur. Ayrıca  bir siteye bağlı alt domainler, e-postalar, 

TCP port ve IP taramaları için‖ Dmitry‖  yazılımı 

kullanılır. 

root~#  dmitry –wn –o sorgu.txt xyz.com 

-w: Whois sorgusu yapar 

-n: Netgraft bilgisini verir 

-o : Taranan bilgileri belirtilen txt dosyasına yazar.  

 

3.2. Sosyal Mühendislik 

Sosyal mühendislik günümüz güvenlik dünyasının en 

yaygın zaafiyet yöntemi haline gelmiĢtir. Saldırının 

baĢarısı tamamen insan faktörüne dayanmaktadır. 

Ġnsan doğası gereği her zaman hata yapmaya hazırdır. 

Bilinen etkin kullanıma sahip 300 e yakın sosyal 

paylaĢım sitesi(Facebook, Twitter MySpace, 

Friendster..) ve bloglar(Xanga ve Blogspot..Such sites 

enable users to create online profiles and post pictures) 

vardır. Saldırganlar bu kanallar üzerinden farklı 

kimlikliklerle yalan, hile,  rüĢvet, Ģantaj gibi tehditlerle 

bilgi elde etmektedirler[6]. Penetrasyon testlerinde o 

eğitim kurumuna ait sosyal medya üzerinden hangi 

bilgilerin elde edildiği araĢtırılır.  ÇalıĢma ofisi, 

çalıĢma masası, ekranın, klavyenin, yazıcının çevresi 

küçük notlar Ģeklinde Ģifre, kullanıcı adı, IP vb. kritik 

bilgiler yönünden araĢtırılır.  Sistemcilerin yanında 

durulduğunda Ģifreler açık görülür Ģekilde mi giriliyor.  

 

 

 
Şekil 3.2.a Ġzleme yöntemi kullanılarak yapılan sosyal 

mühendislik  

Kritik pozisyonda çalıĢanlara ait profil bilgileri, 

hobileri, aktiviteleri, sosyal arkadaĢ bilgileri, tatil, izin 

ve ailevi bilgileri toplanır. Elde edilen bu dost 

bilgilerine benzer isimlerle e-posta oluĢturup bilgi elde 

etmeye yönelik rica, sahte program kurdurmalar 

Ģeklinde e-posta ve mesajlarla tuzağa düĢürülme testi 

yapılır. Eposta ve web sayfası sahteciliği sosyal 
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mühendislik saldırılarının en önemli adımlardan bir 

tanesidir. Hedef kurbanın bilgisayarını ele geçirmeye 

veya hazırlanan sahte web sayfasına çekmeye 

çalıĢır.Ġnternette istihbaratların %80‘ni açık kaynak 

olarak formlarda yayınlanan bilgilerden elde edilir. 

Özellikle sistem yöneticilerinin internette atacağı her 

adım, paylaĢacağı her bilgi saldırganlar için çok 

değerlidir[http://www.social-engineer.org/]. 

 

 
Şekil3.2.bSosyal mühendislik tarama araçları 

 

Social Engineering Toolkit (SET) Backtrack içerisinde 

sosyal mühendislik tarama araçlarını kapsar. Ġçerisinde 

kullanılan yazılım araçları ile insan zafiyetleri üzerine 

oluĢturulmuĢ hazır senaryolarla olası açıklıklar test 

edilmiĢ olur.  E-postalar, Ģüpheli web bağlantıları, 

online anti-virüs mesajları ve video codec 

güncellemeleri gibi bilinmeyen linkler ve tehlikeleri 

test yapar.  

 
Şekil 3.2.c Sosyal mühendislik tarama listesi 

 
ġekil 3.2.c de bulunan sosyal mühendislik saldırı 

seçeneklerinden yapılmak istenen saldırı test türü 

seçilir. Websecurify, Metasploit, Meterpreter açık 

kaynaklı yazılım araçları kullanılır.It can be very 

hazardous to your network. 

 

3.3. Port Açıklıkları 

Ġnternete bağlı sistemler üzerinde çalıĢan servislere ait 

aktif portlar ve pasif portlar tespit edilir. Açık portların 

durumu sorgulanır. Ġlgili portun bir servisle 

iliĢkilendirilme durumu incelenir. Bu portlar 

üzerindeki bilinen zafiyetler test edilir. 

ĠliĢkilendirilmemiĢ boĢtaki açık portlar derhalkapatılır.  

Zaafiyet tarama araçlarından en bilineni nmap‘dir. 

#nmap –p –sV 1-500 192.168.1.1 

Hedefteki IP nolu makinada 1-500 arası portları tarar. 

Açık-kapalı olma durumları hakkında bilgi verir. –p ve 

port numaraları yerine doğrudan –r parametresi 

verilirse ilgili IP deki makinanın portları 1 den 

baĢlanarak sırasıyla taranır. 

 
Şekil 3.3Nmap ile port tarama örneği  

ġekil 3.3 de tarama sonucu görüntülenen bu komut 

satırıyla da belirtilen IP deki bir makinanın –sV 

parametresi ile açık olan tüm portlardaki çalıĢan servis 

uygulamaları ve sürümleri hakkında bilgi verir. 

 

3.4. Ağ Cihazları 

Kablolu veya kablosuz ağa dâhil olan tüm aktif 

cihazlar standart güvenlik denetimlerine tabii tutulur. 

Özellikle yönlendirme özellikleri bulunan router, 

omurga veya akıllı diyebileceğimiz programlanabilir 

switch‘lere konsol dan veya uzaktan eriĢim yetki 

kazanabilme oldukça önemlidir. Aynı Ģekilde güvenlik 

duvarı ve üzerindeki tanımlamalar, kurallara eriĢim, 

konfigürasyonun görünebilmesi, eksik kural 

tanımlama veya yanlıĢ yapılandırılmıĢ cihazlar ağ 

üzerinde zafiyetlere neden olur. Genelde ağ cihazları 

güvenlik tarafında yapılandırılırken genelde saldırının 

yerel ağın dıĢından gelecekmiĢ gibi düĢünülür. Daha 

çok güvenlik duvarı üzerinde durulur.  Fakat içerideki 

kullanıcıların aktif cihazlara eriĢim için tedbir almak 

pek düĢünülmez. Bu cihazlardaki eriĢim güvenliği ve 

yapılandırılması oldukça düĢüktür. Yapılan 

araĢtırmalar pek çok saldırının aslında yerel bağlantılar 

üzerinden gerçekleĢtiğini ortaya koymuĢtur.  Bu 

nedenle eğitim kurumlarında ağ üzerinde yapılacak bir 

penetrasyon testi olası zafiyetleri gün 

yüzüneçıkaracaktır.  Önleyici tedbirlerin alınmasına 

vesile olacaktır.  Test amaçlı yine backtrack yazılımı 

içerisindeki ―Network Analysis‖ baĢlığı altında 10 dan 

dan fazla alt bileĢene ayrılmıĢtır.  ġekil 3.4 de bu 

bileĢenler görülmektedir.   

 
Şekil 3.4 Ağ eriĢim tarama test araçları 

 
Örneğin ―Network Scanner‖ altında autoscan komutu 

çalıĢtırılarak ağa bağlı olan ekipmanları IP numaraları 

ile birlikte listesini oluĢturur. Daha sonra bu cihazlar 

üzerinde nmap parametreleri kullanılarak açık portlar 

ve zafiyetler üzerinde inceleme gerçekleĢtirilir.   

 

3.5 İşletim Sistemleri 
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Özellikle sunuculardan baĢlanmak üzere ağda 

kullanılan iĢletim sistemleri tespit edilir. Bunların 

güncel olup olmadıkları versiyon numaraları 

takipedilerek bulunabilir. Yama ve güncelleĢtirilmemiĢ 

bilgisayarlar zaafiyet göstergesidir. ĠĢletim sistemi 

bilgisi nmap komutu kullanılarak ―o‖ parametresi 

iĢletim sistemini ―A‖ parametresi ile de ayrıntılı bilgi 

elde edilir.  

root@bt~# nmap –o –A hedef ip numarası  

Günümüzde halen çok fazla kullanılan açıklık son 

service pack yaması yapılmamıĢ Windows XP yüklü 

bilgisayarlardaki MS08-067 zayıflığı. Bu zaafiyet 

kullanılarak Metasploit yazılımı ile hedef bilgisayar 

ele geçiriliyor.  

 

3.6 Yazılım ve Veri tabanları 

Özellikleinternet tabanlı güçlü yazılımlar, arkasında 

geliĢmiĢ bir veritabanı uygulamasına ihtiyaç duyar. 

Gerçekte veri havuzu veritabanı üzerinde tutulur. Bu 

servise eriĢim, yetkilendirme, tutulduğu sunucu ve 

iĢletim sistemi, fiziki eriĢim güvenlik açısından 

oldukçakıymetli ve kritik durumdadır.   Veri tabanına 

kimler ne Ģekilde eriĢti ve ne tür değiĢikliklerin 

yapıldığı log bilgisi mutlaka tutulmalıdır. 

 

 
Şekil 3.6Veritabanızaafiyet araĢtırma araçları 

 
Web sitelerinde kullanılan kodlardan ve dosyalardan 

kaynaklanan zafiyetleri ortaya çıkartır. Örneğin SQL 

injection açıklığı ve XSS zafiyeti acunetix test 

tarayıcısı ile bulunabilir.   

 

3.7 Web Uygulamaları 

Eğitim kurumlarında online iĢlem sayfaları öğrenci ve 

akademisyenler tarafından artan bir eğilimle tercih 

edilmektedir.  Kayıt iĢlemleri, not iĢlemleri, muhasebe 

iĢlemleri, ders seçmeler, elektronik haberleĢme 

servisleri, ödev ve dosya paylaĢım portalları bunlardan 

bazılarıdır.  Kullanıcı adı ve Ģifre doğrulaması 

gerektiren tarayıcıların HTTPSbağlantısı 

üzerindengerçekleĢmesi gereklidir.   Web sunucular 

SQL açıklıkları, Cross Site Script ing açıklıklarına 

karĢı test edilir.  Ayrıca DDOS saldırılarına karĢı 

dayanıklılık testine tabi tutulur.  

Web uygulamaları OWASP ın yayınladığı Top 10 

açıklıklarına karĢı test edilir. Web Servisleri SQL, 

LDAP, OS ve XPATH zehirleme ve arabellek taĢması 

Ģeklinde saldırı düzenlenebilir[5].   

 
Şekil 3.7 Web uygulamaları test araçları 

 
Yukarıdaki Ģekilde belirtildiği gibi BackTrack yazılımı 

içerisindeki açık kaynaklı araçlar bir eğitim sitesi web 

Penetrasyon testi için yeterlidir. Eğitim kurumuna ait 

web uygulamaları güvenlik açıklık ve risklere karĢı 

zafiyet sınamasına tabi tutulur. 

 

4. Zafiyet Sonuçları ve İnceleme 
Eğitim kurumlarındaki güvenlik olayları tespit 

edildikten sonra bunlara karĢı alınması gereken 

müdahalesüreçleri belirlenir. Güvenlik duvarı ve 

üzerinde tanımlanan kuralların güncelliği ve olası 

açıklıklar yazılım araçları ile analiz edilir. Sunucuların 

hem iç ağ hem de dıĢ ağdan gelebilecek tehditlere 

karĢı açıklık sonuçları test edilir. Kısaca 

kablolu/kablosuz ağ, cihazları, web uygulamaları, 

veritabanı, sosyal ağ, fiziksel güvenlik gibi bileĢenler 

üzerine yapılan zaafiyet araĢtırma sonuçları 

birleĢtirilir. Bunlar üzerinde tespit edilen açıklıklar 

aĢağıda belirtilen yöntemlerle tek tek gerçeklik testine 

tabi tutulur[4]. 

 

4.1 Zafiyet Gerçeklik Testi ve Müdahale 

Daha öce yapılan test taramadan elde edilen açıklık 

sonuçlarının gerçekliğinin araĢtırılmasıdır. Yani 

açıklığa özgü exploit iĢlemine tabi tutularak açıklığın 

risk durumu analiz edilmiĢ olur. BackTrack içerisinde 

bulunan Explotation Tools araçları bu iĢlem için 

kullanılır[7]. 

 

 
Şekil 4.1.Zaafiyet gerçeklik test araçları 

 

Açık kaynak kodlu bir test aracı olan Metasploit, Perl 

programlama dilinde yazılmaya baĢlanmıĢ fakat daha 

sonra Ruby dili ile yeniden geliĢtirilmiĢ bir zafiyet 

tespit ve exploit aracıdır. Saldırganlar,anti virüs 
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geliĢtiricileri ve pentest uzmanlarının sıklıkla 

kullandıkları yazılım aracıdır. Metasploit, set edilen 

payload‘ların encode edilerek sistemlere 

gönderilebilme yeteneğine sahiptir. IPS/IDS gibi 

saldırı tespit ve engelleme sistemlerini atlatarak,anti 

virüs ve kiĢisel güvenlik duvarlarına takılmadan uzak 

sistemler üzerinde çalıĢtırabilme özelliğine de sahiptir. 

Metasploit ile çalıĢmak için temel olarak Ģu 3 adım 

gerçekleĢtirilir: 

 Hedef sistem sunucularında veya kullanıcı 

bilgisayar iĢletim sistemi üzerinde çalıĢacak uygun 

exploit'intespiti ve gerekli konfigürasyonunun 

yapılması  

 Bulunan zafiyeteuygun payload‘un belirlenmesi ve 

konfigürasyonunun yapılması 

 Exploit iĢleminin gerçekleĢtirilmesi 

 Metasploit, tarayıcı tabanlı 

açıklıklarınkullanılmasına özgü içerisinde birçok 

yazlım aracı bulundurur. Örneğin test esnasında 

Metasploit kullanılarak kötü amaçlı bir web 

sunucusu gibi davranarak kullanıcıları tuzağa 

çekebilir. 

 

4.2 Değerlendirme 

Eğitim kurumuna ait tüm bilgi kaynakları üzerinde 

güvenlik açıklıkları, tasarım zayıflıkları ve riskler bu 

Ģekilde yapılacak penetrasyon testi ile ortaya 

çıkartılmıĢ olur. Bu iĢlem o kuruma 

karĢılaĢabilecekleri bir siber tehdit karĢısında hazırlıklı 

olmayı, iĢ devamlılığının aksamamasını sağlar. Bu test 

aynı zamanda cihazların güvenli olmayan yanlıĢ 

yapılandırma hatalarını da ortaya çıkartır. BaĢarılı 

yapılan testler ve sonrasındaaçıklıkların 

kapatılmasısayesinde kurumun, öğrencilerin ve 

personelin bilgivarlıkları korunmuĢ olur. Olası 

kurumsal itibar ve maddi kayıplar engellenmiĢ olur. 

Kurumun yapmıĢ olduğu güvenlik yatırımları bu 

Ģekilde zaafiyet testinden geçirilmiĢ olur[8].  

Eğitim kurumlarında ağ ve bilgi güvenliği sorumluları 

baĢta olmak üzere yazılım geliĢtirme ve teknik 

personellerin güncel siber formları takip etmeleri ve 

son saldırı ve veri sızma tekniklerinin neler olduğunu 

izlemelidirler. Kuruma özgü güvenlik politika belgesi 

oluĢturularak, yeni ihtiyaçlar dâhilinde sürekli güncel 

tutulmalıdır. Yazılı güvenlik kurallarına mutlaka uyum 

sağlanmalıdır[9].  

 

4.3 Raporlama 

Güvenlik uzmanları tarafından penetrasyon testlerinde 

en fazla kullanımı olan backtrack içerisinde raporlama 

amaçlı ġekil 4.3 de görülen Reporting Tools baĢlığı 

altında toplanmıĢtır. Pentest çalıĢmalarından elde 

edilen sonuç değerlerini kullanarak rapor oluĢturmayı 

sağlar. 

 
Şekil 4.3Pentest raporlama araçları 

Açık kaynak yazılım uygulaması olan bu raporlama 

araçlarından grafik ara yüzlü kolay kullanıma sahip 

Dradis tercih edilmektedir. Konsoldan #./start.sh 

komutu ile Dradis baĢlatılır. Grafik ekranından 

kullanmak için https://localhost:3004  adresi 

tarayıcıdan girilir. Ekrana çıkan sertifika doğrulaması 

ve Ģifre oluĢturma ekranları tamamlanır. Nmap, 

Nessus gibi zaafiyet test tarama çıktıları doğrudan –oX 

parametresikullanılarak .xml uzantılı bir dosyaya 

aktarılır. OluĢan bu dosya Dradis‘e import from ara 

yüzünden aktarılarak tekrar incelenmek üzere düzenli 

raporlar oluĢturulur. 

Ayrıca elde edilen zaafiyet risk oranları düzenli olarak 

takip edilerek uygulama-zaafiyet iliĢkileri çıkartılır. 

Tespit edilen zafiyetler kritik seviyelerine göre ―acil, 

kritik, yüksek, orta, düĢük‖ Ģeklinde kategorize edilir. 

Bunların bir eğitim kurumunda sistemlere göre 

dağılımları da yapılarak teknik kiĢiler ve yönetimin bu 

zafiyetler konusunda bilgilendirildiği detaylı raporlar 

oluĢturulur[10]. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Eğitim Kurumlarınınyetkisiz kiĢiler tarafından kritik 

verilerini tehdit edilebilme durumuna karĢı yılda en az 

bir defa penetrasyon testi yapılmalıdır. Sunucu 

sistemleri üzerine yeni bir donanım veya yazılım ilave 

edildiğinde özellikle bu değiĢimi hedef alan testler 

gerçekleĢtirilmelidir[11]. Bu sayede bize olası bir 

saldırının nereden gelebileceğini ve gerçekten ağın ve 

verilerin korunaklı olup olmadığı hakkında öncesinde 

fikir verir.  

Kurum bu çalıĢmada planlandığı Ģekliyle içeriden ve 

dıĢarıdan bir saldırı testlerine tabi tutularak zaafiyet 

durumu araĢtırılır. Olası bir zafiyetin ne derece 

kullanılabilir olduğu ve hangi sistem varlıklarına kadar 

eriĢebildiği tespit edilmiĢ olur[12]. Bu alanda 

geliĢtirilmiĢ pek çok açık kaynak kodlu yazılım 

bulunmaktadır. Benzer bir testi kurumda yapacaklara 

kolaylık olması açısından bildiri de bunların pek 

çoğunu üzerinde bulunduran ücretsiz BackTrack 

yazılımı örneklendirildi. Bu konuda 

http://www.backtrack-linux.org, 

https://www.owasp.org, http://www.eccouncil.org  

sitelerinin oldukça yararlı olacağı düĢünülmektedir.  

Çok iyi korunduğu düĢünülse dahi, alınan güvenlik 

önlemlerinin ne kadar etkili olduğunu analiz edilmesi 

ve gözden kaçan olası reel açıklıkların da görülmesi ve 

tedbir alınmasına katkı sağlar. Bütün bu avantajlarının 

yanı sıra siber saldırılara maruz kalmamak için eğitim 

kurumlarında da mutlaka penetrasyon testlerinin 

yapılması karĢı tedbirlerin alınması önerilmektedir. 

Ayrıca eğitim kurumlarının araĢtırma ve geliĢtirme 

felsefesine uygun bir platform olan açık kaynaklı 

yazılımlar her geçen gün geliĢerek daha da yetenekli 

hale gelmektedir. Bu yazılım üniversite düzeyinde 

laboratuvar ortamlarında bir proje olarak ele alınabilir. 

Bu sayede mezun öğrencilerden ilgi duyanların siber 

güvenlik alanında uzman olarak iĢ bulmasına katkı 

sağlayacaktır.  

 

https://www.owasp.org/
http://www.eccouncil.org/
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Farklı Mobil Platformlar Üzerindeki Servis Tabanlı Mimari(SOA) 

Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması 

Emre Barış Aksu, Cem Gündüz, Emrah Ayanoğlu 

eaksu@stm.com.tr, cgunduz@stm.com.tr, eayanoglu@stm.com.tr  

Özet: Servis Tabanlı Mimari günümüzde birden çok katmanlı, farklı lokasyonlu yazılımların ve yazılım 

parçalarının entegrasyonu için gerekli yazılımmimarilerininvazgeçilmezseçeneklerinden biri haline gelmiĢtir. 

Genellikle farklı mobil platformlar üzerinde yazılım geliĢtirilirken sunucu tarafında; merkezi ya da dağıtımlı bir 

mimarikullanımıgerçekleĢtirilmektedir. Bu tip durumlarda, mobil platformların tamamen bağımsız ve sadece 

istemci taraflı mimariyle çalıĢabilmesi servis tabanlı mimari kullanımıyla mümkün olmaktadır. STM A.ġ olarak 

geliĢtirmiĢ olduğumuz farklı mobil platformlar üzerinde çalıĢan Elektronik UçuĢ Çantası projesinde servis 

tabanlı mimari kullanılarak farklı mobil platformların tamamen sunucu tarafından bağımsız olarak çalıĢması 

sağlanmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Android, iOS, Servis Tabanlı Mimari, Elektronik UçuĢ Çantası, Platform Bağımsız, SOA 

1.Giriş: 

Günümüzde farklı platformlar üzerinde çalıĢan 

elektronik cihazların (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, 

otomobiller, elektronik ev eĢyaları v.b) birbirleriyle 

ortak protokoller üzerinden haberleĢmeleri 

beklenmekte ve gerekmektedir. Bu gereklilik 

cihazların üzerinde çalıĢan yazılımların da farklı 

katmanlar içeren mimarilerin ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. 

Mimarilerde kullanılan katmanların daha da 

fazlalaĢması ile bu cihazların birbirleriyle 

bağlantılarının ve veri aktarımlarının daha bağımlı 

bir Ģekilde çözümlenmesine çalıĢılmaktadır. 

Bununla birlikte birbirlerine daha bağımlı hale gelen 

cihaz veri aktarım protokollerinin meydana getirdiği 

sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak; farklı 

cihazlardaki yazılım sistemlerinde meydana gelecek 

değiĢiklikler ile diğer elektronik cihazlar la  olan 

veri aktar ımında da farklılaĢmalar 

oluĢabileceğinden, diğer cihazlardaki yazılım 

sistemlerinde de değiĢiklikler yapmak zorunda 

kalabilmekteyiz. Bu nedenle platformlardan bağımsız 

olarak yazılım geliĢtirme faaliyetlerini gerçekleĢtirmek 

oldukça zorlaĢmaktadır. 

Servis Tabanlı Mimari, iĢ süreçlerine katılan değiĢik 

yazılım sistemlerinin birbirleriyle haberleĢmeleri 

üzerine geliĢtirilmemiĢ olmalarına rağmen aynı 

veri formatında haberleĢerek değiĢik cihazlardaki 

değiĢik yazılım sistemlerinin bütünleĢtirilmesini 

sağlamaktadır. Örnek olarak bir akıllı mobil cihazdaki 

yazılım sistemiyle, bir web tabanlı yazılım sistemi ve 

bir tanktaki yazılım sisteminin haberleĢmesinin 

birleĢtirilmesi servis tabanlı mimariyle 

gerçekleĢtirilirse, bu cihazlar üzerinde kullanılan farklı 

yazılım sistemlerinin de bağımsız olması sağlanabilir. 

Farklı platformlar üzerinde çalıĢan, bağımsız yazılım 

sistemlerinin günümüzdeki en iyi örnekleri farklı 

mobil iĢletim sistemlerinde geliĢtirilen yazılım 

sistemleridir. Bu mobil cihazlardaki yazılım 

sistemlerinin bağımsız geliĢtirilmesi ve birbirleriyle 

gerçekleĢtirdiği haberleĢmeler servis tabanlı 

mimariyle sağlandığı takdirde, bağımsız yazı lım 

sistemlerine sahip olmak mümkün olmaktadır. 

Makalenin servis tabanlı mimari detaylı bir Ģekilde 

anlatılacaktır. Ardından, farklı mobil platformlar 

üzerinde servis tabanlı mimariler nasıl 

gerçekleĢtirilebilir sorusu cevaplanmaya çalıĢılacaktır 

ve son olarak, firmamızın vaka çalıĢması olan 

elektronik uçuĢ çantası mimari çözümüyle 

anlatılacaktır. 

Service Oriented Architecture (SOA): 

Günümüzdeki rekabet ortamının getirdiği temel sorunlar 

olan pazarda etkin kalabilme ve çabuk değiĢebilme 

sorunları, biliĢim teknolojilerinde ve özellikle de 

yazılım sistemleri için mevcut en büyük problem 

olarak gözükmektedir. Bu nedenle yapıların esnek bir 

hale dönüĢtürülmesi kaçınılmaz bir sondur. Ayrıca 

birbirine entegre olan yazılım sistemlerinin ve birden 

fazla cihazlarda ve platformlarda çalıĢan yazılım 

sistemlerinin fazlalaĢması, bu esnekliğin daha da 

artmasının önemini ortaya koymaktadır. 

ĠĢte tam bu noktada Servis Odakli Mimari(SOA) 

yaklaĢımı ortaya çıkmaktadır. SOA'da önemli olan 

farklıplatformlardaki yazılım sistemlerinin farklılıkları 



Farklı Mobil Platformlar Üzerindeki Servis Tabanlı Mimari (SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması 

Emre Barış Aksu, Cem Gündüz, Emrah Ayanoğlu 

626 

 

değil bunların birbirleriyle entegrasyonudur. Yani, 

buradaki durum Ģu Ģekilde özetlenebilir: her bir 

yapı kendi içerisinde karmaĢık ve birbirinden farklı 

bir mimariye sahip birer yazılım sistemi içerse de, 

önemli olan yazılım sistemleri arasındaki entegrasyon 

sürecidir. Bu anlatımlardan sonra artık SOA'yı 

tanımlamak mümkündür: SOA, iĢ 

fonksiyonlarınınbirlikteçalıĢmayıdestekleyecek 

esneklikte ve tekrar kullanımı geliĢtirecek Ģekilde, iyi-

tanımlanmıĢ ve gevĢek-bağlı bileĢenler halinde 

oluĢturulduğu bir sistem mimarisidir. 

 

 

 

Resim 1: Servis Tabanlı Mimari 

 

SOA'nın faydalarını sıraladığımızda; öncelikle farklı 

yazılım sistemlerinin birbirleriyle bağlarını en 

aza indirger(loose-coupling), böylece daha esnek bir 

mimariye sahip olunur. Ayrıca SOA ile daha önce 

geliĢtirilen bir servisin farklı yazılım sistemlerinde de 

kullanılması mümkün olur. Bilinen en önemli özelliği 

ise, çoklu platform entegrasyonuna imkan 

sağlamasıdır. Mesela, elimizdeki bir yazılım sisteminin 

barındığı iĢletim sistemleri Windows, MacOS, Linux, 

Android, iOS olabilir.Bu platformlarda 

geliĢtirilebilecek yazılım sistemleri arasındaki 

entegrasyon SOA yapısıyla tamamen mümkün 

olabilmektedir. Aynı zamanda farklı karmaĢık 

yapıları ve karmaĢık servisleri bir arada entegre 

ederek daha basite indirgemek SOA ile mümkün 

olmaktadır. Son olarak, SOA'da her bir servis kendi 

iĢinden sorumlu olduğu için uygulamalarda daha iyi 

performans, kolay bakım, rahat okunabilirlik gibi 

birçok özelliği de beraberinde getirir. 

Mobil Platformlar Üzerinde SOA: 

Mobil platformlarda geliĢtirilen yazılım sistemlerinin 

temel sorunlarını incelediğimizde; özellikle mobil 

platformlarda daha az kaynak kullanımının mevcut 

olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, piyasada farklı farklı 

mobil platformların oluĢması da bir diğer büyük 

problemdir. Mesela ĠOS, Android, Windows Mobile gibi 

farklı platformların bulunması esnek yazılım sistemleri 

geliĢtirmek için oldukça büyük bir sorun teĢkil 

etmektedir. Ayrıca, ölçeklenebilir bir yazılım sistemini 

geliĢtirmek mobil sistemlerin kısıtlı kaynaklarıyla 

oldukça zordur. 

Bu nedenlerle mobil yazılım sistemlerinde SOA'yı 

kullanmayı düĢündüğümüzde SOA'nın mobil yazılım 

sistemleri üzerinde birçok avantajı olduğu görülebilir. 

Öncelikle SOA'nın sağlamıĢ olduğu farklı platformların 

entegrasyonunu kolaylaĢtırma yeteneği, mobil yazılım 

sistemlerinin de esnek bir hale dönüĢmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca, SOA sayesinde farklı mobil 

platformlar arasında entegrasyonu sağlamak da mümkün 

olabilmektedir. Kısıtlı bir kaynağa sahip olan mobil 

cihazlar, SOA altyapısıyla kaynaklarını en iyi Ģekilde 

kullanabilen cihazlara dönüĢmektedir. Örnek olarak, 

Instagram gibi bir fotoğraf çekme uygulamasında, mobil 

cihazların sadece fotoğraf çekme özelliklerinden 

yararlanıp diğer fotoğraf iĢlemleri ve sosyalleĢme gibi 

iĢlemlerin tamamen servisler tarafından gerçekleĢtirilmesi 

sayesinde mobil cihazların kaynaklarını en yüksek 

Ģekilde etken ve etkin olarak kullanmak SOA ile 

mümkün olmaktadır. 

 

Resim 2: Mobil Platformlar Üzerinde SOA 
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Vaka Çalışması; Elektronik Uçuş Çantası: 

Firmamız olan STM Aġ'nin geliĢtirmiĢ olduğu Elektronik 

UçuĢ Çantası (Electronic Flight Bag -EFB) projesi, farklı 

mobil platformlar üzerinde çalıĢan, uçuĢ yapan ekibin, 

uçuĢ yönetimini daha kolay ve daha verimli olarak 

kağıtsız bir ortamda gerçekleĢtirebildikleri mobil yazılım 

sistemlerini kapsamaktadır. 

EFB projesinde birden çok mobil platform 

bulunmaktadır. Mevcut kullanılan EFB yazılım sistemi; 

ĠOS, Windows 8 Mobile ve web platformları üzerinde 

bulunmaktadır. Bu yazılım sistemlerinin tamamen 

birbirlerinden bağımsız ve esnek olması en önemli 

yazılım geliĢtirme kriterlerindendir. Ayrıca, mobil 

platformların kısıtlarının da bir nevi üstesinden 

gelebilmek, EFBprojesiningerekliliklerindendir. 

 

 

Resim 3: Elektronik UçuĢ Çantası 

SOA altyapısı EFB projesinin birçok sıkıntısını ortadan 

kaldırmaktadır. BaĢlangıçta, farklı platformlar üzerinde 

bulunan EFB'nin yazılım sistemlerinin bağımsız ve 

esnek olabilmesi için, bağımsız bir servis altyapısı ile 

birbirleri arasında entegrasyon sağlanmıĢtır. 

Örnek olarak, kimlik denetimi iĢlemi her bir platform 

için "login" servisiyle bağdaĢlanmıĢtır. "login" servisi 

üzerinden gelen cevaplar farklı platformlarda farklı 

kullanıcı arayüzleri ile görüntülenebilmiĢtir. 

 

Resim 4: Login Servisleri 

Bir diğer örnekte; EFB üzerinde kullanılan doküman 

yönetim sistemi verilebilir. EFB üzerindeki doküman 

yönetim sisteminin ağaç yapısı içerisindeki dokümanlar 

ve kategorilerinher bir platform üzerindeki 

entegrasyonu "getCategoryList" ve "getDocumentList" 

gibi servisler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Aynı Ģekilde, mobil platformlar üzerindeki kaynak 

kısıtından dolayı doküman arama veritabanının 

oluĢturulması oldukça zaman almaktadır. Bu nedenle, 

bu iĢlemlerin mobil platformlarda gerçekleĢtirmek zor 

olduğundan SOA sayesinde bu iĢlemler EFB projesinde 

"processDocument" servisiyle sağlanmıĢtır. 

Görüldüğü üzere, SOA altyapısı sayesinde EFB 

projesinde, mobil platform farklılıkları ve yazılım 

sistemlerinin esnekliği sağlanmıĢtır. Aynı zamanda 

mobil platformlarda oluĢacak kaynak kısıtlarının da 

üstüne SOA yardımıyla çıkılmıĢtır. 

Sonuç: 

Artık günümüz yazılım sistemlerinin anlık 

değiĢimleri ve birden çok platformda 

geliĢtirilmiĢ olması nedeniyle, birbirleri arasındaki 

entegrasyon süreci ve bağımsız, yalın halde kalması 

önemli bir problemdir. SOA altyapısıyla günümüz 

yazılım sistemlerinin problemlerinin bir çoğuna cevap 

bulabilmek mümkündür. Firmamız tarafından 

geliĢtirilen EFB projesinde farklı mobil 

platformlar üzerinde geliĢtirmiĢ olduğumuz yazılım 

sistemimizin problemleri, SOA altyapısıyla çözüm 

bulmuĢtur. Farklı platformlardaki EFB yazılımının 

bağımsızlık ve esneklik sıkıntıları, yazılım parçalarının 

birbirleriyle entegrasyonu ve kaynak kısıtları SOA 

kullanımı ile çözüme kavuĢturulmuĢtur. 
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Özet:AraĢtırmalarda iki boyutlu veri setleri oluĢturulurken veri değerleri çok önem arz etmektedir. Bazen bu veri 

setlerinde eksik değerler olması araĢtırmayı oldukça etkileyebilir. Bu sorundan doğabilecek hata toleransını 

azaltabilmek için bir çok yöntem geliĢtirilmiĢtir. En basit olarak kayıp veri olan kayıtı yok saymak bulunabilecek 

çözümlerden birisidir. Ancak kayıp verilerin çok olduğu bir sette bu yöntem hata oranını oldukça yükseltir. Bu 

yöntemin yerine kayıp veriyi; Regresyon ile belirleme, Hot/Cold Deck ile Belirleme, Beklenti Maksimizasyonu, 

Son Gözlemi Ġleri TaĢıma, Çoklu Atama, Karar Ağacı, Naive Bayes gibi yöntemler kullanılabilir.Bu çalıĢmada 

bu yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajları karĢılaĢtırılmıĢ, veri setleri üzerinde denemeler yapılarak, yöntemlerin 

verimliliği ölçülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, Kayıp Veriler, Algoritmalar. 

 

Comparison of Data Used For Loss Of Data Mining Methods  

Abstract: Research data values when creating a two-dimensional data sets is very important. Sometimes this can 

greatly affect the research data sets have missing values. To reduce this problem, a lot of fault-tolerance methods 

have been developed that may arise. Most simply ignore the missing data record, which is one of the solutions 

can be found. However, there are a lot of lost data error rate of this method is quite raises a set. Instead of this 

method is that the data loss, the regression and determination, Hot / Cold Deck and Identification, Expectation 

Maximization, Last Observation Onward Transfer, Multiple Assignment, such as the decision tree methods can 

be used. Advantages and Disadvantages of these methods are compared in this study, performed experiments on 

data sets, methods, efficiency is measured.  

Keywords: Data mining, Lost Data, Algorithms. 

 

1.Giriş 

 

Kayıp veri terminolojisi ilk kez Little ve Rubin 
tarafından kullanılmıĢtır [1].Bu çalıĢmada kayıp 
verileri - varsayımsal açıdan -oluĢum nedenlerine göre 
3 ana sınıfta değerlendirmiĢlerdir [1]. 
1. Tümüyle Raslantısal Kayıp (Missing Completely 

Random, MCAR): Verileri setlerini oluĢtururken 

tamamen istek dıĢı oluĢan veri kayıplarıdır. Örneğin 

bir anket çalıĢmasında soruyu görmeyip cevaplamama 

veya verilerden bazılarının kaybolması gibi. 

2. Raslantısal Kayıp (Missing at Random, MAR): Bir 

anket çalıĢmasında ; , örneklem bireylerini oluĢturan 
grubun sorulan sorulara bilerek atlaması veya yanlıĢ 
cevaplar vermesidir. 
3. Raslantısal Olmayan Kayıp/ Gözardı Edilemez 
Kayıp (Missing not at Random, MNAR/ Non- 
ignorable Missing, NIM): Anketteki bir sorunun 

yanlıĢ sorulmasından dolayı doğru cevabın 
çözülemediği sorular bu varsayıma örnektir. 
 

2.Yöntemler 

 

Gözlemlenebilen/Ölçülebilen bütün sistemler de belirli 
oranlarda - az ya da çok - kayıp veri varlığı 
kaçınılmazdır. Veri kaybı belirlenen ya da 

belirlenemeyen pek çok nedenden kaynaklanabilir. 
Doğru ve güvenilir analizler için veri kümesinin 
eksiksiz olması oldukça önemlidir. 
Kayıp verilerin değerlendirilmesindeki ilk yöntem 

kayıp veri olan kayıtı yok saymaktır. Ancak kayıp 
verinin çok olduğu yada az kayıta sahip testlerde bu 
çözüm sonucu yanlıĢ değerlere saptırmaktadır. Bu 
yüzden kayıp verilerin yerine bir değer ataması 
yapmak çok daha iyi bir sonuç olduğu ortaya çıkmıĢtır. 
Kayıp verileri Tahmin etmede kullanılan yöntemler 

aĢağıda kısaca anlatılmaktadır. 
• 

Regresyon analizi 

 

Bu yöntem, değerler arasındaki iliĢkileri tahmin etmek 

için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Bu teknik 

kullanımında önemli nokta, bağımsız değiĢkenlerin 

bağımlı değiĢkenleri açıklama oranının yüksek olması 

gerekmektedir. Birçok bağımsız değiĢkenden oluĢan 

bir çoklu regresyon modeli tahmin ettiğimizi 

varsayalım bu değiĢkenlerden biri, kayıp gözlemler 

içeren X olsun. Böyle bir modelde tahmin edilen tüm 

X gözlemleri diğer bağımsız değiĢkenler kullanılarak 

tahmin edilmiĢtir. 
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Bu yöntemde tahmin edilen regresyon modeli, kayıp 

gözlemleri tahmin etmede bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Veriler Tamamen Rassal Olarak 

kayıp varsayımını sağladığında ve atamalar kayıp 

gözlem içermeyen diğer bağımsız değiĢkenlere bağlı 

olduğunda en küçük kareler katsayıları tutarlıdır yani 

büyük örneklemlerde bu iĢlem neredeyse yansız sonuç 

verir. En küçük kareler yöntemi, birbirine bağlı olarak 

değiĢen iki fiziksel büyüklük arasındaki matematiksel 

bağlantıyı, mümkün olduğunca gerçeğe uygun bir 

denklem olarak yazmak için kullanılan, standart bir 

regresyon yöntemidir. 

 

Bir baĢka deyiĢle bu yöntem, ölçüm sonucu elde 

edilmiĢ veri noktalarına "mümkün olduğu kadar yakın" 

geçecek bir fonksiyon eğrisi bulmaya yarar. ġekil 1'de 

birbiri ile iliĢkili iki alana girilen değerlerden oluĢacak, 

regresyon fonksiyonun oluĢturulmasını ve yeni değerin 

tahmin edilmesini sağlar. 

 

Hot Deck 

 

Hot Deck Imputation ile eksik veri değerlerini 
doldururken benzerlik tahmininde bulunmak için k-en 
yakın komĢu en çok tercih edilen metodudur. 

Diğer bir deyiĢle eksik veri bulunduran satır ile 
tamamlanmıĢ satır arasındaki uzaklık hesabı için k-en 
yakın komĢu metoduyla yapılabilir. Bunun için 
aĢağıdaki adımlar uygulanır. 
1.) Veriler tamamlanmıĢ ve tamamlanmamıĢ (eksik) 
veri kümeleri olmak üzere ikiye bölünür. 2.)   Xi   

tamamlanmıĢ   veri   kümesinin   matrisidir^ 
i.durumun j.değiĢkenini ifade eder. 
Yi   tamamlanmamıĢ  veri   kümesinin   matrisidir.   Yij 

i.durumun j.değiĢkenini ifade eder. 
3 .)Her eksik veri içeren satır için öklid uzaklığı 
hesaplanır. 

 
Uzaklık hesabına göre eksik veri içeren 
tamamlanmamıĢ satıra en yakın tamamlanmıĢ satır 

belirlenir. 
Hot deck atfının en önemli dezavantajı, 'benzerlik' 
kavramının tanımlanmasındaki güçlüktür. Bu nedenle 
hot deck prosedürü kayıp veriler için standart bir yol 
sağlamamaktadır. Bu benzerliğin belirlenebilmesi için 
verici (donor) durumların seçimini baĢarabilecek bir 

yazılım gerekmektedir. Daha ileri bir hot deck 
algoritmasına göre, benzer bir kayıttan daha fazla 
sayıda kayıt belirlenir ve bu verici (donor) kayıtlardan 
biri kayıp değerlerin atfı için rassal olarak seçilir. 
Ayrıca eğer uygunsa, bu verici durumların ortalaması 
kayıp değerlerin atfı için kullanılır. 

 

Son Gözlemi İleri Taşıma 

 

Son Gözlemi ileri Tasıma özellikle uzun süreçli 
araĢtırmalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde 

kayıp değerin yerine kayıptan önce gözlemlenen son 

değerin atanmasıyla kayıp veri doldurulmuĢ olur. Bu 
yöntemde kendisinden önceki veri sonraki eksik 
verinin yerine konulur ve kullanımı oldukça basit ve 
anlaĢılırdır. Bu yöntem değiĢik zamanlarda alınana 
sonuçlara göre bir verikümesi oluĢturmada belli bir 
mantığa sahiptir. Ancak sonuçları açısından da 

tartıĢmalı bir yaklaĢımdır.•Naive Bayes Ġle Değer 
Atama 

 

Naive Bayes sınıflandırıcı Bayes karar teorisine 
dayanan basit bir olasılıksal sınıflandırıcıdır. Herbir 
sınıf için olasılıkları hesaplar ve her bir örnek için 
olasılığı en yüksek sınıfı bulma eğilimindedir. Popüler 
olmasının sebebi sadece iyi performansı değil basit 

yapısı yüksek hesaplama hızı ve eksik verilere olan 
duyarsızlığıdır [5]. NBI Naive Bayesian Classifier 
kullanan tamamlama metodudur. 
Genellikle veritabanlarında kayıp değer taĢıyan özellik 

sayısı 1 den fazla olur.     Bu durumda; 

1. Tamamlama yapılacak ilk özellik tespit edilmeli. 

2.Tamamlanacak özellikler için tamamlanma sıraları 

göz önünde bulundurulmalı. 

3 farklı NBI stratejisi vardır. 

l.Order Irrelevant Strategy (NBI-OI): 

Tamamlanacak özellikler tanımlandıktan sonra veri 

kümesi eksik değerlerinin tamamlanmasının sırasıyla 

ilgisi yoktur. TamamlanmıĢ özelliklerin değerleri daha 

sonraki özellikler için kullanılmaz. Kayıp değerleri 

tamamlanmıĢ veri kümeleri tüm farklı tamamlama 

sıraları için aynıdır. 

2. Order Relevant Strategy (NBI-OR): 

Tamamlanacak veri kümesi eksik değerlerinin 

tamamlanma sırasıyla ilgilidir. TamamlanmıĢ 

özelliklerin değerleri daha sonraki özellikler için 

kullanılır. Kayıp değerleri tamamlanmıĢ veri kümeleri 

tüm farklı tamamlama sıraları için farklıdır. 

3. Hybrid Strategy (NBI-Hm): 

Ġlk iki stratejinin birleĢimidir. Birinci özellik 

tamamlama adımında sıralı stratejiyi kullanır 

kalanında sırasız stratejiyi kullanır. 

NBI bu üç stratejiden de anlaĢılacağı üzere 2 oluĢur: 
l.adım tamamlanacak özellikleri ve sırasını 

tanımlamak. Kayıp değerlere sahip özellikler birden 
fazla olabilir. Bu kayıp değerlerli özellikler arasında 
önceliğe iki açıdan bakılabilir. Birincisi kayıp 
değerlerin oranı(missing proportion), ikincisi özelliğin 
önem faktörü(important factor) dür. 
2.adım kayıp veriler için NBI modelini kullanmak. 

Sıralı stratejide her adımda tamamlanan kayıp değerler 

ile değiĢen veri kümesi kullanılır. 

 

 Beklenti Maksimizasyonu 

 

EM (Expectation Maximization) Algoritması bir 

objenin hangi kümeye ait olduğunu belirlemede kesin 
mesafe ölçütlerini kullanmak yerine tahminsel 
ölçütleri kullanmayı tercih eder. 
Maksimum benzerlik prensibine dayanan Beklenti 

Maksimizasyonu (BM) algoritması ilk olarak 630 
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ortaya konulmuĢtur. Regresyon atamasının iteratif 

süreçli bir halidir ve 2 iteratif adımdan oluĢur. 

EM algoritması son yıllarda bir çok araĢtırmada 
kullanılan popüler bir yaklaĢım olmuĢtur. EM 
algoritması, tam olmayan veri problemlerini çözmek 
için maksimum olasılık tahminlerini yapan tekrarlı bir 

algoritmadır. EM Algoritmasının her tekrarı iki 
adımda gerçekleĢir. Bu adımlar, bekleneni bulma (E-
Adımı) ve maksimizasyon (M Adımı) olarak 
adlandırılır [2]. 
E-adımında gözlenen verilerin parametrelerine ait 
kestirimler kullanılarak bilinmeyen (kayıp) veri ile 

ilgili en iyi olasılıklar tahmin edilirken, M-Adımında 
ise tahmin edilen kayıp veri yerine konulup bütün veri 
üzerinden maksimum olabilirlik hesaplanarak 
parametrelerin yeni kestirimleri elde edilir [4]. 
 

• Karar Ağaçları 

 

C4.5 Karar ağacı algoritması ile kayıp verilerin 
tahmini yapılabilmektedir. Bunun için aĢağıdaki 
adımlar izlenir; 
 
T çalıĢılan veri kümesi ve genel bilgi kazancı bilgi(T) 

olsun. X bu kümenin herhangi bir özelliği olsun ve X 

özelliğinin bilgi kazancı ise bilgiX(T) olsun. Bilgi(T) 

hesap edilir. Ancak bilgiX(T) hesap edilirken olmayan 

veriler bu kümeden çıkarılır. Olay sayısı n ile ifade 

edilirse ve bilinmeyen veriler b ile ifade edilirse X 

özelliğin n-b adet eksik olmayan verileriyle sanki 

hiçbir veri eksik değilmiĢ gibi klasik formül uygulanır. 

Ardından eksik olmayan değerlerin toplam değerlere 

oranı F= (n-b) / n ; 

formülü ile hesaplanır. Bu durumda; 

 
F = ( bilgi(T) - bilgiX(T) ) 
 
formülü ile bilgi kazancı hesaplanmıĢ olur. 
 
Yukarıdaki iĢlemi tüm eksik veri içeren satırlar için 

tekrarladığımızda bir tablo elde edilecektir. 

Elde edilen tabloyu kullanarak her nitelik için geçerli 

sayıları ve kazanç değerlerini bulabiliriz. Bu tablo ile 

Karar Ağacı yapısı oluĢturulur. 

 
• Çoklu atama 
 
Çoklu atama, Tekli atma yöntemlerinin birleĢimini 
oluĢturur. Çoklu atamada Monte Carlo Tekniği 
kullanılır 
[2]. 

 
Nokta tahmini için varyans tahmini : 
 

m =Ataması yapılmıĢ ve analiz edilmis küme sayısı 
Qi= analiz edilmiĢ i. kümeden tahmin 
Vi = analiz edilmiĢ i. kümeden varyans tahmini 

Çoklu atamalardan elde edilen nokta tahmini her 
analizdenelde edilenin 

• Yerine ortalamayı koyma 

 

Bu yöntem, veri setinde kayıp verinin olduğu alandaki 
diğer verilerin ortalamasını alarak kayıp olan verileri 
doldurmaya yarayan yöntemdir. Veri aralığı aralığı 
düĢük olan verilerde kullanıldığında yararlı olabilir., 

Aksi halde hata oranını arttırır. 

 

3.Sonuç ve Öneriler 

 

Veri madenciliğinde sık ortaya çıkan kayıp veriler, 

araĢtırmacılar için dikkate alınmadığında 
araĢtırmacıları yanlıĢ sonuçlara götürebilir. Kayıp 
verilerin tahmininde gözlem sayısı ve verinin özelliği 
oldukça önemlidir. 
Bu çalıĢmada kayıp veriler ile ilgili sonuçlar aĢağıda 

verilmiĢtir. Buna göre herhangi bir yöntemin 

diğerlerinden tamamen üstün olduğu söylenemez. 

Ancak veri özelliğine, kayıtların birbirleri ile olan 

iliĢkisine, kayıt sayısına ve kayıp veri sayısının toplam 

kayıt oranına bakarak bir yöntem seçimi yapılabilir. 

Her Ģeyden önce kayıp verileri Durum Düzeyinde 
Silme iĢlemi yapılırsa kullanımı basit olmasına rağmen 

fazla veri kaybında varyans artar ve Rassal Olarak 
Kayıpta (ROK) hatalı sonuçlar üretir. 
Yerine ortalamayı koyma yöntemi, korelasyonun 
düĢmesine ve verilerin dağılımlarını olumsuz olarak 
değiĢtirilmesine yol açar. Bu yöntem az kayıp verisi az 
ve aralığı düĢük setlerde kullanılabilir. 

Regresyon ataması, bu yöntem için kayıtlarda önce 
korelasyonu yüksek iki alan seçilip ona göre bir 
regresyon formülü üretilebilir. ĠliĢkili olamayan 
alanlarda iĢe yaramaz. Bu fonksiyonun 
oluĢturulmasında hatanın göz önünde bulundurulması 
gerekir. 

Beklenti maksimizasyonu, Maksimum benzerlik 
prensibine dayandığı için tüm verilerin kullanılması 
gerekir. Buradaki benzerlik olabilmesi için ise kayıp 
verili kayıta benzer yani değer aralığı az olan ve veri 
seti büyük olan kayıtlarda uygulanması daha doğru 
sonuçlar verir. 

Hot-Deck atama, veriler arasındaki mesafeye bakarak 
sabit bir sayıyı boĢ alanlara eklediği için hata bayı 
oldukça yüksek çıkan bir algoritmadır. Avantajı, 
uygulamasının kolay olması ve az veri kaybında hatayı 
fazla etkilememesidir. 
Son gözlemi ileri TaĢıma, birbirine yakın değerleri 

olan alanlarda kullanılabilir, ancak veri aralığı yüksek 
veri setlerinde hatayı yükseltir. 
Naive Bayes yöntemi, olasılıksal yöntemleri kullandığı 
için tüm veriyi kullanır. Bayes birdeğerler arasındaki 
anlamlılığı arttırır. Az sayıdaki verilerde hata oranı 
yüksektir. 

Karar ağacı yönteminde kayıp verilerin fazla olması 

ağaçtaki tutarsızlığı artırmaktadır. Karar ağacında en 

önemli nokta; onu oluĢturan eğitim kümesi ve sağlama 

kümesi arasındaki iliĢkidir. Ağaç karmaĢıklaĢtıkça 

eğitim kümesi için doğruluğu artmakta, ancak sağlama 

kümesi için ise doğruluğu azalmaktadır. 
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Sonuç olarak, elimizde bulunan verinin yapısına ve 

içeriğine göre algoritmaların farklı problemlerde farklı 
baĢarı oranları göstermesi doğaldır. Dolayısıyla en iyi 
algoritma budur diye genel bir Ģey yoktur problemin 
tipine göre kayıp veriyi tespit etme yöntemi 
değiĢebilmektedir. Yapay sinir ağları, genetik 
algoritmalar gibi yapay zeka algoritmaları da kayıp 

verinin tahmininde kullanılabilecek olup, araĢtırmalar 
yapıla bilinir.  
kümeleme algoritması olduğu için mümkün olduğu 

kadar fazla veri bulabileceği 
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Büyük miktardaki veriler içerisinden önemli olanlarını 

bulup çıkarmaya Veri Madenciliği denir. Veriler 

üzerinde çözümlemeler yapmak amacıyla ve veriyi 

çözümleyip bilgiye ulaĢabilmek için veri madenciliği 

yöntemi ortaya çıkmıĢtır. Veri madenciliği bir 

sorgulama iĢlemi veya istatistik programlarıyla 

yapılmıĢ bir çalıĢma değildir. Veri madenciliği 

milyarlarca veri ve çok fazla değiĢken ile ilgilenir. 

Teknolojik geliĢmeler dünyada gerçekleĢen birçok 

iĢlemin elektronik olarak kayıt altına alınmasını, bu 

kayıtların kolayca saklanabilmesini ve gerektiğinde 

eriĢilebilmesini hem kolaylaĢtırıyor, hem de bu 

iĢlemlerin her geçen gün daha ucuza mal edilmesini 

sağlıyor.  Ancak, iliĢkisel veri tabanlarında saklanan 

birçok veriden kararlar için anlamlı çıkarımlar 

yapabilmek bu verilerin bilinçli uzmanlarca analiz 

edilmesini gerektiriyor. Veri sayısı çok olduğu için 

bazı özel analiz algoritmaları geliĢtirilmiĢtir. 

Veri madenciliği uygulamalarında alt yapı gereksinimi 

veri ambarı sayesinde sağlanır. 

Veri madenciliği, özel ve kamu sektörü kuruluĢlarında 

birçok Ģekilde kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

Bir süpermarket müĢterilerinin satın alma eğilimlerini 

irdeleyerek, promosyonlarını belli müĢterilere 

yönlendirmesi, aynı kaynakla daha çok 

satıĢgerçekleĢtirmesine yardımcı olabilir. 

 

Büyük bir süpermarketin en basit fatura kayıtları 

incelendiğinde, tıraĢ bıçağı alan müĢterilerin 

%56‘sının kalem pilde aldığı ortaya çıkmıĢtır, buna 

dayanarak firma, tıraĢ bıçağı ve kalem pil reyonlarını 

bir araya getirmek suretiyle kalem pil satıĢlarını %14 

arttırmıĢtır. Ürünler ve satıĢları arasındaki bu 

iliĢkilerin belirlenmesiyle satıĢ stratejileri değiĢtirilip 

kazancın arttırılması mümkündür. 

 

 Bankalar kredi kararlarında kredi isteyenlerin 

özelliklerini ve davranıĢlarını irdeleyerek batık kredi 

oranını azaltabilir. 

 Havayolları sürekli müĢterilerinin davranıĢ 

biçimlerini irdeleyerek dahaetkin fiyatlandırma ile 

kârlılıklarını artırabilirler. 

Bir telefon Ģirketi müĢteri davranıĢlarından 

öğrendikleri ile yeni hizmetlergeliĢtirerek, müĢteri 

bağlılığını ve kârlılığını artırabilir. 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi, Ģirketleriçin risk 

modelleri kurarak vergi incelemelerini daha etkin 

yönlendirip,vergi kaçaklarını azaltabilir. 

Hastaların teĢhis ve tedavi maliyetleriirdelenerek 

hastalık riskinin ilk aĢamada tespiti, kontrolü ve 

kaynakplanlama açısından faydalı olur. 

 

A.Kusiak ve arkadaĢları tarafından akciğer deki 

tümörün iyi huylu olup olmadığına dair, karar destek 

amaçlı bir çalıĢma yapılmıĢtır. Ġstatistiklere göre 

Amerika da 160.000 den fazla akciğer kanseri 

vakasının olduğu ve bunların %90‘ının öldüğü 

belirlenmiĢtir. Bu bağlamda bu tümörün erken ve 

doğru olarak teĢhisi önem kazanmaktadır. Noninvaziv 

testler ile elde edilen bilgi sayesinde %40-60  oranında 

doğru teĢhis konabilmektedir. Ġnsanlar kanser olup 

olmadıklarından emin olmak için biyopsi yaptırmayı 

tercih etmektedirler. Biyopsi gibi invaziv testler hem 

maliyeti yüksek hem çeĢitli riskler taĢımaktadır. Faklı 

yerlerde ve farklı zamanlarda kliniklerde toplanan 

invaziv test verileri arasında yapılan veri madenciliği 

çalıĢmaları teĢhiste %100 oranında doğruluk 

sağlamıĢtır.(A.Kusiak, K.H. Kernstine, J.A.Kern, 

K.A.McLaughlinandT.L.Tseng: 

MedicalandEngineering Case Studies May, 2000) 

 

Veri Madenciliği Süreci 

1. Veri temizleme 

2. Veri bütünleĢtirme 

3. Veri indirgeme 

4. Veri dönüĢtürme 

5. Veri madenciliği algoritmasını uygulama 

6. Sonuçları sunum ve değerlendirme 

 

Veri temizleme: Veri tabanında yer alan tutarsız ve 

hatalı verilere gürültü denir. Verilerdeki gürültüyü 

temizlemek için; eksik değer içeren kayıtlar atılabilir, 

kayıp değerlerin yerine sabit bir değer atanabilir, diğer 

verilerin ortalaması hesaplanarak kayıp veriler yerine 

bu değer yazılabilir, verilere uygun bir tahmin (karar 
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ağacı, regresyon) yapılarak eksik veri yerine 

kullanılabilir. 

Veri bütünleştirme: Farklı veri tabanlarından ya da 

veri kaynaklarından elde edilen verilerin birlikte 

değerlendirmeye alınabilmesi için farklı türdeki 

verilerin tek türe dönüĢtürülmesi iĢlemidir. Bunun en 

yaygın örneği cinsiyette görülmektedir. Çok fazla tipte 

tutulabilen bir veri olup, bir veri tabanında 0/1 olarak 

tutulurken diğer veri tabanında E/K veya Erkek/Kadın 

Ģeklinde tutulabilir. Bilginin keĢfinde baĢarı verinin 

uyumuna da bağlı olmaktadır. 

 

Veri indirgeme: Veri madenciliği uygulamalarında 

çözümlemeden elde edilecek sonucun 

değiĢmeyeceğine inanılıyorsa veri sayısı ya da 

değiĢkenlerin sayısı azaltılabilir.  

Veri indirgeme yöntemleri; veri sıkıĢtırma, örnekleme, 

genelleme, birleĢtirme veya veri küpü, boyut 

indirgeme. 

 

Veri Dönüştürme: Verinin kullanılacak modele göre 

içeriğini koruyarak Ģeklinin dönüĢtürülmesi iĢlemidir. 

DönüĢtürme iĢlemi kullanılacak modele uygun 

biçimde yapılmalıdır. Çünkü verinin gösterilmesinde 

kullanılacak model ve algoritma önemli bir rol 

oynamaktadır.   

DeğiĢkenlerin ortalama ve varyansları birbirlerinden 

önemli ölçüde farklı olduğu taktirde büyük ortalama 

ve varyansa sahip değiĢkenlerin diğerleri üzerindeki 

baskısı daha fazla olur ve onların rollerini önemli 

ölçüde azaltır. Bu yüzden veri üzerinde normalizasyon 

iĢlemi yapılmalıdır.  

 

Veri madenciliği algoritmasını uygulama:Veri hazır 

hale getirildikten sonra konuyla ilgili veri madenciliği 

algoritmaları uygulanır.  

Sonuçları sunum ve değerlendirme:Algoritmalar 

uygulandıktan sonra, sonuçlar düzenlenerek ilgili 

yerlere sunulur. Örneğin hiyerarĢik kümeleme yöntemi 

uygulanmıĢ ise sonuçlar dendrogram grafiği sunulur.  

 

Veri Madenciliği Yöntemleri 

 

1. Sınıflandırma 

2. Kümeleme 

3. Birliktelik Kuralı 

 

1.Sınıflandırma: Sınıflandırma veri madenciliğinin en 

çok kullanıldığı alandır. Var olan veri tabanının bir 

kısmı eğitim olarak kullanılarak sınıflandırma kuralları 

oluĢturulur. Bu kurallar yardımıyla yeni bir durum 

ortaya çıktığında nasıl karar verileceği belirlenir.  

 

 Veri madenciliğinin sınıflandırma grubu 

içerisinde en sık kullandığı teknik karar ağaçlarıdır. 

Aynı zamanda lojistik regresyon, diskriminant analizi, 

sinir ağları ve fuzzy setleri de kullanılmaktadır. 

Ġnsanlar verileri daima sınıflandırdıkları, kategorize 

ettikleri ve derecelendirdikleri için sınıflandırma, hem 

veri madenciliğinin temeli olarak hem de veri 

hazırlama aracı olarak da kullanılabilmektedir. 

Sınıflandırma Süreci:  

Verilerin sınıflandırılma süreci iki adımdan oluĢur. 

1-Veri kümelerine uygun bir model ortaya konur. Söz 

konusu model veri tabanındaki alan isimleri 

kullanılarak gerçekleĢtirilir. Sınıflandırma modelinin 

elde edilmesi için veritabanından bir kısım eğitim 

verileri olarak kullanılır. Bu veriler veritabanından 

rastgele seçilir.
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2-Test verileri üzerinde sınıflandırma kuralları 

belirlenir. Ardından söz konusu kurallar bu kez test 

verilerine dayanarak sınanır. Örneğin Ali adlı yeni bir 

banka müĢterisinin kredi talebinde bulunduğunu 

varsayalım. Bu müĢterinin risk durumunu belirlemek 

için örnek verilerden elde edilen karar kuralı doğrudan 

uygulanır. Bu müĢteri için Borç=DüĢük,  

Gelir=Yüksek olduğu biliniyorsa risk durumunun 

Risk=ĠYĠ olduğu hemen anlaĢılır. 

 

Yukarıdaki test sonucunda elde edilen 

modelin doğru olduğu kabul edilecek olursa, bu model 

diğer veriler üzerinde de uygulanır. Elde edilen sonuç 

model mevcut ya da olası müĢterilerin gelecekteki 

kredi talep risklerini belirlemede kullanılır. 

Karar Ağaçları ile Sınıflandırma 

Karar ağaçları akıĢ Ģemalarına benzeyen yapılardır. 

Her bir nitelik bir düğüm tarafından temsil edilir. 

Dallar ve yapraklar ağaç yapısının elemanlarıdır. En 

son yapı ‖yaprak‖, en üst yapı ―kök‖ ve bunların 

arasında kalan yapı ise ―dal‖ olarak adlandırılır. 

(Quinlan,1993). Karar ağaçları sınıflama algoritmasını 

uygulayabilmek için uygun bir alt yapı sağlamaktadır. 

Karar ağacı oluĢturmak için birçok yöntem 

geliĢtirilmiĢtir.Bunlar temel olarak: 

1. Entropiye dayalı algoritmalar 

2. Sınıflandırma ve Resresyon araçları 

3. Bellek tabanlı sınıflandırma modelleri 

 

Tablodan yararlanılarak karar ağacı oluĢturulur. Karar 

ağacı oluĢturulduktan sonra karar kuralları oluĢturulur. 

Kurallar: 

Kural.1:Borç Yüksek ise Risk Kötü 

Kural.2:Borç DüĢük ve Gelir=Yüksek ise Risk=Ġyi 

Kural.3:Borç DüĢük ve Gelir=DüĢük ve Statü=ĠĢveren 

ise Risk=Kötü 

Kural.4:Borç DüĢük ve Gelir=DüĢük ve Statü=ĠĢveren 

ise Risk=Kötü 

 

2.Kümeleme: Verilerin kendi aralarındaki 

benzerliklerin göz önüne alınarak gruplandırılması 

iĢlemidir ve  kümeleme yöntemlerinin çoğu veri 

arasındaki uzaklıkları kullanır.HiyerarĢik Kümeleme 

yöntemleri en yakın komĢu algoritması ve en uzak 

komĢu algoritmasıdır.HiyerarĢik olmayan kümeleme 

yöntemleri arasında k-ortalamalar yöntemi sayılabilir. 

Uygulamada çok sayıda kümeleme yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler, değiĢkenler arasındaki 

benzerliklerden ya da farklılıklardan yararlanarak bir 

kümeyi alt kümelere ayırmakta kullanılmaktadır. 

 

Hangi tekniğin kullanılacağı küme sayısına bağlı 

olmakla birlikte her iki tekniğin beraber kullanılması 

çok daha yararlıdır. Böylece hem sonuçları hem de iki 

tekniğin hangisinin daha uygun sonuçlar verdiğini 

karsılaĢtırmak mümkün olmaktadır. 

Kümeleme analizinin amacı, gruplanmamıĢ verileri 

benzerliklerine göre sınıflandırmak ve araĢtırmacıya 

özetleyici bilgiler elde etmede yardımcı olmaktır. 

Kümeleme analizinin uygulanabilmesi için verilerin 

normal dağılımlı olması varsayımı olmakla birlikte, bu 

varsayım teoride kalmakta ve uygulamalarda göz ardı 

edilmektedir. Sadece uzaklık değerlerinin normal 

dağılıma uygunluğu ile yetinilmektedir. Bu varsayımın 

sağlanması durumunda kümeleme analizinde 

Kovaryans matrisi için farklı bir varsayım 

gerekmemektedir. 
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‗Küme, birbirine yakın (benzer) nesnelerin çok 

boyutlu uzayda oluĢturdukları bulutlar benzetmesi‘ 

seklinde tanımlanabilir.( Hüseyin Tatlıdil, Uygulamalı 

Çok DeğiĢkenli_istatistiksel Analiz,Ankara: Ziraat 

Matbaacılık, , 2002,s.330.) Kümeleme analizi ise; bu 

kümeleri oluĢturma iĢlemidir. 

 

Örnek: 

Gözlem X1 X2 

1 1 1 

2 2 1 

3 4 5 

4 7 7 

5 5 7 

 

Bu tabloya en yakın komĢu algoritması 

uygulandığında; 

 

 

 

Kümeler 

Küme 1=1,2 

Küme 2=4,5 

Küme 3=3,4,5 

Küme 4=1,2,3,4,5 

 

1984 yılında Londra‘da kolera salgını baĢ göstermiĢ. 

Çok ciddi ölümler kaydedilmiĢ(10675 kiĢi) John Snow 

bir harita üzerinde ölen kiĢilerin yerlerini 

iĢaretlediğinde kayıpların bazı bölgelerde 

yoğunlaĢtığını fark ediyor. O bölgede su pompalarına 

bakılıp atık su tesisindeki problem tespit edilerek 

koleradan meydana gelen ölümler engellenmiĢ.Ana 

sokaklardan birindeki su pompasının sapını çıkarmak 

kolera salgınının sonlanması için yeterli 

olmuĢtur.(JacquezGM,Grimson R, Waller LA. 

Theanalysis of discaseclusters, Part II: 

Indructiontotechriques.InfectControlHospEpid 1996; 

17:385-97)Bu veri madenciliğinde kümeleme 

yönteminin ilk kez yapıldığı kağıt kalemle analizdir. 

Veri miktarı az olduğu için kağıt kalemle yapmakta bir 

sıkıntı yok ama günümüzde bu pek mümkün değil. 

 

3-Birliktelik Kuralları:Veri tabanı içinde yer alan 

kayıtların birbiriyle olan iliĢkilerini inceleyerek, hangi 

olayların eĢ zamanlı olarak birlikte 

gerçekleĢebileceklerini ortaya koymaya çalıĢan veri 

madenciliği yöntemleridir. Özellikle pazarlama 

alanında uygulanmaktadır (Pazar sepet analizleri). Bu 
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yöntemler birlikte olma kurallarını belirli olasılıklarla 

ortaya koyar. 

 

Birliktelik çözümlemelerinin en yaygın uygulaması 

perakende satıĢlarda müĢterilerin satın alma 

eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. 

MüĢterilerin bir anda satın aldığı tüm ürünleri ele 

alarak satın alma eğilimini ortaya koyan uygulamalara 

‖Pazar sepet çözümlemesi‖ 

denilmektedir. 

 

Örneğin; bir mağazadan parfüm alan müĢterilerin 

%60‘ının aynı alıĢveriĢte parfüm satın aldıklarını 

söylemek, bu birlikte gerçekleĢen olaylara örnek 

olarak verilebilir. 

Apriori Algoritması: 

 

Birliktelik kurallarının üretilmesi için kullanılan en 

yaygın yöntemdir. AĢamaları: 

 

 Destek ve güven ölçütlerini karĢılaĢtırmak 

üzere eĢik değerler belirlenir. Uygulamadan elde 

edilen sonuçların bu eĢik değere eĢit ya da büyük 

olması beklenir. 

 Destek sayıları hesaplanır. Bu destek sayıları 

eĢik destek sayısı ile karĢılaĢtırılır. EĢik destek 

sayısından küçük değerlere sahip satırlar 

çözümlemeden çıkarılır ve koĢula uygun kayırlar göz 

önüne alınır. 

 Bu Ģeçilen ürünler bu kez ikiĢerli 

gruplandırılarak bu grupların tekrar sayıları elde edilir. 

Bu sayılar eĢik destek sayıları ile karĢılaĢtırılır. EĢik 

değerden küçük değerlere sahip satırlar çözümlemeden 

çıkarılır. 

 Bu kez üçerli, dörderli vb. gruplandırmalar 

yapılarak bu grupların destek sayıları elde edilir ve 

eĢik değeri ile karılaĢtırılır, eĢik değere uygun olduğu 

sürece iĢlemlere devam edilir. 

 Ürün grubu belirlendikten sonra kural destek 

ölçütüne bakılarak birliktelik kuralları türetilir ve bu 

kuralların her birisiyle ilgili olarak güven ölçütleri 

hesaplanır. 

 

Örnek: MüĢteri alıĢveriĢleri 

MüĢteri Aldığı ürünler 

1 Makarna, yağ, meyve 

suyu, peynir 

2 Makarna, ketçap 

3 Ketçap, yağ, meyve suyu, 

bira 

4 Makarna, ketçap, yağ, 

meyve suyu 

5 Makarna, ketçap, yağ, bira 

 

Apriori algoritması uygulandığında Ģu sonuçlar elde 

edilir: 

 

 {ketçap, meyve suyu}-{yağ} (s=0,4 c=1.0)  

 {ketçap, yağ}-{meyve suyu} (s=0,4 c=0.67)  

 {yağ, meyve suyu}-{ketçap} (s=0,4 c=0.67)  

 {meyve suyu}-{ketçap, yağ} (s=0,4 c=0.67)  

 {yağ}-{ketçap, meyve suyu} (s=0,4 c=0.5)  

 {ketçap}-{yağ, meyve suyu} (s=0,4 c=0.5)  

 

Sonuç: 

Veri Madenciliği istatistik biliminin teknolojiyle 

bütünleĢmesi sonucu oluĢmuĢ bir yöntemler serisidir. 

Bilgi teknolojilerinin geliĢmesi ve konu ile ilgili yeni 

programların üretilmesi çalıĢmaları 

kolaylaĢtırmaktadır. Ancak veri madenciliği sadece 

program kullanmak değildir. Veri madenciliği için iĢ 

deneyimine, sorunları tanımlama becerisine ve temel 

istatistik bilgisine ihtiyaç vardır.  

Veri madenciliği veriden bilgi üreterek ortalama 

kararlar yerine veriye dayalı özgün kararlar 

verilmesini destekleyen, satıĢları, kârlılığı, yenilikçiliği 

ve kaynak kullanımında etkinliği artıran önemli bir 

yönetim aracıdır. Veriye dayalı kararların kalitesi ve 

güvenilirliği artar; bu veriye dayalı kararlarla çalıĢan 

kurumların kaynak kullanım etkinliği ve değer 

yaratma potansiyeli de geliĢir. 
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Özet: Sosyal medya ve sosyal medyada kısa mesajların yaygın olarak kullanılmaya baĢlamasının ardından, bu 

kısa mesajların içerdiği bilginin nasıl anlaĢılabileceğinin araĢtırılması da önemli olmaya baĢladı. Artık araĢtırma 

kurumları ve Ģirketler bu bilgileri analiz ederek anlam çıkarmaya çalıĢıyorlar. Bu bildiri, münazaraları, örnek 

olarak da Amerika BirleĢik Devletleri 2012 seçimlerinde yapılan baĢkan ve baĢkan yardımcısı münazaralarının, 

dünyadaki en büyük kısa mesaj paylaĢım sistemi olan Twitter üzerinde nasıl etki bulduğunu göstermektedir. Bu 

bildiri kapsamında bu münazaralardan baĢkan yardımcılığı münazarası gösterileccektir. Bu amaçla Twitter 

Programcı Arayüzü (Twitter API) sorgulanmıĢ, münazara boyunca ilgili veriler indirilmiĢ ve münazaranın yazılı 

hali web üzerinden toplanmıĢtır. Bu verilerin bazı istatistiksel özellikleri gösterilmekte, sonraki araĢtırma 

hedefleri hakkında bilgi verilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kısa mesajlar, Twitter, Sosyal Media, Seçimler, Münazaralar 

 
Revealing Effect of Debates In Twitter 
 

Abstract: Recently, aftter wide usage of social media and short messages in social media, analyzing the data in 

social media recevied attention. Research institutes and compaines are trying to extract meaning from these data. 

This paper shows the effect of debates more specifically vice presidential debate of USA elections 2012 in 

Twitter which is the most widely used social media short messagging platform. For this purpose, Twitter 

Streaming API is queried. Datasets of tweets related to the debate and the transcript of the debate were collected 

from the Internet. Some statistical properties and future research direction are given.  

 

Keywords: Short messages, Twitter, Social Media, Elections, Debates 

 

1. Giriş 

 

Sosyal medya ve sosyal medyadaki kısa mesajların 

kullanımının artması ile, bu sistemler üzerinde oluĢan 

bilginin anlamının araĢtırılması önemli hale gelmiĢtir. 

AraĢtırma kurumları ve Ģirketler bu anlamda 

çalıĢmalar yapmaktadırlar. Bu bildiride Amerika 

BirleĢik Devletleri 2012 seçimlerinde yapılan 

münazaralar esnasında oluĢan sosyal medya kısa mesaj 

verisi incelendi. Bu kısa mesajlar dünyanın en büyük 

kısa mesaj paylaĢım platformu olan Twitter'dan, 

Twitter'ın sağladığı programcı arayüzü (API) 

kullanılarak indirildi. 

 
Aynı zamanda, münazara esnasında konuĢulanların 

neler olduğu hangi dakika ve saniyede ne konuĢulduğu 

yazılı olarak [4] ten indirildi. Bu adreste NYTimes 

web sitesi, münazaranın hangi saniyesinde nelerin 

söylendiği bilgisini saklıyor. Bunu kullanıcılarına 

etkileĢimli münazara videosu sunmak için yapıyor. 

Web sitesinde, herhangi bir kullanıcı münazaranın 

yazılı parçalarından herhangi birine tıklayıp, münazara 

video oynatıcısının tıklanılan yerden çalmaya devam 

etmesini sağlayabiliyor. Bu da açıkça olmasa bile bu 

web sayfasının kodları içinde münazarada saniye 

saniye nelerin söylendiği bilgisini bulunduruyor. Bu 

web sayfasındanyazılan özel bir parçalayıcı/ 

çözümleyici (parser) ile bu bilgi çıkarılmıĢtır. 

 

Bu bildirinin ikinci bölümü topanan veri hakkında 

genel bilgileri, 3. bölümü münazaranın parçalarını ve 

neler konuĢulduğunu, bunların Twitter üzerinde nasıl 

etkisinin olduğunu göstermektedir. 4. bölümde ise 

sonuçlar ve sonraki araĢtırma çalıĢmaları hakkında 

bilgiler yer almaktadır. 

 

2. Toplanan veri hakkında 

 

Ġlgili münazara verisi iki ayrı veri olarak toplandı. 

Birisi Twitter üzerindeki konuĢulanların verisi, diğeri 

ise gerçekte münazarada konuĢulanların verisi. 

 

2.1 Twitter üzerinde konuşulanlar 

Twitter üzerinde nelerin konuĢulduğunu indirmek için 

Twitter Streaming API [1,2] kulanıldı. Bir programcı 

arayüzü olan bu yapıdan belirlenen bir kritere göre 

tweetler(kısa mesajlar) indirilebiliyor. Twitter ilgili 

kısa mesajların tamamını vermeyi garanti etmiyor. 

Fakat belirtilene göre genellemeye yeterli miktarda 

veriyor. Mümkün olduğunca farklı Twitter 

kullannıcısının tweetlerini vermeye çalıĢıyor. 

Twitter'dan 17 Ekim 2012 01:00:00 (GMT) 

zamanından baĢlayarak 17 Ekim 2012 02:34:59 

(GMT) zamanına kadar, 90 dakikalık münazara için 95 

dakikalık tweeetler indirildi. Ġndirme iĢlemi, "obama", 

"romney", "biden", "ryan", "joe", "paul", "republican", 

"democrat", ve "VPDebate" kelimelerini 
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içerentweetler için yapıldı. Bu kelimeler Twitter 

programcı arayüzüne indirilmek istenilen tweetlerin 

içermesi gereken kelimeler bunlardır denilerek 

parametre olarak veriliyor. Sonuç olarak elde edilen 

tweet kümesinin özellikleri Ģu Ģekildedir: 285.003 

tweet toplanmıĢtır. Bunlar 190.345 farklı kullanıcı 

tarafından yazılmıĢtır. Bu tweetlerin kısa mesaj 

kısımları parçalara ayrılmıĢtır. Her bir parça 

noktalamadan arındırılmıĢ kelimeler, web 

kaynaklarına bağlantılar(linkler), hashtagler
1
, 

mentionlar
2
 veya noktalama iĢaretlerinin kendileri 

olabilir. Toplam 2.256.465 parça çıkarılmıĢtır. 

Bunlardan 118.788 tanesi biriciktir. Bu parçalar, anlam 

ifade etmeyen veya Ġngilizce dili içinde çok fazla 

kullanılan kelimeleri içermemektedir. Bunu 

yapabilmek için, [3,5] de bulunan liste 

stopword(yasaklı kelimeler) listesi kullanılmıĢtır. Bu 

listedeki kelimeler bu analizde elde edilen parçalardan 

çıkarılmıĢtır. Çıkarılan bütün parçalar, konuĢulduğu an 

ile iliĢkili bir Ģekilde tutulmaktadırlar. 

 

2.1 Münazarada konuşulanlar 
The Newyor Times websitesi, münazaranın etkileĢimli 

bir yazısını[4] içermektedir. Hangi saniye kim ne 

söylemiĢ, hepsi bu yazı içerisinde vardır. Tweetler için 

uygulanan iĢlemlerin aynısı münazaranın yazısı için de 

uygulandı. Hangi zamanda ne konuĢulduğu bilindiği 

için münazaradan elde edilen parçalar da konuĢulduğu 

zamanla iliĢkili olarak tutuldu. Münazaradaki ilk 

kelimenin 17 Ekim 2012 01:00:00 (GMT) zamanında 

söylendiği varsayılmıĢtır. 

 

3. Parçaların kullanım sıklığına göre 
değerlendirmeler 
 

KonuĢulanlar kelime kelime parçalara ayrılıp 

konuĢulduğu zamanla iliĢkili olacak Ģekilde 

saklanmıĢtır. Bu kelimeler ve zamanlar, daha sonra 

dakika bazına çevrilmiĢtir. Bu Ģekilde hangi kelimenin 

hangi dakika ne kadar konuĢulduğu bilgisi tutulmuĢ 

olundu. Bu veriyi ayrıĢtırma yöntemi, her iki veri 

kümesi(hem Twitter'dan gelen, hem de konuĢulanların 

yazısından gelen) için de yapıldı. Bundan sonra 

görülecek çizimlerde, sol y-ekseni Twitter'dan gelen, 

sağ y-ekseni ise münazara metninden gelen 

kullanımların mikarını göstermektedir. x-ekseni ise 

dakikayı göstermektedir. Kırmızı renkli çizgiler 

münazaradaki konuĢma sıklığını, mavi renkli çizgiler 

ise Twitter'daki konuĢma sıklığını göstermektedir. 
 
 

                                                           
1
Hashtagler kullanıcılar tarafından kısa mesajlarda 

kullanılan ve üzerinde önem atfedilen kelime veya 

harf/sayı dizileridir. BoĢluk içermezler. Birden fazla 

tweet, eğer aynı hashtagi kullanıyorsa, birbiri ile 

ilgilidir bilgisini verirler. Hashtagler # ile baĢlar. 
2
Mentionlar Twitter kullanıcıları tarafından baĢka 

Twitter kullanıcılarını belirtmek amacıyla kullanılan 

özel yapılardır. Mentionlar @ ile baĢlar. 

Şekil.1 "attack", "libya" ve "ambassador" 

kelimelerinin dakikada kullanım sıklıkları 
 
Münazarada 

konuĢulan ilk 

konu, Libya'da 

bir terörist 

saldırıda 

öldürülen 
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ABD büyükelçisi hakkında idi. ġekil.1 de "attack", 

"libya" ve "ambassador" kelimelerinin kullanım 

sıklıkları verilmiĢtir. Buradan, münazaranın baĢında 

hem münazaranın metninde, hem de Twitter'da 

kullanımın yoğun olduğu görülmektedir. Bu 

konuĢmalar esnasında Joe Biden, "bunch of malarkey" 

tabirini rakibi Paul Ryan'ın söylediklerine karĢılık 

olarak söyledi. Bu sosyal medyadan büyük tepki aldı. 

ġekil.2 de bu etki görülmektedir. 

 
Şekil.2 ―bunch‖ ve ―malarkey‖kelimelerinin dakikada 

kullanım sıklıkları 

Bir sonraki konuĢulan konu Ġran'ın nükleer silahları 

idi. ġekil.3'ten de görüldüğü gibi hem münazara 

metninde, hem de Twitter kullanımında "iran", 

"nuclear", ve "weapon" kelimeleri birlikte ve diğer 

zamanlara göre daha fazla kullanılıyor.  

 
Bir sonraki konu "iĢsizlik" ve "%47" olayı. ĠĢsizlikle 

ilgili konuĢulurken, Joe Biden, karĢı BaĢkan adayı Mitt 

Romney'nin Ġnternet'e yansıyan bir kaydını hatırlattı. 

Bu kayıtta Mitt Romney'nin, "bu ülkenin %47si benim 

hedef kitlem değil" dediği iddia edilmiĢti. Bütün bu 

konuĢulanlar o zaman aralığında Twitter'a yansıdı. 

ġekil.4 te ―unemployment‖, ―47‖ ve ―percent‖ 

kullanımı görülmektedir. ―percent‖ (yüzde) kullanımı 

baĢka konulardaki yüzdeleri ifade etmek için de 

kullanıldığı için daha yaygın görülmektedir. 

Şekil.3 "iran", "nuclear" ve "weapon" kelimelerinin 

dakikada kullanım sıklıkları 
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Şekil.4 "unemployment", "47" "percent" kelimelerinin 

dakikada kullanım sıklıkları 

 

ĠĢsizlik ve %47 meselesi konuĢulurken, açılan bir diğer 

konu ise "vergi" ve "orta sınıf" tı. ġekil.5'te "tax", 

"middle" ve "class" kelimelerinin kullanımları 

gösterilmektedir. Bu konulara, yaklaĢık 45. dakikadan 

sonra tekrardan dönülmüĢtür 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.5 "tax", "middle" ve "class" kelimelerinin 

dakikada kullanım sıklıkları 

 

Bir sonraki konu Obama yönetiminde yapılan sağlık 

reformu ve sağlık sigortası idi. ġekil.6 da "medicare", 

"obamacare" ve "healt" kelimelerinin kullanımı 

görülmektedir. En son konuĢulan konulardan birisi 

Suriye'nin durumu idi. Ardından münazara 

moderatörü, baĢkan yardımcısı adaylarının küretaj 

konusundaki fikirlerini sordu. Ve son olarak da 

kapanıĢ konuĢmalarını yapmasını istedi. 
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Şekil.6 "medicare", "obamacare" ve "health" 

kelimelerinin dakikada kullanım sıklıkları 

 

Bununla ilgili olarak ġekil.7 de, "syria", "abortion" ve 

"closing" kelimelerinin kullanımı görülmektedir. 

 
4. Sonuçlar ve sonraki araştırma çalışmaları 

 

Bu çalıĢmada, ABD seçimlerinden önce yapılan 

münazaralardan baĢkan yardımcılığı 

 
 
 
 
 
 

Şekil 7. "syria", "abortion" ve "closing" kelimelerinin 

dakikada kullanım sıklıkları  

 

münazarası ile ilgili bir kısa mesaj paylaĢım platformu 

olan Twitter'daki kelime kullanım sıklıkları ve 

bunların zamana göre yayılımları verilmiĢtir. 

Gerçekteki münazara metni ile Twitter'dan çıkartılan 

veri karĢılaĢtırılmıĢtır. GörülmüĢtür ki, gerçek 

münazare metni ile Twitter‘daki kullanımlar arasında 

bir benzerlik bulunmaktadır. En önemli fark, kullanım 

sıklıklarının ölçekleridir. Münazara metni 3 kiĢi (2 

karĢı karĢıya gelen kiĢi ile moderatör) arasında 

geçmekte iken Twitter verisi yaklaĢık 200 bin kiĢi 

tarafından oluĢturulmuĢtur. 
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Bundan sonraki araĢtırmalar ilk, bu konuların 

baĢlangıçlarının bulunması, ikinci olarak konuların 

konuĢulmasının bitiĢinin algılanması üzerine olacaktır. 

Sonraki aĢamada bulunan zaman dilimleri arasında 

kelime-kelime birlikte kullanım grafı oluĢturularak bu 

graflar incelencek ve bu graflar kullanılarak, aktif 

konu baĢlıklarının zamanla değiĢiminin algılanabilip 

algılanamadığı araĢtırılacaktır. 

 
Hali hazırda basit bir fonksiyon ile konuların 

konuĢulmaya baĢlandığı anların yakalanabileceği 

düĢünülmektedir. Bu fonksiyon aĢağıdaki gibidir: 

 

 

A dizisi, bu yapıya girilen zaman serisidir. konuB(t) t 

anında ilgili kelimenin konuĢulmaya baĢlanıp 

baĢlanmadığı bilgisini içermektedir. a ve B, 

fonksiyonun diğer iki parametresidir. a ne kadar büyük 

olursa, zaman serisinde o kadar dik çıkıĢlar konu 

baĢlangıcı olarak algılanır. B ise belli bir değerden 

altının hesaba katılmamasını sağlamak için 

konulmuĢtur. Bu değerler hesaplama esnasında datanın 

durumuna göre ayarlanabilir. A dizisinin sıfır olan 

elemanlarına küçük önemsenmeyecek değerler 

atanmalıdır. 
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Özet: Süleyman Demirel Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama hastanesi, Isparta baĢta olmak üzere bölgesinde 

bulunan Antalya, Afyon, Denizli, Burdur ve diğer illere hizmet veren köklü bir hastanedir. Hastanemizin gün 

geçtikçe sağlık hizmeti, sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmakta, acil sağlık hizmetlerimizin hizmet 

ağı ve kalitesi çok üst seviyelere çıkmaktadır. Kalite seviyesindeki artıĢı ve turizm Ģehirlerinin yakınından 

olmasından faydalanılarak yurt dıĢından gelen ve bölgede yaĢayan hastalara, hastanede verilen hizmetleri en iyi 

Ģekilde duyurmak,  hastanede verilen tıbbi tedavi ünitelerini tanıtmak, uzmanlık alanlarına göre hastanede 

bulunan öğretim üyeleri ve uzmanlık alanlarının tanıtılması, hastaneye gelecek olan hastalara hastanede verilen 

diğer hizmetlerden (telefon, refakat, otopark, ulaĢım gibi) haberdar etmek, laboratuvar sonuçlarını web üzerinden 

hastalara bildirmek, sağlık sektöründe geliĢen olayları haber vermek, çevrimiçi bilgi edinme sistemi, hastanede 

çalıĢan personelleri bilgilendirmek ve bu sitenin dinamik olarak kolay bir Ģekilde yönetilmesini sağlamak 

amaçlanmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sitesi, .NET, medikal kalite artırımı. 

 

Multi-LanguageDynamicHospitalWebSite 
 

Abstract:SuleymanDemirelUniversityResearchandEducation Hospital isawell- 

establishedhospitalwhichisgivingtheserviceespeciallyIspartainlocatedAntalya,Antalya, Denizli,Burdur 

andotherprovinces.When increases day bydayhealthcare,quality of 

presentation,infrastructure,medicalequipmentofourhospital,thequalityandservicenetwork 

ofemergencymedicalservicesisemergingaveryhighlevel.Patientslivinginthethisarea andcoming from 

abroadannounce thebestwaytotheservices providedinthehospital, 

promotethemedicaltreatmentunitsinthehospital,introduction ofareasofexpertiseand 

facultymemberswhichareworkinginahospitalaccording totheirareasofexpertiseinthe hospital,patients 

whocometohospitalwereinformedfrom the otherhospital services(phone, 

support,parking,transportation,etc.)inhospital,notify patientsoflaboratory resultsviathe 

web,givenoticeofeventsinthehealthsector,onlineinformationsystem,inform employees 

andintendedtoprovideaneasywaytodynamicallymanageofthissitebyutilizingraiseinthe 

levelofqualityandclosetotouristcities 

 

Keywords: Multi-Language Dynamic Hospital Web Site, .NET, medical quality improvement. 

 

1. Giriş 

Internet günümüzde en yaygın,   en ucuz iletiĢim 

aracıdır. Özellikle internetin son yıllarda hızlı geliĢimi,  

her eve internetin girmesi ile birlikte haberleĢme, 

iletiĢim ve bilgi paylaĢımında oldukça hızlı bir artıĢ 

olmuĢtur. Ġnternetin hızla yayılmasına paralel kiĢi, 

kurum ve kuruluĢlar kendilerini bu platformda temsil 

etmeye baĢlamıĢlardır [1]. Sağlıkta dönüĢüm 

programının uygulamaya konulması ile birlikte 

hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt 

yapısı ve tıbbi donanımı artmıĢ, acil sağlık 

hizmetlerimizin hizmet ağı ve kalitesi çok üst 

seviyelere çıkmıĢtır. Diğer yandan helikopter 

ambulansları ve uçak ambulansları ile uluslararası acil 

hasta transferleri yapılabilir hâle gelmiĢ 

bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ülkemizin bazı 

bölgelerinde,   önümüzdeki yıllarda hizmete girecek 

olan sağlık kampüsleri ile de sağlık hizmetlerinin 

kalitesi daha da artacaktır. 

Bu çerçevede yurt dıĢında yaĢayanlara ve ülkemizi 

ziyaret eden turistlere birçok hastanemizde sağlık 

hizmeti sunma imkânımız bulunmaktadır. Bu tür 

sağlık hizmetleri talep edenlere, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

milletlerarası ikili anlaĢmalar kapsamının dıĢında 

farklı prensiplerde sağlık hizmeti sunulması uygun ve 
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gerekli görülmüĢ bulunmaktadır [2]. Bu bilgilerin 

paralelinde son yıllarda sağlık sektöründeki dijital 

ortama geçiĢindeki hızlanmalar göz önünde 

bulundurularak sektördeki tüm kurum ve kuruluĢları 

kendilerini en iyi temsil edecek web sayfaları 

tasarlamaya baĢlamıĢlardır. KiĢiler doğru ve iyi bir 

tedavi hizmeti alabilmek için internet üzerinden 

araĢtırma yapmakta, hastanelerin web sitelerini 

gezerek bilgi toplayarak en iyi hizmeti alacaklarını 

düĢündükleri hastanelere yönelmektedir. Bu çerçevede 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi bölgesinde 

oldukça güçlü ve köklü bir hastanedir. Hastanemizin 

verdiği hizmetlerin sağlık turizmi kapsamında yurt 

dıĢından gelen hastalarımıza ve etkin bir Ģekilde bölge 

insanına ulaĢtırabilmek amacıyla dinamik etkileĢimli 

ve çok dilli bir web sitesi tasarlanmıĢtır. Web sitesinde 

tüm hastaların ihtiyaçları olacak bilgiler, hastanede 

verilen tıbbi birimler ve bu birimlerin detaylı bilgileri 

bulunmaktadır. Hastanede görev yapan öğretim üyesi 

doktorların, tüm listesi, isime göre listesi ve çalıĢtıkları 

birimlere göre doktorlar listelerine ulaĢılabilmektedir.  

Hastaneden faydalanmak isteyen insanlar web 

sitesinde, ulaĢım, hasta hakları,  ziyaret saatleri,  

refakatçi olma ve hastanemizde çalıĢan tüm 

doktorların, idari personelin ve diğer tüm birimlerin 

telefonları ve nöbetçi eczaneler gibi bilgilere 

ulaĢabilmektedirler.   Ayrıca bilgi edinme yasası 

gereği hastaneye internet üzerinden baĢvuru yapıp 

bilgi talebinde bulunulmaktadır. Web sayfası 

ASP.NET [3] dili ile hazırlanmıĢ, veri tabanı olarak 

MS- SQL[4] kullanılmıĢtır. Windows 2008 Server [5] 

üzerinde çalıĢmaktadır. 

 

 

Şekil1SüleymanDemirelÜniversitesiAraĢtırmaveUygulamaHastanesi 
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2. ÇokDilliDinamikWebSitesi 

Yapılan çokdilliwebsitesiaynızamanda 

dinamikbirwebsitesidir.   Buwebsitesinin arka 

planındakullanıcılar tarafından istedikleri 

alandadeğiĢikyapmalarını sağlayacak 

biryazılımyapılmıĢtır.Arka plandaçalıĢanwebsitesinin 

kontrollerini, 

nesnelerini,değiĢkenlerinikullanıcıisteğine Göre 

değiĢtirmemize yarayansistem;anagiriĢ ekranı, 

reklamlık tanımlama ekranı, bölüm tanıtma 

ekranı,diltanıtmaekranı, doktor 

tanıtmaekranı,duyurutanımlama ekranı, 

haberekleme/güncelleme/silme ekranı,haber 

listelemeekranı,rehberbölümleri ekranı, sayfayönetim 

ekranıveservistanımlama ekranından oluĢmaktadır. 

Bubölümler hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir. 

2.1.AnaGirişEkranı 

 

Şekil2AnaGiriĢEkranı 

ġekil2.‘degösterilen ekranda kullanıcı kendisine 

verilenkullanıcı adı veĢifreilegiriĢyapmaktadır. 

Sonrasındayetkidâhilinde olduğuekranların 

kısayollarısağtarafta açılmaktadır. 

ġekil3.‘tegösterilenekrandan,personelana 

sayfadagösterilmekistenenreklamlıkresimlerini,yazıları

nıvereklamlıkbağlantılarını 

buekrandantanımlayabilmektedir 

2.2.BannerTanımlamaEkranı 

 

2.3.Bölüm Tanıtma Ekranı 

ġekil4‘tegösterilen bölüm tanımlamaekranı 

dildesteklibirekrandır. Kullanıcı öncelikle 

Türkçeolarak buradan istediğibölümleri 

tanımlayabilmektedir.  

Ancakfarklıbirdilde 

bölümtanımlamakisterseönceTürkçeolarak tanımladığı 

bölümülistedenseçmesi gerekmektedir. 
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Şekil3 BannerTanımlamaEkranı 
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2.4.Dil Tanıtma Ekranı 

 

Şekil5DilEklemeEkranı 

ġekil5‘tebelirtilenekrandabelirtilen sayfa tamamen 

dinamik biryapıyasahipolduğu içinkullanıcı 

buekrandan istediğikadardil tanımlanabilmektedir. 

Tanımlamayaptıktan sonra,tanımladığı dilotomatik 

olarakana sayfayayansımaktadır. Dahasonrayeni 

tanımlanandiliniçeriklerinidiğer ekranlardan 

doldurduktansonrasayfadagörebilmektedir. 

 

2.5.DoktorTanıtmaEkranı 

 

ġekil6.‘dagösterilen ekrandadoktor 

sayfasındagözükecek olandoktorların 

tanımlamasıyapılmaktadır. Böyleliklehasta gideceği 

doktoru doktorsayfasınagirerek görebilmektedir. 

 

 

 

Şekil6DoktorTanıtmaEkranı 
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2.6.Duyuru Tanımlama Ekranı  

 

Şekil7DuyuruTanımlamaEkranı 

ġekil7.‘debelirtilen duyurutanımlama ekranından, 

anasayfadaçıkanduyuruları tanımlamak 

maksatlıolarakkullanılmaktadır. AynıĢekilde 

buekrandan dakullanıcı dil seçimiyapıpistediği dilde 

duyuru eklemesi yapabilmektedir. 

 

2.7.HaberEkleme/GüncellemeveSilmeEkranı 

 

Haber yönetimsayfasıda, duyuru yönetim 

sayfasınınbirbenzeriĢeklindetasarlanmıĢtır. 

Duyurugeçerlilik tarihiiseduyurununhangi tarihe 

kadarsayfadakalacağını belirlemek 

içinkullanılmaktadır. Personelduyuruseçimi yapılırsa,  

duyuru sayfayaaitpersonelgiriĢindegözükmektedir. 

 

ġekil8.‘degösterilen ekrandahaberdetay sayfasının 

resimliveparagrafolaraktasarımı yapılmaktadır.
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Şekil8HaberEkleme/GüncellemeveSilme Ekranı 

 

2.8.HaberListelemeEkranı 

 

 

 

Şekil9HaberListelemeEkranı

ġekil9.‘dabelirtilen ekranda,personelbu ekrandan 

haberlerilistelemeyip istediği 

haberingüncellemesiniyapabilmektedir. 
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2.9.Personel Tanımlama Ekranı 

 

 

Şekil10RehberTanımlamaEkranı 

ġekil10.‘dabelirtilen ekrandan, personel 

iletiĢimbilgilerinin bulunduğusayfayaait 

bilgilerigirebilmektedir. ġekil10.‘da gösterilen 

ilkekranda,altbirimlerin iletiĢim 

bilgileritanımlanmaktadır. ġekil10.‘da 

gösterilenikinciekrandaise,birimlerinbağlı 

Olduğubölümlertanımlanmaktadır. Ġstenirse 

bölümlerin sıralamasıbuekrandan yapılabilmektedir. 

2.10.Sayfa Yönetim Ekranı 

ġekil11.‘debelirtilen ekrandan personel,dil destekli 

olarak istediğisayfaları tanımlayabilmektedir 
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Şekil11 SayfaYönetimEkranı 

2.11.ServisTanımlamaEkranı 

 

 

 

Şekil12 ServisTanımlamaEkranı 
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2.12.KontrolGüncellemeEkranı 

 

Şekil13 KontrolGüncellemeEkranı

 

ġekil13.‘tebelirtilen ekrandan, personel 

sayfadabulunankontrollerin değerlerinin 

güncellemesiniyapabilmektedir. 

Yine aynıĢekilde dil seçimiyapıpkontrollerin 

farklıdillereaitgüncellemesini yapabilmektedir. 

 

3.Sonuçlar 

 
Türkiye‘ye gelen yabancı turistlerin %34‘ünün 

BatıAkdeniz Bölgesi‘nitercih etmesinden 

dolayıBatıAkdenizBölgesi‘nde yer alanillerAntalya,  

Isparta ve Burdur turizmkonusunda oldukça geniĢbir 

potansiyele sahiptir.Gerekdoğalgüzellikleri 

gereksekültürelvetarihimirasıileherdönem 

turizmingözbebeği olmuĢbirbölgedir.Son dönemde 

oldukçagündemde olansağlık 

turizmikonusundadabölgedeyeniadımlar 

veyatırımlarhızladevam etmektedir[6]. Bu anlamda 

WPF[7],WCF [8]gibigüçlü teknolojiler 

kullanılarakyazılançokdilli dinamikweb 

sitesikullanımasunulmuĢtur. 
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Özet:Dünyaçapındafarklı platformlardae-devletuygulamaları,bireyselveya 

kurumsalbankacılıkiĢlemleri,kamukurumlarıylayapılaniĢlemler,sigortacılık iĢlemleri,elektronik 

uygulamalargibifarklıalanlardaçevrimiçisistemlerüzerindenyapılan çalıĢmalargünümüzün 

vazgeçilmezbirparçasıhalinegelmiĢtir.Buuygulamaların gerçekzamanlıolarakçalıĢması 

süreciiçerisindebazısorunlarilekarĢılaĢılmıĢtır.Özellikleresmiveyahukukiniteliği bulunan yazıĢmalarda 

karĢılaĢılan sorunların baĢlıcalarıgüvenlik, güvenirlik veinkâredilemezlikolaraksayılabilir.Bu 

sorunlarınortadankaldırılabilmesiiçinkimlikdoğrulama,gizlilikveveri bütünlüğünüsağlayabilen elektronik 

imza(e-imza)altyapısıkullanılmayabaĢlanmıĢtır. Tasarlanan sistemdelisansüstü eğitimdekullanılan 

öğrencibilgisisteminee-imzaaltyapısı bütünleĢmiĢedilmiĢtir. 

 

AnahtarSözcükler: e-imza, öğrenci bilgi sistemi, lisansüstü eğitim 

 

E-Signature-AidedGraduateStudentInformationSystemDesign 
 

Abstract:Intheworldwide,worksofonlinesystemsindifferent areassuch ase-government applications,individual 

orinstitutionalbanking operations, operationswithpublicinstitutions, 

insuranceoperations,electronicapplicationshavebecomeanindispensablepartoftoday. Thereareencountered 

withsomeproblemsintheprocess ofworkinreal-time oftheir 

applications.Inespecially,majorproblemswhichareencounteredatcorrespondences with 

officialorjuristicattributioncanbeconsideredassecurity,reliability anddeny unpredictability.Electronicsignature(e-

signature).infrastructure thatcanproviding 

authentication,confidentialityanddataintegritytoeliminateoftheirproblemshasbeenstarted touse. E-

signatureinfrastructureonstudentinformationsystemusedgraduateeducationinthe designedsystemisintegrated. 

 

Keywords:e-signature,studentinformationsystem,graduateeducation. 

 

1. Giriş 
 

Günümüzde teknolojiningeliĢimi,üniversite ve enstitü 

sayılarının artması neticesinde lisansmezunu 

öğrenciler, birkaçfarklı kurumda,aynıandalisansüstü 

(tezli/tezsiz yükseklisans,doktora)eğitimlerine devam 

edebilmektedirler. Ayrıcauzaktan eğitim sistemlerinin 

geliĢmesivekurumların lisansüstü 

eğitimprogramlarının bir bölümüneuzaktan 

eğitimyöntemiiledevam etmeleriçoksayıdaöğrencinin 

lisansüstü eğitime dâhil olmasınaimkânsağlamaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim 

veÖğretim Yönetmeliğininde 

izinvermesiilebirliktegünümüzde birdenfazla kurumda 

aynı anda yüksek lisans veya 

doktorayapılabilmektedir[1]. Budurum lisansüstü 

öğretimverentümkurumlarda öğrenci sayısına bağlı 

olarak,iĢyükünü arttırarak bazıengelleri 

deortayaçıkarmıĢtır. KiĢiler,  

yaĢadıklarıyerlerdenkilometrelerce uzaklıktaki 

okullarda öğrencilikyapabilmek için müracaatta 

bulunup, mülakatlara sınavlara gidebilmektedirler.Bazı 

kurumlar aday veöğrencilere tüm sistemlerini 

çevrimiçi halegetirmekiçinharekete geçmiĢlerdir. 

Pekçoğudauygulamaya dökmüĢ durumdadır. Ancak 

budurumda internet ortamındayapılan iĢlemlerin 

geçerliliği noktasında sıkıntılar 

yaĢanmaktadır.Bunlardanbazıları, 
 

 Ön kayıt sırasında öğrencilerin 

çevrimiçisistemdentüm bilgilerini girmelerine 

rağmenaldıklarıçıktıyı geçerli birbaĢvuruya 

dönüĢtürebilmek içinıslakimzaile imzalayıp 

ilgilikurumateslim etmelerigerekmektedir. 

 Belge 

t a l e p l e r i n i s i s t e m ü z e r i n d e n yapabilmelerine 

rağmen,belgeleri almakiçinmutlakabelgelerin yine 

çıktıyadönüĢmesi veilgiliyetkililer tarafından 

ıslakimzaatılması,sonra fizikselevrakın 

ilgiliyeulaĢtırılması gerekmektedir. 

 Faks gibi yöntemlerle belgelerin 

ulaĢtırılmasınoktasında sistemlerde yaĢanansorunlar 

yaĢanabilmektedir. 

 Enstitüler için düĢünüldüğünde, anabilim dalları ile 

yapılan ders Teklifi, ders açma/kapatma, danıĢmanlık, 

tez, seminer, not onayı, vb. gibi iĢlemlerin hem 

çevrimiçi hem de ıslak imza ile dolaĢtırılması. 

 Çevrim içi yapılan zamanı kısaltan, iĢlemleri 

kolaylaĢtıran pek çok özelliğin resmiyet 

taĢımadığından kuruma yeterince fayda 

sağlayamaması gibi sorunlar sayılabilmektedir. 

 

Ġnternet ortamında yapılan tüm iĢlemlerin hukuki 

açıdan geçerli kılınabilmesi için, bahsi geçen sorunlar 

da dikkate alınarak, müracaatların alınmasından 

mezuniyete kadar tüm aĢamalarını çevrimiçi olarak 

gerçekleĢtiren bir lisansüstü öğrenci bilgi sistemi 
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geliĢtirilmiĢ ve bu sisteme e-imza altyapısı 

bütünleĢmiĢ edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde e-imza ile ilgili 

temel bilgilendirme yapıldıktan sonra, tasarlanan 

lisansüstü öğrenci bilgi sisteminin temel modülleri ve 

bu modüllerin hangilerinde e-imza sürecinin dahil 

edildiği üzerinde durulmuĢ ve durum senaryoları 

anlatılmıĢtır. Daha sonraki bölümlerde ise e- imza 

entegrasyonu için ilgili süreçler yeniden 

kurgulanmıĢtır. Ġlk olarak gerek belge teslimi, gerekse 

üyelik için öğrencinin ıslak imzasını gerektiren 

süreçlerinin bulunduğu ön kayıt modülüne e-imza alt 

yapısı entegre edilmiĢtir. Bu sayede farklı illerdeki 

öğrenci adayları da enstitülere gelmeden ön kayıtlarını 

resmi olarak yapabilmektedir. Daha sonra ön kayıtların 

değerlendirilme sürecinde aktif rol oynayan enstitü ve 

anabilim dalı yetkililerinin kullandığı modüllere e-

imza alt yapısı entegre edilmiĢtir.   Sonraki süreçlerde 

öğrencilik hakkı kazanan asil ve sırası gelen yedek 

adaylar için kesin kayıt,  danıĢman seçimi, ders seçimi, 

tez, seminer ve uzmanlık alan dersleri ile ilgili 

iĢlemlere e-imza entegrasyonu yapılmıĢtır. Özellikle 

öğrencilerin talepte bulundukları öğrenci belgesi, not 

çizelgesi (transkript) gibi belgelerin e-imza ile 

imzalanıp öğrencilerin sistemden indirebilmeleri 

sistem için büyük rahatlama ve konfor sağlamıĢtır. 

Sistem üzerinde imzalı belgelerin doğrulanabilmesi 

için imza doğrulama modülü de bulunmaktadır.  E-

imza kütüphanesi olarak TÜBĠTAK 

BĠLGEMKamuSertifikasyon Merkezi[2]‘neaite-

imzakütüphaneleritercih edilmiĢtir. 

 

 

 

2.E-imza 
 

Ġmzagenelolarak birbelgenin kiĢitarafından 

yazıldığınıveyaokunduğunu böylece onaylandığını 

belirtmekiçinyapılanhertürlü 

iĢarettir.ElektronikimzaisegeniĢanlamda enbasitten 

enkompleksekadarkiĢinin elektronik 

ortamdatanınmasınısağlayanher türlüiĢarettir. Temel 

olarakaçıkanahtar Ģifrelemesi tekniği üzerine 

kuruludur. 

Günümüzde elektronikimzadenildiğizaman 

genelliklekastedilen sayısalimzadırancak sayısal imza 

e-imza türlerinden yalnızca birisidir[(1)]. 
 

5070sayılıkanunagöreelektronik imza 

―BaĢkabirelektronik veriyeeklenenveya elektronik 

veriylemantıksal bağlantısı 

bulunanvekimlikdoğrulama amacıyla kullanılan 

elektronik veri‖olarak tanımlanmaktadır[3] 

ġekil 1‘debirbelgenin e-imza ileimzalanması 

vedoğrulanması süreci anlatılmaktadır. E-

imzasistemlerinde imzalanacakverilerinboyutlarının 

çokfazla olabileceğidüĢünüldüğünde orijinalverinin 

imzalanması yerineözetdeğeri imzalanmaktadır. E-

imzasistemlerinde Asimetrik ġifreleme[5]          

altyapısı kullanılmaktadır. Buyapıileimzayıatan 

tarafıngizli anahtarı (privatekey)ile imzalanan 

bilgi,karĢıtaraftaimzayıatan tarafın açıkanahtarı 

(publickey)ile doğrulanır[6]. 

 

 

 
Şekil1ElektronikĠmzaMekanizması[4]. 

 

 

4. GeliştirilenUygulama 

 

GeliĢtirilen uygulama lisansüstü eğitim öğretim 

dekullanılmaküzeretasarlanan bir 

öğrencibilgisistemidir. Uygulama geliĢtirilirken 

enstitülerinbirdönemboyunca vedönem 

aralarındayaptıklarıtüm süreçler dikkate alınmıĢ ve bu 

süreçler sistem üzerindemodellenmiĢ, uygulamaya 

dökülmüĢtür. SistemYükseköğretim Kurulu‘nun, 
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Lisansüstü Eğitim veÖğretim Yönetmeliği‘ne[1] 

uygunolarak tasarlanmıĢtır. 
 

GeliĢtirilen uygulamawebtabanlıolup,bir 

öğrenciadayının önkayıtaĢamasından 

baĢlayarak,öğrencininmezuniyetine kadar 

tümsüreçlerikapsamaktadır.Sistemdesadece 

öğrenciveöğrenci adaylarıdeğil,Enstitü Yetkilileri 

(EnstitüMüdürü,EnstitüMüdür Yardımcıları,Enstitü 

Sekreteri, ÖğrenciĠĢleri Personeli, 

YazıĠĢleriPersoneli,vb.), Anabilim 

/AnasanatDalıYetkilileri 

(Anabilim/AnasanatDalıBaĢkanı, Anabilim/Anasanat 

DalıKoordinatörü, DanıĢman 

ÖğretimÜyesi,DersVeren Öğretim Üyesi(Kurum 

Ġçi/DıĢı))rollerine sahipkullanıcılaryeralmaktadır. 

 

3.1.Sistem Kullanıcıları ve Kullanıcı Türleri 

 
HazırlanmıĢ olanE-ĠmzaDestekliLisansüstü 

ÖğrenciBilgiSistemiyazılımında kiĢilerin 

yetkilerinegöreulaĢabilecekleri farklısayfa 

türleribulunmaktadır. Yöneticitarafından tanımlanan 

kullanıcılar 

sadeceyetkiseviyesinegöresayfalarıulaĢabilecektir. 

 

Şekil2KullanıcıTürleri 
 

Yetkilendirme sırasındakullanıcıtürünegöre 

belirlenmiĢ hazırkalıplarkullanılabilir, kategorilere 

göreyetkilendirmeyapılabilirya da 

sayfabazındayetkilendirme yapılabilir. Buyetkilerin 

büyükbölümüanlıkolarak 

yönetimpanelindendeğiĢtirilebilir.ġekil2de 

bazıkullanıcı türleribelirtilmiĢtir. Bu 

kullanıcılarsistemeisterkullanıcı adıveĢifre 

ileistersedeelektronik imzamodülünü 

kullanarakgiriĢyapabilirler. 
 

3.2ÖnKayıtİşlemleri 

 
ÖnkayıtmodülündeöğrenciadaylarıbaĢvuru yapmak 

istediklerienstitüve anabilim/anasanat 

dallarınaçevrimiçiolarak kayıtyaptırabilmektedirler. 
 

BaĢvuru sürecinde adaylarilgilikısıtlaragöre sadece tek 

bir anabilim/anasanat dalına, sadecetekbirenstitüye 

veyaherenstitüden birertaneanabilim/anasanat dallarına 

baĢvurabilmektedirler.Ön kayıt yapabilmek 

içinadaylarsisteme öncelikle kayıtyaptırıp 

eldeettiklerikullanıcı adıveĢifreilesisteme giriĢ 

yapabilmektedirler.Ġlk kayıt sırasında geleneksel 

yöntemlerilegiriĢyapılabildiği gibie-imza 

iledegiriĢyapabilmektedirler. Sistem 

heraĢamadaadaylaraSMSve/veyae- 

postakanalıilebilgilendirme mesajları göndermektedir. 

AdaylarsistemegiriĢ yaptıktan sonra 

baĢvuruyapabilmekte, mülakat sonucunu 

sorgulayabilmekte ve BaĢarılı oldukları 

takdirdekesinkayıtiçin 

gerekliformlarıdoldurabilmektedir.Ayrıcae- 

imzauygulaması sisteme bütünleĢmiĢ edilerek 

adaylarındoldurdukları formlarıenstitüye teslim 

etmelerinegerekkalmadan 5070sayılı 

yönetmeliğegöreimzalamasısağlanmaktadır. 

 

Aynızamandasistem, Enstitü yetkililerine 

baĢvurularıkolay birĢekilderaporlamasınıve baĢvuru 

listelerinioluĢturmasını sağlamaktadır. 

 

Sistemeyılda ikidefa güz vebahar dönemi 

olmaküzereöğrencialınmaktadır. Öğrenci alım süreci 

içerisindeyer alankontenjanların 

belirlenmesi,kontenjanlarınilanedilmesi,ön 

baĢvuruların alınması,değerlendirilmesi, 

adaylarınmülakatı vesonuçların sistem üzerinden ilan 

edilmesigibiiĢlemler tamamen çevrimiçiolarak 

gerçekleĢtirilmektedir. Mülakatakadargeçen 

süreçteöğrencinin ilgilibirimegelmesine 

gerekduyulmamaktadır. Sadecemülakat 

yapılanprogramlarda öğrencinin ilgilibirime 

mülakatgününde gelmesiveilgilibelgeleri 

teslimetmesiyeterliolmaktadır.Adayların e- 

imzasıbulunmasıdurumunda ilgilidilekçe 

veyabelgelerin birbölümünü e-imzaile imzaladıktan 

sonrailgilibirimlereepostaile de gönderebilmektedir. 

 

ġekil3‘degörüldüğügibiaday baĢvuru yapabilmek 

içinöncesistemeüyeolması gerekmektedir. 

ÜyelikiĢleminiisee-imzaile kayıt ya dakullanıcıadı ve 

Ģifreile 

kayıtseçeneklerindenbiriniseçereküyelikiĢlemini 

tamamlamaktadır. 

 

Üyelik iĢlemini tamamlayan aday kayıt yaptığıüyelik 

türünegöresistemegirerek kayıtformunu doldurmakta 

vekayıtiĢlemini tamamlamaktadır. Eğeradaysistemee-

imza ilegiriĢyapmıĢisedoldurduğu formu imzalayarak 

süreci tamamlamaktadır. Kullanıcı 

adıveĢifreilegiriĢyapanaday ise doldurduğu 

formunçıktısınıalarak imzalamaktadır. 

Buimzaladığıbelgeyi enstitüyeteslim edereksüreci 

tamamlamaktadır. 

 
3.3. Öğrenciİşlemleri 

 

Kayıtyaptırmaya hakkazanan öğrenciler 

enstitüyegereklievraklarını teslimettikten 

sonrasistemegirmeleri içinkullanıcı adıve Ģifre 
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atanmaktadır.Kullanıcılarıne-imzaları 

varsabukullanıcıadıveĢifrelerini e-imzaile 

eĢleĢtirebilirler 

ġekil4degörüldüğü gibiöğrencisisteme kullanıcıadı ve 

Ģifre ile giriĢyaparsa,not sorgulama,uzmanlık 

alan,proje,seminer,tez iĢlemleri, 

danıĢmanseçimi,bilgigüncelleme ders seçimigibi 

iĢlemleriniyapabilmektedir. Öğrencisistemee-

imzakullanarak giriĢ yaparsa kullanıcı 

adıveĢifreylegiriĢ yaptığındayapabildiği 

iĢlemlerinyanısıra imzalıbelgeisteğindebulunabilmekte 

ve sistemüzerindeki iĢlemyaptığımodüllerdeki 

belgeleriimzalayabilmektedir. Ayrıca uzmanlık 

alan,proje,seminer,teziĢlemleri, danıĢman seçimi,  bilgi 

güncelleme ders seçimigibiiĢlemleri e-

imzaileyaparsatekrar anabilim 

dalınabelgeteslimetmesinegerek kalmamaktadır. 

 

 

 
 

 

Şekil3Adayön kayıtiĢlemleri 

 

 

. 
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Şekil4ÖğrenciĠĢlemleri 
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3.4.BelgeTalepleriveİmza İşlemleri 

 

Bu modül öğrencilerin belge isteklerini 

çevrimiçiolarakgerçekleĢtirirken e-imza kullanılarak 

sistemüzerindegüvenlik artırılmıĢtır.Öğrencinin e-

imzalıtalepte bulunması kullanıcı adı ve Ģifresini ele 

geçiren kötüniyetlikiĢiler tarafından öğrencilerin özel 

bilgilerine ulaĢmalarına Engellemede ekstra bir 

güvenlik sağlamaktadır. Birimyetkililerinine-imzaile 

belgelereimzalamaları isetaleptebulunan öğrencinin 

hızlıbirĢekildetalebininyerine 

getirilmesianlamınagelmektedir. Ġmzalanan belgeleri 

öğrenciler ilgilibirimegelmeden 

sistemüzerindenindirebilmektedirler. 

 

 

ġekil5görüldüğü gibiöğrenciler sisteme 

girerekgeçicimezuniyet belgesi,transkript, öğrenci 

belgesi gibiönemlibelgeleri çevrimiçi ortamdan 

istekyaparakenstitüden talepedebilmektedir. 

Talepedilenbelgeler 

ilgilibirimlerinyetkilileritarafındane-imza 

ileimzalanmaktadır. Ġmzalananbelgeler 

öğrencihesabında görünmekte veaynı 

zamandaimzaiĢleminden hemensonraSMS ve/veya e-

postailebilgilendirme yapılmaktadır. 

 
3.5. ÖğretimÜyesi veAnabilimDalı ileİlgiliİşlemler 

 
Bumodülöğretimüyesi, enstitü personelive anabilim 

dalıyetkililerinin kullanımıiçin tasarlanmıĢtır. 

Dersteklifindebulunma,ders açma,derskapatma, 

notgiriĢi,dersteklifi, öğrenci dersseçim 

iĢlemlerigibiiĢlemler e- imzaileçevrimiçi 

olarakimzaaltına alınabilmektedir. 

 

ġekil6‘dagösterilen iĢlemleröğretim üyeleri 

tarafındanyapıldıktan vee-imzaile onaylandıktan 

sonrasistemüzerinde tanımlanan 

yetkizincirinegöreilgili anabilim/anasanat 

dalıyetkilisininonayına 

sunulmaktadır.Anabilim/Anasanat dalındae- 

imzaileonaylananiĢlemlersonbasamakolan 

enstitüyetkililerinin onayınasunulmaktadır. 

Ġlgilisenaryolardaenstitüden öğretim üyesine 

doğrutersiyöndedeiĢleyebilmektedir. 

 

3.6.DanışmanSeçimiveOnayGerektiren İşlemler 
Kayıt aĢamasını baĢarı ile tamamlayan öğrenci 

veyadanıĢman değiĢtirmekisteyen 

öğrenciakademiktakvimdebelirtilen zaman 

dilimlerinde e-imzailesistemegirerek danıĢman 

seçimiveyadanıĢman değiĢiklik 

talebindebulunabilmektedir. Busüreç içerisinde rol 

alanÖğrenci, DanıĢman 

ÖğretimÜyesi,Anabilim/Anasaat dalı 

yetkilileriveenstitüyetkilileritümiĢlemlerini e-

imzaileonaylamaktadırlar.  

 

ġekil7‘de görüldüğügibi hangiöğrencihangi 

öğretimüyesineseçeceğinekararvermekteve kararını e-

imzaileonaylamaktadır. DanıĢmanlık 

talebindebulunulanöğretim üyesi,anabilim/anasanat 

dalıyetkilisiveson olarak daenstitüonayından 

geçenbaĢvuru talebinin sonucu öğrenciye SMSveya e-

posta yoluilebilgiverilmektedir. 

 

3.7.Tez/Proje/SeminerveUzmanlıkAlan İşlemleri 
 

Bu parçatez, proje,  seminer veuzmanlık 

alaniĢlemlerininçevrimiçiortamdayapılması 

içintasarlanmıĢtır.  

 

ġekil8‘degörüldüğü gibiöğrenciilgili 

dokümanısistemeyüklemekte vee-imzaile 

imzalayaraköğretimüyesi(danıĢman) ne aktarmaktadır. 

Dahasonrailgiliöğretim üyesinin onaylaması 

durumundasırasıyla anabilim/anasanat 

dalıyetkilisineveenstitü yetkilisineaktarılmaktadır. 

BuĢekildehem belgenin dijital arĢivlenmesi 

sağlanmakta hem deiĢlemçevrimiçi ortamdan 

sağlanabilmektedir. 

 

4.SonuçveÖneriler 
 

Yapılan çalıĢmada tasarlanansistemintüm modülleri 

anlatılamamıĢ olupbazıtemel 

modüllerdenbahsedilmiĢtir.Özellikle evrak 

akıĢınınyoğunolduğumodüllere e-imza entegrasyonu 

neticesindezamanbaĢtaolmak 

üzereiĢgücüvesarfmalzemelerden tasarruf sağlanacağı 

görülmüĢtür. Ayrıcaönkayıt sırasındaadayların 

çevrimiçisistemi e-imza ilekullandıkları 

takdirdefizikselolarakfarklı mekanlarda olmalarından 

kaynaklanan sorunların da ortadan kalkacağı 

görülmektedir.Belge talepleriçok hızlı bir 

ĢekildekarĢılanmakta veilgilikiĢiveya 

kurumlaragönderilebilmektedir. 
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Şekil5ÖğrenciBelgeĠĢlemleri 

 

 

 

 
 

Şekil6ÖğretimÜyesiveAnabilim/AnasanatDalıĠĢlemleri 
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Şekil7ÖğrenciDanıĢmanĠĢlemleri 

 

 
 

Şekil8Tez/Proje/SeminerveUzmanlıkAlanĠĢlemleri 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, üniversite 1. sınıf öğrencilerinin sosyal paylaĢım sitelerinin kullanımına iliĢkin 

motivasyon düzeylerini tespit etmektir. AraĢtırmanın verileri, basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen Akdeniz 

Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan 431 1. sınıf öğrencisinden elde edilmiĢtir. Veri toplama aracı olarak 

Gülnar, Balcı ve Çakır (2010) tarafından geliĢtirilen facebook, you tube ve benzeri web sitesi kullanıcılarının 

motivasyonlarını belirlemeye çalıĢtıkları bir ölçek kullanılmıĢtır. Veriler frekans, yüzde ve aritmetik ortalamaya 

göre betimlendikten sonra alt problemler doğrultusunda Manova analizi kullanılarak analiz edilmiĢ ve sonuçlar 

belirlenmiĢtir. AraĢtırma bulguları katılımcıların önem sırasına göre; iliĢkiyi sürdürme,  bilgi arama,  boĢ 

zamanları değerlendirme, eğlence,  medya alıĢkanlığı ve performans, kiĢisel statü ve narsizm ve kiĢisel sunum 

Ģeklinde sıralanmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Internet, Sosyal paylaĢım siteleri, Motivasyon 

 

The motivation level of the first grade university students concerning using 

social network sites 
 

Abstract :  The aim of this research is to determine the level of the motivation level about using social network 

sites. The data of the research was taken from the 431 first grade students, chosen randomly, studying different 

fields of Akdeniz University. A scale, developed by Gülnar, Balcı and Çakır to determine motivation of  

Facebook, YouTube and similar sites user, was used as a tool to collect data. After data was characterized 

according to frequency, percentage and arithmetic mean, they were analyzed and results were defined in 

accordance with sub-problems by using Manova Analysis. The research findings in the order of importance 

given by participants are; keeping touch with, searching information, enjoying free times, having fun, media 

addiction and performance, personal statue and narcissism and personal presentation. 

 

Keywords:   Internet, social network sites, motivation. 

 

1. Giriş  

 

Sosyal ağ kullanıcıları dünyadaki online 

nüfusun yüzde 82‘sini (yaklaĢık 1.2 milyar kullanıcı) 

oluĢturmaktadır. Son yıllarda internet kullanım 

alıĢkanlığının oranın artmasıyla sosyal ağ kullanma 

oranı da aynı seviyeye ulaĢmıĢtır. Yani bireyler 

internete kavuĢur kavuĢmaz sosyal ağları kullanmaya 

baĢlamaktadır (Sezgin, 2011). Türkiye‘deki duruma 

bakıldığında en çok kullanılan sosyal paylaĢım sitesi 

olarak SocialBakers‘ın Ekim 2012 verilerine göre 31 

milyon kullanıcısı ile facebook ön plana çıkmaktadır. 

Sosyal paylaĢım sitelerinin bu derecede dünyada ve 

Türkiye üzerinde kullanılmasıyla beraber birçok sektör 

artık sosyal paylaĢım sitelerinde yer almakta ve bu 

platformda baĢlattıkları kampanyalarla gündeme 

gelmektedirler.  

Bunun yanı sıra ticari firmaların yanında birçok resmi 

kurum ve dernek iletiĢimini sosyal paylaĢım siteleri 

üzerinden yapmaktadırlar. Bu kurumların baĢında 

üniversiteler gelmektedir ve bu alanda oluĢturdukları 

iletiĢim ağları ile övünmektedirler. Gelecekte sosyal 

paylaĢım sitelerinin eğitimdeki önemi görülmekte ve 

bu yönde birçok çalıĢma yapılmaktadır. Bu 

sebeptendolayı bu çalıĢmada ―üniversite 1.sınıf 

öğrencilerin sosyal paylaĢım sitelerini kullanımına 

iliĢkin motivasyon düzeyleri‖ incelenmektedir 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda aĢağıdaki sorulara 

yanıt aranmaya çalıĢılmıĢtır: 

1. Öğrencilerin internete iliĢkin görüĢleri 

nelerdir? 

2. Öğrencilerin sosyal paylaĢım sitelerine iliĢkin 

görüĢleri nelerdir? 

3. Öğrencilerin sosyal paylaĢım sitelerine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri nedir? 

4. Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaĢım 

sitelerini kullanımına iliĢkin motivasyon 

düzeyleri internete en çok bağlandıkları cihaz 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

2. Yöntem 

 

2.1. Çalışma Grubu 

 

ĠliĢkisel tarama modelinde tasarlanan bu araĢtırmanın 

evrenini, Akdeniz Üniversitesi‘nde çeĢitli fakülte, 

yüksekokul ve meslek yüksekokulunda okuyan 1.sınıf 

file:///C:\Users\T.FAT?H\Desktop\Downloads\tfatih@akdeniz.edu.tr
file:///C:\Users\T.FAT?H\Desktop\Downloads\gamzekasalak@gmail.com
file:///C:\Users\T.FAT?H\Desktop\Downloads\okanoral@akdeniz.edu.tr
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öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmada basit seçkisiz 

örnekleme yoluyla seçilen 450 ve 17 farklı programda 

okuyan 1.sınıf öğrencisinden veri toplanmıĢtır. Elde 

edilen veri setinden çok değiĢkenli (multivarite) ve tek 

değiĢkenli (univariate) ayrık değerler (outliers) 

temizlendikten sonra istatistik çözümlemeler 431 

katılımcı üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya 

katılan öğrencilerin %63.1 (f=272) erkek, %36.9‘u 

(f=159) bayandır. Öğrencilerin 194‘ü (% 45) meslek 

yüksekokulu ve yüksekokul (teknik bilimler, sosyal 

bilimler, Elmalı MYO ve BESYO) ve 237‘si (%55) 

fakülte (iletiĢim fakültesi, hukuk fakültesi ve eğitim 

fakültesi) okumaktadır. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 

AraĢtırmanın veri toplama aracı üç bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde, araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin cinsiyet, okudukları program ve 

fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu gibi kiĢisel-

demografik faktörlere iliĢkin bilgiler yer almaktadır. 

Ġkinci bölümde ise, öğrencilerin internet ve sosyal 

paylaĢım sitelerine iliĢkin görüĢleri almak üzere altı 

farklı açık uçlu soru yöneltilmiĢtir. Üçüncü bölümde 

ise, ünivesite öğrencilerinin sosyal paylaĢım sitelerini 

kullanım motivasyon düzeylerinin ölçülmesi amacıyla, 

Gülnar, Balcı ve Çakır (2010) tarafından geliĢtirilen 

facebook, you tube ve benzeri web sitesi 

kullanıcılarının motivasyonlarını belirlemeye 

çalıĢtıkları bir ölçek kullanılmıĢtır. Ölçekte yer alan 

her bir maddenin gerçekleĢme düzeyini belirlemek için 

―Tamamen katılıyorum (5)‖, ―Katılıyorum (4)‖, 

―Kısmen Katılıyorum (3)‖, ―Katılmıyorum (2)‖ ve 

―Hiç Katılmıyorum (1)‖dereceleri kullanılmıĢtır. 

Ölçekten her bir alt boyuttan alınan puan arttıkça 

motivasyon düzeylerinin arttığı Ģeklinde 

yorumlanmıĢtır.  

 

2.3. Verilerin Analizi 
 

Veri toplama aracı olarak Veriler frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalamaya göre betimlendikten sonra alt 

problemler doğrultusunda Manova analizi kullanılarak 

analiz edilmiĢ ve sonuçlar belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

bulguları katılımcıların motivasyon düzeyleri 

araĢtırmadan elde edilen verilerin istatistiksel 

çözümlemeleri SPSS 13 paket programları kullanılarak 

yapılmıĢ, hata payı 0.05 ve 0.01 olarak alınmıĢtır.  

AraĢtırmada hipotezlerin çözümlenebilmesi için 

öncelikle her bir alt boyutta yer alan maddelerin 

aritmetik ortalama değerleri hesaplanarak o faktör için 

bir puan hesaplanmıĢtır. Analizler bu faktör puanları 

üzerinden yapılmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki 

iliĢkilerin hesapla ĠliĢkin Tanımlayıcı Bulgular 

nmasında Pearson Momentler Çarpım Korelasyon 

Katsayısı (r) hesaplanmıĢtır.  

 

3. Bulgular 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde, her bir alt probleme 

iliĢkin yapılan analiz, bir alt baĢlık Ģeklinde ele 

alınmıĢtır. 

 

3.1. Öğrencilerin internete ilişkin görüşleri 

 

Bu alt baĢlık kapsamında katılımcıların internete 

bağlanırken en çok tercih ettikleri cihaz ve internette 

geçirdikleri zamana iliĢkin görüĢleri alınmıĢtır. 

Katılımcılara ilk olarak  ―Ġnternete en çok hangi cihaz 

ile bağlanıyorsunuz?‖ sorusu sorulmuĢtur.  Frekans 

analizi bulgularına göre katılımcılar en çoktan en aza 

doğru sırasıyla dizüstü bilgisayar (% 45.2, f=195), cep 

telefonu (% 29.9, f=129), masaüstü bilgisayar (% 23.9, 

f=103) ve tablet bilgisayardan (% 9, f=4) internete 

bağlandıklarını belirtmiĢlerdir. Ġkinci olarak, 

katılımcılara, ―Haftada internette geçirdiğiniz zaman 

ortalama ne kadardır?‖ sorusu sorulmuĢtur.   

Frekans analizi bulgularına göre katılımcıların %15.1 

―en fazla 1 saat‖, % 33.6‘sı  ―1-5 saat‖, % 28.6‘sı ―5-

12 saat‖ ve  %15.7‘i de ―12 saat ve üstü‖ internette 

vakit geçirdiklerini belirtmiĢlerdir.  

 

3.2. Öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin 

görüşleri 

 

Bu alt baĢlık kapsamında katılımcıların dört farklı soru 

yöneltilmiĢtir. İlk soru sosyal paylaĢım sitelerini ne 

kadar süredir kullandıklarıyla ilgilidir. Frekans analizi 

bulgularına göre; katılımcıların % 54.5‘i (235) 3 

yıldan daha fazla, % 31.5‘i (136) 1-3 yıl ve %13.9‘u 

(60)  da 1 yıldan az bir süredir sosyal paylaĢım 

sitelerini kullanmaktadırlar.  İkinci soru ile 

katılımcılara ―internette geçirdikleri zamanı kaçta 

kaçını sosyal paylaĢım sitelerine ayırdıkları‖ 

sorulmuĢtur. Ġnternette geçirdikleri vakitin %18,5‘u % 

0-20 oranında;  % 18,5‘u %21-40 oranında, %25,3‘ü 

%41-60 oranında, %23,2‘si % 61-80 oranında ve 

%14,4‘ü de %81 ve üstü oranında sosyal paylaĢım 

sitelerine ayrıdıklarını belirtmiĢlerdir. Üçüncü olarak 

katılımcılara, en popüler sosyal paylaĢım hangisinin 

olduğu sorulmuĢtur. Buna göre; katılımcıların % 

75.2‘si facebook, %11.1‘i google plus‘ı, %6.5‘i 

youtube, % 5.6‘sı twitter ve %1.7‘si Dailymotion ve 

diğer sosyal paylaĢım sitelerinin en popüler sosyal 

paylaĢım sitesi olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

3.3. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım 

Sitelerini Kullanım Motivasyon Düzeylerine 

İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 

 

Katılımcıların sosyal paylaĢım sitelerini kullanım 

motivasyon düzeylerine iliĢkin bulgular; narsizm ve 

kiĢisel sunum, medya alıĢkanlığı ve performans, boĢ 

zamanları değerlendirme, bilgi arama, kiĢisel statü, 

iliĢkiyi sürdürme ve eğlence boyutları altında 

incelenmiĢtir.
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Tablo 2. Sosyal paylaĢım sitelerini kullanım motivasyon düzeylerine iliĢkin veriler  (N=431) 

Madde 

no 
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    % % % % % 

 1. Boyut: Narsizim ve Kişisel Sunum  2,70 ,77      

M1 Kendimi daha fazla aktif kılabilmek, gösterebilmek 

için kullanıyorum 
2,66 1,158 17,4 

35 14,4 30,6 2,6 

M2 Ġnsanların arasında daha kolay bir Ģekilde 

tanınıyorum 
2,92 1,140 11,4 

30,6 16,9 36,7 4,4 

M3 Ġnsanların benim hakkımda daha fazla bilgi 

edinmelerini istiyorum 
2,64 1,171 17,2 

37,8 12,8 28,5 3,7 

M4 Romantik iliĢkiler yaĢayabilmek için kullanıyorum 1,92 1,125 45,9 33,4 7,9 8,4 4,4 

M5 BaĢkalarının benim özel ilgilerim hakkında ki 

bilgilerini sergilemek için kullanıyorum 
2,15 1,065 31,1 

40,6 12,8 13,7 1,9 

M6 Kendimi ifade etmemi sağlıyor 3,21 1,184 9,7 22,3 15,5 42,2 10,2 

M7 Ġnsanların zihninde kendim hakkında iyi bir izlenim 

bırakmak için 
2,73 1,193 16,7 

34,1 13,2 31,8 4,2 

M8 Kendi karakterimi ve hobilerimi sergileyebiliyorum 3,45 1,079 6,3 17,6 10,4 56,4 9,3 

 2. Boyut: Medya alışkanlığı ve performans 2,81 ,72      

M9 HoĢlandığım insanların fotoğraf yada video 

paylaĢmasını istiyorum 
3,29 1,099 6,7 

23 11,4 52,2 6,7 

M10 Fotoğraf ve videoları kontrol etmek hayatımın bir 

parçası oldu 
2,58 1,140 18,6 

36 18,3 23,7 3,5 

M11 Güncellenen fotoğraf yada video var mı diye düzenli 

kontrol ediyorum 
2,75 1,129 13,2 

36,2 16 31,3 3,2 

M12 Bu tarz sitelerde albümlerdeki belli kiĢileri 

tartıĢıyorum 
2,22 1,001 23,4 

47,8 14,4 12,5 1,9 

M13 Önemli veya özel kiĢilerin fotoğraflarını 

paylaĢımlarını görmek için kullanıyorum 
3,06 1,166 10,9 

25,8 15,5 41,5 6,3 

M14 Özel kiĢiler hakkında albümlerden bilgi edinip takip 

ediyorum 
2,97 1,127 10,7 

29,5 15,5 40,8 3,5 

M15 Bir gruba ait hissetmek için kullanıyorum 2,04 ,978 31,6 46,2 10,7 10,2 1,4 

 3. Boyut: Boş zamanları değerlendirme geçirme 3,40 ,77      

M16 Bu tarz sitelerde dolaĢmak Günlük bir rutin iĢ haline 

döndü 
3,17 1,246 11,8 

23,2 12,5 40,8 11,6 

M17 Zamanın geçmesini sağlıyor 3,55 1,111 6,5 15,3 9,3 54,3 14,4 

M18 Yapacak baĢka bir Ģey bulamadığım zaman bu 

sitelere takılıyorum 
3,57 1,099 6,7 

13,5 10,2 55,2 14,4 

M19 Fotoğraflara ve videolara göz atarken farkına 

varmadan çok vakit harcıyorum 
3,32 1,176 7,2 

23,4 13,2 42,9 13,2 

M20 Bu tarz siteler çok renkli ve eğlenceli 3,42 ,906 1,9 15,5 29,2 45,7 7,7 

 4. Boyut: Bilgi arama 3,67 ,68      

M21 Görmek istediğim birçok Ģeyi sağlıyor 3,68 ,849 1,2 11,1 16,9 60,3 10,4 

M22 Birçok konu hakkında fikir sahibi olmama olanak 

veriyor 
3,80 ,880 1,6 

9,7 11,6 61 16 

M23 Kültürüm hakkında bilgi elde ediyorum 3,42 1,077 5,3 17,4 19,5 45,5 12,3 

M24 GeliĢen teknolojiyi takip ediyorum 3,89 ,912 2,1 8,6 9,3 58,2 21,8 

M25 Ilgi çekici video ve fotoğraf albümleri görmek için 

kullanıyorum 
3,56 1,032 3,7 

16,2 13,5 53,1 13,5 

 5. Boyut: Kişisel Statü Durumlar 2,71 ,88      

M26 BaĢkaları tarafından desteklenmek için kullanıyorum 2,11 ,996 26,7 51 9 10,9 2,3 

M27 Gelecek hakkında daha olumlu düĢüncelere sahip 

olmak için kullanıyorum 
2,77 1,175 15,8 

30,9 17,9 31,1 4,4 

M28 Kendimi geliĢtirebilmek için kullanıyorum 3,24 1,175 9,3 21,6 15,8 42,9 10,4 

 6. Boyut: İlişkiyi sürdürme Durumları 3,89 ,68      

M29 Unuttuğum biriyle iletiĢim kurmak için kullanıyorum 3,67 ,992 3,5 12,8 11,6 57,3 14,8 

M30 Tanıdığım insanlarla iletiĢim halinde olmak için 

kullanıyorum 
4,16 ,745 0 5,8 

3,7 59,6 30,9 

M31 Aile fertleriyle ve arkadaĢlarla bağ kurmamı sağlıyor 3,87 ,990 3,5 9,3 7,7 56,1 23,4 

 7. Boyut: Eğlence 3,31 ,86      
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M32 Beni çok fazla eğlendiriyor. 3,10 1,013 5,1 24,8 31,3 32,3 6,5 

M33 Ġyi vakit geçirmemi sağlıyor. 3,53 ,961 3,5 12,1 23,9 49,4 11,1 

 

Üniversite öğrencilerine göre sosyal paylaĢım sitelerini 

kullanma motivasyonu en yüksek düzeyde ―iliĢkiyi 

sürdürme‖ ( X =3,89) alt boyutunda algılanmıĢtır. 

Bunu, sırasıyla bilgi arama ( X =3,67), ―boĢ zamanları 

değerlendirme‖ ( X =3,40), ―eğlence‖ ( X =3,31), 

―medya alıĢkanlığı ve performans‖ ( X =2,81), 

―kiĢisel statü‖ ( X =2,71) izlemektedir. En düĢük 

motivasyon düzeyi ise narsizim ve kiĢisel sunum ( X
=2,70) alt boyutunda algılanmıĢtır. 

Narsizm ve kiĢisel sunum boyutunda en yüksek 

ortalamanın  ―Kendi karakterimi ve hobilerimi 

sergileyebiliyorum‖ ( X =3,45)‖maddesi için 

hesaplandığı görülmektedir. Katılımcılar bu ifadeye 

―çoğunlukla‖ katıldıklarını belirtmiĢlerdir. En düĢük 

ortalamanın ise, ―Romantik iliĢkiler yaĢayabilmek için 

kullanıyorum( X =1,92)‖ maddesinde ortaya çıktığı 

gözlenmiĢtir.  

Medya alıĢkanlığı ve performans boyutunda en yüksek 

ortalamanın  ―HoĢlandığım insanların fotoğraf ya da 

video paylaĢmasını istiyorum‖ ( X =3,29)‖maddesi 

için hesaplandığı görülmektedir. En düĢük ortalamanın 

ise, ―Bir gruba ait hissetmek için kullanıyorum ( X
=2,04)‖ maddesinde ortaya çıktığı gözlenmiĢtir.  

BoĢ zamanları değerlendirme, boyutunda en yüksek 

ortalamanın  ―Yapacak baĢka bir Ģey bulamadığım 

zaman bu sitelere takılıyorum‖ ( X =3,57)‖maddesi 

için hesaplandığı görülmektedir. En düĢük ortalamanın 

ise, ―Bu tarz sitelerde dolaĢmak Günlük bir rutin iĢ 

haline döndü ( X =3,17)‖ maddesinde ortaya çıktığı 

gözlenmiĢtir.   

Bilgi arama, boyutunda en yüksek ortalamanın  

―GeliĢen teknolojiyi takip ediyorum‖ ( X
=3,89)‖maddesi için hesaplandığı görülmektedir. En 

düĢük ortalamanın ise, ―Kültürüm hakkında bilgi elde 

ediyorum ( X =3,42)‖ maddesinde ortaya çıktığı 

gözlenmiĢtir.   

KiĢisel statü, boyutunda en yüksek ortalamanın 

―Kendimi geliĢtirebilmek için kullanıyorum‖ ( X
=3,24)‖maddesi için hesaplandığı görülmektedir. En 

düĢük ortalamanın ise, ―BaĢkaları tarafından 

desteklenmek için kullanıyorum ( X =2,11)‖ 

maddesinde ortaya çıktığı gözlenmiĢtir.   

ĠliĢkiyi sürdürme boyutunda en yüksek ortalamanın 

―Tanıdığım insanlarla iletiĢim halinde olmak için 

kullanıyorum ( X =4,16)‖maddesi için hesaplandığı 

görülmektedir. En düĢük ortalamanın ise, ―Unuttuğum 

biriyle iletiĢim kurmak için kullanıyorum ( X =3,67)‖ 

maddesinde ortaya çıktığı gözlenmiĢtir.   

Eğlence boyutunda en yüksek ortalamanın  ―Ġyi vakit 

geçirmemi sağlıyor. ( X =3,53)‖maddesi için 

hesaplandığı görülmektedir. En düĢük ortalamanın ise, 

―Beni çok fazla eğlendiriyor. ( X =3,10)‖ maddesinde 

ortaya çıktığı gözlenmiĢtir.   

Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaĢım sitelerini 

kullanımına iliĢkin motivasyon düzeyleri internete en 

çok bağlandıkları cihaz değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini incelemek için tek 

yönlü çok değiĢkenli varyans analizi (MANOVA) 

kullanılmıĢtır. Farklı gruplar için bağımlı değiĢkenler 

arasında popülâsyon varyans/kovaryans matrislerinin 

eĢitliği hipotezi Box M testi ile test edilmiĢtir. 

Sonuçlara göre gruplar üzerinden gözlenen varyans 

kovaryans matrislerinin eĢitliği hipotezi istenildiği 

üzere reddedilmemiĢtir (Box M test=58,260, p=0.445; 

p>.05). Bu sonuç bağımlı değiĢkene ait puanların 

varyans-kovaryans matrislerinin homojen olduğu 

anlamına gelmektedir.  

Analiz sonucunda internete en çok bağlandıkları cihaz 

değiĢkeni üniversite öğrencilerinin sosyal paylaĢım 

sitelerini kullanımına iliĢkin motivasyon düzeyleri 

istatistiki olarak anlamlı bir Ģekilde etkilemektedir 

[Wilks' Lambda = 0,901, F (21) = 2,147, p<0.001, 

kısmı eta kare= 0,034). Anlamlı sonuç sonrasında, her 

bir faktör için gerçekleĢtirilen bireysel tek yönlü 

varyans analizi sonuçları incelendiğinde aĢağıdaki 

Tablo 4.4 elde edilmiĢtir.

 
Tablo 3. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Faktörler F değeri Anlamlılık düzeyi Etki büyüklüğü (kısmı Eta kare) 

 Medya alıĢkanlığı ve performans  3,796 * ,026 

Narsizm ve kiĢisel sunum 2,169 - ,015 

BoĢ zamanları değerlendirme ,437 - ,003 

Bilgi arama ,880 - ,006 

KiĢisel statü 3,054 * ,021 

ĠliĢkiyi sürdürme 2,171 - ,015 

Eğlence 7,283 * ,048 

*  0.05 anlamlılık düzeyinde, gruplar arasında fark anlamlı bulunmuĢtur. 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin internete 

en çok bağlandıkları cihazlar öğrencilerin  medya 

alıĢkanlığı ve performans motivasyonları [F(1, 1659) = 

5.39, p <0.05, kısmı η 2=0.003], kiĢisel statü 
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motivasyonları [F(1, 1659) = 7.06, p <0.05, kısmı η 

2=0.004] ve eğlence motivasyonlarına [F(1, 1659) = 

12.95, p <0.05, kısmı η 2=0.008] olan etkisi istatistiki 

olarak anlamlı bulunmuĢtur. En çok cep telefonuyla 

bağlanan üniversite öğrencilerinin eğlence ve medya 

alıĢkanlığı ve performans boyutundaki motivasyon 

düzeyleri; tablet bilgisayarıyla bağlananlar da ise 

kiĢisel statü motivasyon düzeyleri en yüksektir.  

 

4. Sonuç 

 

Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin sosyal paylaĢım 

sitelerinin kullanımına iliĢkin motivasyon düzeylerinin 

belirlenmesini amaçlayan bu araĢtırmada, ilk olarak 

öğrencilerin internete iliĢkin görüĢleri belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda öncelikli olarak, 

katılımcılar internete bağlanırken en çok tercih ettikleri 

cihaz dizüstü bilgisayar iken; en az tercih ettikleri 

cihaz ise tablet bilgisayardır. Bunun nedeni, dizüstü 

bilgisayarlarının daha kapsamlı bir kullanım düzeyi 

olduğunun düĢünülmesi ve bu nedenle dizüstü 

kullanımının diğer cihazlara oranla daha fazla 

çıkmasıdır diyebiliriz. Bunun yanı sıra tablet 

bilgisayarların diğer cihazlara oranla fazla 

kullanılmadığı bunun sebebinin de özelliklerinin 

günümüzün cep telefonlarının aynı özelliklerine sahip 

olması sebebiyle kullanıcıların daha çok cep 

telefonlarına yönelmeleri olabilir. Üniversite 

öğrencileri internette haftada en fazla 1-5 saat vakit 

geçirirken; en az vakit geçirme ise, 1 saatten az olduğu 

görülmektedir. AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal 

paylaĢım sitelerine iliĢkin görüĢleri incelendiğinde, 

sosyal paylaĢım sitelerini en fazla 3 yıldan daha uzun 

bir süredir kullanırken, en az da 1 yıldan daha az 

süredir kullandıkları görülmektedir. Buradaki 

sonuçlardan öğrencilerin internet kullanımına 

baĢlamaları ile sosyal ağ kullanımına baĢladıkları 

ortaya çıkmaktadır denebilir. Ġnternette geçirdikleri 

vaktin ağırlıklı olarak % 41-60 oranını sosyal paylaĢım 

sitelerine ayırdıkları görülmektedir. En az ise % 80 ve 

üstüne zaman harcadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcılar en popüler sosyal paylaĢım sitesinin 

facebook, en az ise dailymation olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlarda Ġntel firmasının Ekim 

aylarında açıkladığı Türkiye‘de 26 farklı ilde 3000 

genç üzerinde yaptığı ―Genç Türkiye AraĢtırması‖ 

olarak adlandırdığı araĢtırmanın sonuçları (Chip, 2012) 

ile paralellik göstermektedir.   

AraĢtırma da, öğrencilerin sosyal paylaĢım sitelerini 

kullanma motivasyon düzeyleri incelendiğinde iliĢkiyi 

sürdürme boyutu en yüksekken,  narsizim ve kiĢisel 

sunum boyutu ise en düĢük düzeyde 

değerlendirilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinin sosyal 

paylaĢım sitelerini kullanırken iliĢki durumlarına 

iliĢkin motivasyonlarının yüksek olması, sosyal 

paylaĢım sitelerinin kuruluĢ amaçlarının temelinde 

kiĢiler arası iletiĢimin ön plana çıkmasının bir sonucu 

olarak katılımcılarımızın da daha çok tanıdıkları 

kiĢilerin paylaĢımlarını takip etmeleri ve onlarla 

iletiĢim kurma amaçlarının diğer etmenlere göre ağır 

basması olabilir ve bu sonuçlar da iSocial‘ın 2011‘de 

yayınladğı verilere göre sosyal ağların kullanım 

amaçlarının en fazla ―arkadaĢlarla iletiĢimde olmak‖ 

araĢtırma bulguları ile desteklenebilir. Üniversite 

öğrencilerinin sosyal paylaĢım sitelerini kullanırken 

kiĢisel durumlar ve Narsizim ve kiĢisel sunum iliĢkin 

motivasyonlarının düĢük olmasının nedeni ise sanal 

ortama olan güvenin yüksek olmaması bu yüzden 

sanal platformda kendini tanıtmayı anlamlı 

bulmalarından kaynaklanabilir. 

Ayrıca, öğrenciler özellikle tanıdıkları insanlarla 

iletiĢim halinde olmak ifadesi sosyal paylaĢım 

siteleriyle ilgili motivasyon düzeyi en yüksek olan 

ifade olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, geliĢen 

teknolojiyi takip etme ve aile fertleriyle ve 

arkadaĢlarla bağ kurmayı sağlama durumları da 

motivasyon düzeyi yüksek olan diğer ifadeler olarak 

görülmektedir. Motivasyon düzeyin en düĢük üç ifade 

ise sırasıyla Ģunlardır: romantik iliĢkiler yaĢayabilmek 

için kullanma, Bir gruba ait hissetmek için kullanma 

ve baĢkaları tarafından desteklenmek için 

kullanmaktadırlar.  

Öğrencilerin internete en çok bağlandıkları cihazlar 

öğrencilerin medya alıĢkanlığı ve performans 

motivasyonları, kiĢisel statü motivasyonları ve eğlence 

motivasyonlarını etkilemektedir. En çok cep 

telefonuyla bağlanan üniversite öğrencilerinin eğlence 

ve medya alıĢkanlığı ve performans boyutundaki 

motivasyon düzeyleri; tablet bilgisayarıyla bağlananlar 

da ise kiĢisel statü motivasyon düzeyleri en yüksektir. 

Bunun nedeni cep telefonu ile çektikleri fotoğraf ve 

görüntüleri sürekli güncelleme iĢlemlerini alıĢkanlık 

haline getirdikleri, tablet bilgisayarın ise öğrenciler 

tarafından lüks bir kullanım aracı olarak görülmesi 

sebebiyle kiĢisel statü elde etmek amacıyla 

kullandıkları yorumları yapılabilir. 

Sonuç olarak öğrencilerin sosyal paylaĢım sitelerine 

ilgilerinin yüksek olduğu daha çok akrabalarından 

veya arkadaĢlarından haber almak için kullandıkları 

ortaya çıkmıĢ. Ġnternete bağlanırken kullandıkları 

cihazların dahi motivasyon düzeylerinin değiĢmesine 

neden olduğu görülmektedir.  

 

 

Dizüstü

Bilgisayar

Masaüstü

Bilgisayar

Tablet

Bilgisayar
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Telefonu

İnternette en çok hangi cihaz ile
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Kampüs İçi İletişimde Sosyal Uygulama Deneyimi: CampusNet 
 

Veli Akçakaya 
Sabancı Üniversitesi 

veli@sabanciuniv.edu.tr 

 

Özet: Üniversitelerde kampüs içi iletiĢimin etkin bir Ģekilde sağlanması öğrenci ve akademisyen etkileĢimi ve 

öğrencinin kendini ifade edebilmesi açısından önemlidir. Sabancı Üniversitesi sosyal uygulama deneyimi 

CampusNet ile özellikle öğrenciler için kolay kullanılabilir, mobil ve diğer tüm platformlardan eriĢilebilen bir 

sosyal paylaĢım platformu oluĢturduk. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal ĠletiĢim, CampusNet, Sabancı Üniversitesi 
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Kampüsler İçin Platform Bağımsız Mobil Uygulama Geliştirme 
 

Ercan Mutlu 
Sabancı Üniversitesi 

ercanmutlu@sabanciuniv.edu 
 

Özet: Üniversitelerde sade bir arayüz ile direk bilgiye mobil platform üzerinden konum bağımsız olarak eriĢim 

çok önemlidir. Sabancı Üniversitesi olarak kampus içi ve kampüs dıĢı bilgi eriĢimlerinde kullanıcıların mobil 

platformun avantajlarını kullanarak ihtiyaç duydukları bilgilere eriĢebilecekleri sade ve kullanıcı dostu olan 

iSabancı, iSabancı mySU mobil uygulamalarını geliĢtirdik. 

 

Anahtar Kelimeler: sabancı üniversitesi,mobil,mobil uygulamalar,mobil uygulama yaklaĢımları 
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Yapı/BinaBilgiModelleme veProje Yönetimi 
 

Olcay Çetiner Özdemir 
YıldızTeknikÜniversitesi,MimarlıkBölümü,Ġstanbul 

cetinero@yahoo.co.uk,cetiner@yildiz.edu.tr 

 

Özet:Yapı/BinaBilgiModelleme (YBM),inĢaatyaĢam süresincefarklıaĢamalardasürekli 

olarakverilerintoplanmasıvebilgigeliĢtirilmesini içermektedir. Buverivebilgiler,tasarım 

kararıalma,yüksekkaliteliinĢaatbelgelerinin üretimi,performans tahmini,maliyettahmini, inĢaatplanlamasıve 

sonolarak  yapının/binanınyönetilmesive iĢletilmesiiçinkullanılan 

maliyet,iĢtakvimi,yapım,bakım,enerjiveüçboyutlumodelleri içerebilmektedir (FMI/CMAA). 

ProjeYönetimi,bilgilerin,becerilerin,araçvetekniklerin,projenin gereksinimlerini 

yerinegetirmekamacıylaprojeaktivitelerineuygulanmasıdır.Projeyönetimi süreçleri debaĢlangıç, 

planlama,yürütme,izlemevekontrol,kapanıĢ olmaküzerebeĢana gruptatoplanmıĢtır (PMBOK 

Tr).ÇalıĢmada,Yapı/BinaBilgiModellemeveProjeYönetimi 

konularıgenelbaĢlıklarıileincelenerekuygulamadabirlikteliğitartıĢılmaktadır. 

 

AnahtarSözcükler:Yapı/BinaBilgiModelleme,ProjeYönetimi,UygulamaBirlikteliği 

 

BuildingInformationModelingAndProjectManagement 
 

Abstract:BuildingInformationModelling(BIM) referstothecreationandcoordinateduse of 

acollectionofdigitalinformation aboutabuildingproject.Theinformationcanincludecost, 

schedule,fabrication,maintenance,energy,and3Dmodelswhichare used fordesigndecision- making,  

productionof high-qualityconstructiondocuments,predictingperformance,  cost 

estimating,andconstructionplanning, andeventually,formanagingandoperatingthefacility 

(FMIResearchReport,2007). 

ProjectManagement istheapplication ofknowledge,skills,tools,andtechniquestoproject 

activitiestomeetprojectrequirements.Projectmanagementisaccomplishedthroughtheuse oftheprocessessuchas: 

initiating,planning,executing,controllingandclosing(PMBOK). 

Inthisstudy,  Construction/ BuildingInformationModelingandProjectManagementin 

practicebyexaminingtheassociationoftopics withthegeneraltopicsdiscussed. 

 
Keywords:BuildingInformationModelling,ProjectManagement,Practice. 
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Mimarlık Eğitimi'nde BIM Uygulamaları  
 

Türkan Uzun 
Maltepe Üniversitesi 

tuzun@maltepe.edu.tr 

 

Özet 

 

Bu Bildiride,Mimarlık Eğitimi'nde sürmekte olan BIM çalıĢmaları metodolijisine değinilerek; öğrenci proje 

modellerinden örnekler verilecektir. Yapı Bilgisi Modelleme baĢlığı altında sürmekte olan derslerde temel olarak 

programın arayüzü detaylarıyla anlatıldıktan sonra,2. sınıftan itibaren mimarlık öğrencisinden; bir projeyi Revit 

Architecture son sürümü kullanarak modellemesi beklenmektedir. Bu modelleme alıĢtırması öğrencinin proje 

tasarım sürecindeki düzenlemeleri hızla görerek üçüncü boyut izlencesi ile birlikte değiĢtirebilmesini 

sağlamaktadır. Ġlk yıl programın arayüzünü etkin kullanabilme amaçlanmaktadır. 2 katlı düĢük metrekareli bir 

projeyi plan kesit görünüĢ malzeme atama kriterlerine göre modelleyebilmektedir. Öğrenci programı kuramsal 

olarak öğrenmenin yanısıra; bir uygulayıcı olarak modeli tamamlayabilmesi, öğrencinin mezuniyetinin ardından 

mesleğe atıldığında uygulamalı olarak BIM üzerine yapacağı çalıĢmalar için cesaret verici olmaktadır. Mimari 

proje ile paralel süren bu çalıĢma değiĢen programa karĢı güncel kalmasını sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: BĠM, BIM, mimari modelleme, üç boyut, tasarım 
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İnternet ve Lavazza 2013 Takvimi 
 

Zaliha İnci Karabacak 
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü,  

inciy@gazi.edu.tr 

 

Özet:Dünyanın en büyük kahve markaları arasında yer alan Ġtalyan kökenli Lavazza, 1993 yılından beri basılan 

Lavazza takvimlerini, iletiĢim çağının olanaklarını kullanarak günümüzde yeni bir solukla sürdürmektedir. 1993-

2012 arasındaki dönemde Lavazza takvimleri hazırlanırken; Helmut Newton, David LaChapelle, Annie 

Leibovitz, Richard Kalvar gibi dünya çapında üne sahip fotoğrafçıların çektiği fotoğrafların kullanıldığı 

görülmektedir. Bu takvimlerde Carla Bruni, Maria Grazia Cucinotta gibi ünlü kiĢilerin modellik yaptığı kareler 

de yer almaktadır. Her yıl sınırlı sayıda basılan bu takvimlerde yer alan fotoğraflara; markaya ait ürünlerde, 

kafelerde, afiĢlerde yer verilerek takvim fotoğrafları markanın tanıtımını destekleyici araçlar olarak 

kullanılmaktadır. Lavazza‘nın 2013 yılı takvimi için farklı bir hazırlık politikası benimsediği dikkati 

çekmektedir. Lavazza, ―Opera Viva, the 2013 Social Calendar‖ temalı 2013 takvimi için sanatçı Marco 

Brambilla‘nın da desteğiyle sürdürülen ve Ġnternet üzerinden herkese açık olan bir proje yürütmektedir. Bu 

projede dünyanın farklı noktalarından çok sayıda kiĢiye, gönderdikleri videolar ve fotoğraflar yoluyla takvimin 

hazırlanmasına katkıda bulunma Ģansı sunulmaktadır. Bu çalıĢmada, genel olarak Lavazza takvimleri, özelde ise 

çalıĢmalarında Ġnternetin de araç olarak kullanıldığı Lavazza 2013 takvimi üzerinde durulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Lavazza, Ġnternet, takvim. 

 
1.İnternet ve Lavazza Markası 

 

Zaman içinde kullanılan iletiĢim araçları birbirini 

izleyen en az dört farklı kültürün doğuĢunu 

beraberinde getirmiĢtir. Bunlar; sözlü kültür, yazılı 

kültür, tipografi kültürü, elektrik ve elektronik medya 

kültürü olarak sıralanmaktadır (Baldini, 2000:6). 

―Enformasyon Toplumu‖, ―Enformasyon Çağı‖, 

―Sanayi Sonrası Toplum‖, ―Post-modern Toplum‖, 

―Ağ Toplumu‖, ―Bilgi Toplumu‖, ―Bilgi Çağı‖ vb. 

kavramlar ile ifade edilmek istenen Ģey özünde, yeni 

bir toplumsal dönüĢümün yaĢandığı çağ olarak 

belirtilmektedir (Törenli, 2004:265). Bu dönemde 

Ġnternetin baĢat aktörlerden biri haline geldiği 

görülmektedir. Ġnternetin sunduğu geniĢ olanaklardan 

büyük markalar farklı Ģekillerde faydalanmaktadır. 

 

Dünyada en çok araĢtırılan besin maddesi olduğu 

belirtilen kahve (Wild, 2007:193) konusunda 

uluslararası kahve markaları arasında ciddi bir rekabet 

sözkonusudur. Lavazza ise bu pazarın önde gelen 

isimlerinden biridir. 

 

1895 yılında küçük bir bakkaliye ile baĢlayan 

yolcuğunda Lavazza, 100 yılı aĢan deneyimi ile 

günümüzde dünyanın en önemli uluslararası kahve 

markalarından biri haline gelen Ġtalyan kökenli bir 

markadır. GeliĢim çizgisi boyunca marka tanıtımına ve 

marka imajına büyük önem veren Lavazza‘nın 1993 

yılından beri çıkardığı takvimleri bu anlayıĢın bir 

uzantısıdır. 2013 takvimini Ġnternet ortamına taĢıyan 

Lavazza, çağın hızına, dinamik yapısına, yenilikçi ve 

paylaĢımcı ruhuna uygun bir proje ile karĢımıza 

çıkmaktadır.    

 

2.Lavazza Takvimleri 

 

Görsel nitelikleri önem kazanan takvimin, sanatçının 

ya da tasarımcının yahut her ikisinin birlikte 

çalıĢmasının ürünü olarak bir tasarım nesnesi haline 

geldiği görülmektedir (BektaĢ, 2000:195). 

Lavazza 1993 yılından beri çıkardığı takvimler ile 

marka imajına önemli bir katkı sağlamaktadır. Lavazza 

takvim fotoğrafları; markaya ait ürünlerde, kafelerde, 

afiĢlerde kullanılarak markanın tanıtımını destekleyici 

iĢlev görmektedirler.  Takvimlerinde Helmut Newton, 

David LaChapelle, Annie Leibovitz, Richard Kalvar 

gibi dünyaca ünlü fotoğrafçılar ile çalıĢmayı tercih 

eden Lavazza her yıl sınırlı sayıda basılan takvimlerin 

lansmanı için görkemli organizasyonlar 

düzenlemektedir (Bakınız: Foto-1). Lavazza markası 

takvimlerinin hazırlık süreci ve tanıtımı için önemli bir 

bütçe ayırmaktadır. 

 

 
Foto-1: Lavazza 2012 Takvimi Lansmanı 

Kaynak: Lavazza Türkiye Pazarlama Bölümü 

 

Lavazza takvimleri için çekim yapan ünlü 

fotoğrafçıların yanısıra takvimlerde model olarak 

Carla Bruni gibi ünlü isimlere yer verilen yıllar 

bulunmaktadır (Bakınız: Foto-2).  
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 Foto-2: Lavazza 1995 takvimi-Carla Bruni 

Kaynak: 

http://lavazzacalendars.com/lavazza-calendar-1995/ 

 

3.Lavazza takvimlerinde yeni dönem: İnternet 

ortamına taşınan takvim hazırlık süreci 

 

Lavazza, 1993-2012 arasındaki dönemde takvimlerini 

Armando Testa Ajansı ve dünyaca ünlü fotoğrafçılar 

ile yaptığı çalıĢmalar ile hazırlamıĢtır. Bu bağlamda 

her yıl Lavazza tarafından belirlenen bir tema 

çerçevesinde yapılan çekimlerden seçilen fotoğraflar 

takvim sayfalarında yer almıĢtır. 2002 yılı Lavazza 

takvimleri için bir dönüm noktası olmuĢtur. O döneme 

kadar sadece siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı 

takvim 2002 yılından itibaren renklenmiĢtir (Bakınız: 

Foto-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-3: Lavazza 2002 takvimi 

Kaynak: http://lavazzacalendars.com/lavazza-

calendar-2002/ 

 

2013 yılında ise Lavazza takvimleri için yeni bir 

dönem baĢlamaktadır. 2013 yılına kadar, dünyaca ünlü 

fotoğrafçıların kareleri ile hayat bulan takvim için 

internet ortamında yürütülen bir projenin temeli 

atılmıĢtır.  

 

Lavazza, ―Turin Sosyal Medya Haftası‖ açılıĢ töreni 

vesilesiyle 24 Eylül 2012 tarihinde, Lavazza 2013 yılı 

takvimi için hazırlanan ―Opera Viva, the 2013 Social 

Calendar‖ isimli projesini sunmuĢtur. Yaratıcı 

yöneticiliği Michele Mariani ve  Marco Faccio 

tarafından gerçekleĢtirilen projede Lavazza diğer 

takvim çalıĢmalarında olduğu gibi Armando Testa 

Ajans ile çalıĢmaktadır. 1 Ocak 2013 tarihinde 

tamamlanacak olan proje zamanın yeniden 

tanımlanması ve sınırlanması bakımından orjinal 

niteliktedir. 2011 Venedik Film Festivali ve 2012 

Sundance Film Festivali gibi festivalerde videoları 

seçilen ve dijital sanat alanında iĢler üreten  Ġtalyan-

Kanadalı sanatçı Marco Brambilla‘nın da parçası 

olduğu projede Ġnternetin önemli bir rolü 

bulunmaktadır 

(http://www.lavazza.com/corporate/opencms/en/media

-center/pressreleasedetail/765416bb-f742-11e1-8a10-

c90c8a507add/).  

 

Opera Viva; canlı bir opera, dinamik, sonsuz,  

sanatçının ve izleyicinin rollerini tersine çeviren, 

aralarında bir köprü kuran kendine has bir dönüĢüm 

serüveni olarak nitelenmektedir. Bu takvimde tüm yıl 

tek bir günün içine sığdırılmaktadır. Buna göre 24 

saatten oluĢan bir gün 2‘Ģer saatlik dilimlere 

ayrılmıĢtır. Bu dilimler gece 12:00-2:00 arası ile 

baĢlamaktadır. 2‘Ģer saatlik her bir dilim tek bir ayın 

içine gömülüdür. Bir gün tüm bir yıla yayılmıĢtır. 

Ayrıca takvimde her ayı temsil eden birer kavram 

kullanılmıĢtır. Buna göre 2013 yılı; Ocak 2013 (12:00- 

2:00-neon), ġubat 2013 (2:00-4:00-rüya), Mart 2013 

(4:00-6:00-karanlık), Nisan 2013 (6:00-8:00-

alacakaranlık), Mayıs 2013 (8:00-10:00-uyanık), 

Haziran 2013 (10:00-12:00-iĢ), Temmuz 2013 (12:00-

2:00-güneĢ), Ağustos 2013 (2:00-4:00-gölgeler), Eylül 

2013 (4:00 6:00-iĢ çıkıĢı), Ekim 2013 (6:00-8:00-ev), 

Kasım 2013 (8:00-10:00-yemek), Aralık 2013 (10:00-

12:00-eğlence) olarak ifade edilmektedir 

(http://operaviva.lavazza.com/the-project/). 

Ġzleyicilerden her ayın temasına uygun fotoğraflarını 

ve videolarını Ġnternete yüklemeleri istenmiĢtir. Ayrıca 

bu amaca yönelik iphone uygulamaları da proje sayfası 

üzerinde sunulmuĢtur. 

 

4.Değerlendirme 

 

Uluslararası markaların kendi takvimlerini çıkarma 

geleneği günümüzde yeni yöntemler ile uygulanmaya 

devam etmektedir. Teknolojik yeniliklerin ve iletiĢim 

olanaklarının katkı sağladığı bu uygulamaların 

çağımızda Ġnternet ortamına taĢındığı görülmektedir. 

 

Lavazza gibi uluslararası bir markanın yıllardır ünlü 

fotoğrafçılar ile çalıĢarak hazırladığı takvimleri için 

2013 yılında yeni bir dönem açılmıĢtır. Bu dönemde 

takvimin yaratıcıları olarak sıradan insanlar rol 

almaktadır. Bu süreçte vurgulanması gereken iki 

önemli unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Ġnternetin 

gücünün uluslararası bir marka tarafından bugüne 

kadar tercih edilmeyen bir Ģekilde kullanılmasıdır. 

Ġkinci ise, sıradan insanların ve tüketicilerin takvim 

hazırlık sürecine dahil edilerek marka ile yakın temas 

kurmaları imkanının tanınmasıdır. Böylece  kiĢilerin 

http://www.lavazza.com/corporate/export/sites/default/.content/images/imagegallery/1995-03-04.jpg
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kendilerini markaya daha yakın hissetmeleri 

sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 

 

1993-2012 yılları arasında çıkarılan Lavazza 

takvimlerinde her yıl için bir tema belirlenirken, 2013 

takviminde tek bir gün gibi ele alan tüm yılın her ayı 

için bir tema belirlenmiĢtir. Bu durum Lavazza 2013 

takvimini diğer Lavazza takvimlerinden ayıran 

özelliklerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Sanatçı ve izleyici arasında kurulan köprüde araç 

olarak Ġnternetin kullanıldığı görülmektedir. 

Hayatımızın birçok alanına nüfuz eden Ġnternet, 

Lavazza 2013 takvimin hazırlanmasında takvime 

fotoğrafları ve videoları ile katkı sağlamak isteyen  

Ġnternet kullanıcısı izleyiciler açısından aynı zamanda, 

sanat için bir paylaĢım ortamı iĢlevi görmektedir. 
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Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi 

Yöntemlerinin Kullanılması 
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Özet:Zararlı gazların vücuda yayılması, aĢırı ve sürekli alkol alma, sindirimi zor besinlerin tüketimi ve bazı tıbbi 

ilaçların kullanımı gibi etmenler karaciğerde hastalık oluĢmasına neden olabilmektedir. Ġnsan vücudu için hayati 

derecede öneme sahip karaciğerde oluĢan hastalıkların erken bir aĢamada teĢhisi oldukça önemlidir. Bu 

çalıĢmada da karaciğerde oluĢan hastalıkların teĢhisi için Yapay Sinir Ağları(YSA) tabanlı bir sistem 

geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile bir veri setindeki karaciğer hastası olan ve olmayan insanlardan alınan veriler baĢarılı 

olarak sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca YSA sonuçları Bayes Sınıflandırma yöntemi ile de bulunan sonuçlar baĢarım 

performansı açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler:Karaciğer, hastalık teĢhisi, sınıflandırma, yapay sinir ağları,bayes 

 

Liver Disease Diagnosis Based on Artificial Neural Network 
 

Abstract:The spread of harmful gases into the body, making excessive and chronic alcohol, consumption of 

foods difficult to digest and some of factors such as the use of medical drugs can cause liver disease. Diagnosis 

of the liver disease at an early stage is important for human body.  In this study, a system based on artificial 

neural network(ANN) is developed for diagnosis of liver disease. The liver disease dataset have been classified 

as liver disease or not. Also, results of ANN have been compared with Bayes classification results. 

 

Keywords: Liver, disease diagnosis, classification, artificial neural network, bayes 

 

1.Giriş 

 

Karaciğer metabolizmanın düzenlenmesi, kırmızı kan 

hücrelerinin dağıtılması gibi benzer hayati 

fonksiyonları yerine getirdiği için insan vücudunun en 

önemli organlarından bir tanesidir[1]. Karaciğer 

hastalıkları vücutta hem baĢka hastalıklara neden 

olabilmekte, hem de baĢlı baĢına vücut için büyük 

tehlikeler oluĢturabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü 

karaciğer kanseri, siroz, karaciğer tümörü ve HCC gibi 

karaciğer hastalıklarının insan vücudu için erken bir 

aĢamada teĢhisi ve tedavisi hayati öneme sahiptir[2]. 

Son zamanlarda farklı sınıflandırma yöntemlerinin 

biyomedikal hastalıkların teĢhisinde kullanılması 

oldukça yaygın bir hale gelmiĢtir. Bunlara sebep 

olarak en geçerli açıklama ise bilgisayar tabanlı 

sınıflandırma yöntemleri ile doğruya yakın sonuç elde 

etme olacaktır.  

 

Karaciğer hastalıklarının ilk zamanlarda yeterli 

belirtileri olmamasına karĢın, ilerleyen aĢamalarda 

belirgin olarak ortaya çıkabilmektedir[1]. Geleneksel 

olarak karaciğer hastalıklarının tıbbi olarak teĢhis 

edilmesinde kanda oluĢan enzim düzeyleri ölçümleri 

yapılır ve bu sonuçlara göre karar verilir[2]. Ancak 

hız, doğruluk ve kesin teĢhis sonuçları gibi 

parametrelere bağlı olarak otomatik sınıflandırma 

yöntemlerinin kullanılması da ihtiyaç olmuĢtur. Bu 

alanda Destek Vektör Makineleri(DVM) ile kimyasal 

karaciğer verilerinin sınıflandırılması[3], Naive Bayes 

ve DVM yöntemlerinin performans karĢılaĢtırması[4],  

yapay hibrit yöntemler ile karaciğer hastalık tiplerinin 

sınıflandırılması[1] gibi benzer çalıĢmalar literatürde 

kullanılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada ise, karaciğerde oluĢan hastalıkların 

teĢhisi için literatürde en çok tercih edilen esnek 

hesaplama yöntemlerinden birisi olan yapay sinir 

ağları tabanlı bir sistem geliĢtirilmiĢtir. Bu sistem 

sayesinde insanlardan alınan karaciğerle ilgili veriler 

ile karaciğer hastalığı teĢhisi yapılmıĢtır. Elde edilen 

performans sonuçları Bayes sınıflandırma algoritması 

ile karĢılaĢtırılarak, YSA' da daha baĢarılı bir 

sınıflandırma yapıldığı gözlenmiĢtir. 

 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde çalıĢmada kullanılan 

materyal ve yöntemler tanıtılmıĢ, üçüncü bölümünde 

deneysel sonuçlar incelenmiĢ ve dördüncü bölümünde 

elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılarak bildiri 

tamamlanmıĢtır. 

 

2.Materyal ve Yöntem 

 

GerçekleĢtirilen bu çalıĢmada YSA yöntemi ile 

karaciğer hastalık teĢhisi yapılmıĢtır ve bulunan 

sonuçlar bĢka bir sınıflandırma yöntemi olan Bayes ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Karaciğer hastalarının teĢhisi için 

kullanılan veriler UCI Machine Learning 

Respository[6] veritabanındaki "Liver Disease 

Dataset" veri kümesinden alınmıĢtır. 

 

2.1.Veri Kümesi(Dataset) 
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Bu çalıĢmada kullanılan veriler için UCI Machine 

Learning Respository[6] veritabanında bulunan 

karaciğer hastalığı veri kümesi(Liver Disease Dataset) 

kullanılmıĢtır. Bu veri kümesindeki datalar 416 

karaciğer hastası ve 167 hasta olmayan toplamda 583 

adet gerçek deneklerden alınmıĢtır. Veri kümesinde 

toplam 10 özelik için denekler üzerinde ölçümler 

yapılmıĢtır ve bu özelikler Çizelge 1' de detaylı olarak 

verilmiĢtir. 

Çizelge 1. Karaciğer hastalık veri kümesi 

 

Özellik No Özellik Bilgisi 

1 Hastanın yaĢı 

2 Hastanın cinsiyeti 

3 Toplam bilirubin 

4 Direct bilirubin 

5 Indirect fosfat 

6 Alemin aminotransferaz 

7 Aspartat aminotransferaz 

8 Toplam protein 

9 Albumin 

10 Albumin ve Globulin oranı 

 

2.2.Yapay Sinir Ağları 

 

Yapay Sinir Ağları, insan beyninin iĢleyiĢini taklit 

ederek yeni sistem oluĢturmaya çalıĢan yapay zeka 

yaklaĢımıdır[7]. Sınıflandırma problemlerinde çok 

tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ġnsan beynindeki 

biyolojik sinir hücrelerinin yapısı temel alınarak YSA 

yapısı oluĢturulur. YSA' da aynen beynimizde olduğu 

gibi öğrenme ve öğrenilen bilgilere göre karar verme 

mekanizmaları bulunur [8,9,10].  

 

Günümüzde yapay sinir ağlarında Perceptron, Adaline, 

Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli(Hatayı Geriye 

Yayma), Vektör Kuantizasyon Problemleri, Hopfield 

Ağları ve Elman Ağları gibi bir çok öğrenme modeli 

vardır[10]. Genelde YSA ağ yapısında, verilen bir 

girdi setine karĢılık çıktı değerleri verilerek belirtilen 

öğrenme kuralına göre ağırlık değerleri otomatik 

olarak değiĢtirilmektedir. Eğitim verisinin 

tamamlanmasından sonra eğitilmiĢ olan ağ, ağırlık 

değerlerinin son durumuna göre, verilen herhangi bir 

veri setinin sonucunu tahmin edebilmektedir. Bu 

çalıĢmada da Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli 

kullanılmıĢtır. Ġleri beslemeli geri yayılımlı bir Çok 

Katmanlı Ağ Modeli ġekil 1' de gösterilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma kapsamında geliĢtirilen yapay sinir ağlarında 

bir karaciğer hastalığı teĢhisi için sınıflandırma 

yapılmıĢtır. Yapay Sinir Ağlarında gerçekleĢtirilen 

sınıflandırma iĢlemi Matlab ortamında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Gizli katman sayısı 10 olarak 

belirlenmiĢtir. Öğrenme yöntemi olarak Levenberg-

Marquardt algoritması kullanılmıĢtır. Bunlara ek 

olarak ağın performansı da ortalama karesel 

hata(MSE) ve Regresyon kurallarına göre 

bulunmuĢtur. 

 

 

 
 

Şekil 1. YSA Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli 

 

2.3.Deneysel Çalışmalar 

 

ÇalıĢmada kullanılan veri kümesinde 416 adet 

karaciğer hastası ve 116 adet de karaciğer hastası 

olmayan deneklere ait toplamda 583 örnek vardır. Bu 

dataların %70' i YSA' nın eğitim aĢamasında, geri 

kalan %30' luk kısmı ise test verisi olarak 

kullanılmıĢtır. Sistem için geliĢtirilen ağ yapısına ait 

bilgiler ġekil 2‘de verilmiĢtir. 

 

 
 

Şekil 2. Sistem için kullanılan ağ yapısı 

 

Test iĢlemi sonucunda performans analizini 

gerçekleĢtirmek için “Doğruluk Yüzdesi” ve 

“Yanlışlık Yüzdesi” kriterleri esas alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada 1000 epoch için en baĢarılı sonuçlar elde 

edilmiĢtir. YSA için regresyon sonuçları ġekil3'de 

gösterilmiĢtir. 

 

Analiz sonucunda doğru tespit yüzdesi Yapay Sinir 

Ağları yöntemi ile %82 olurken, yanlıĢ tespit yüzdesi 

ise %18 olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca yapılan çalıĢma 

sınıflama tekniklerinden olan Bayes teoremi ile de 

kıyaslanmıĢtır. Bayes teoremi ile %68 doğruluk 

yüzdesi, %32 yanlıĢlık yüzdesi elde edilmiĢtir. Bu 

sonuçlara göre YSA ile daha baĢarılı performans 

sonuçlarına ulaĢıldığı görülmüĢtür. 
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Şekil 3. YSA Regresyon Sonuçları 

 

 

Her iki sınıflandırma yöntemi için 1000 epoch 

sonucunda elde edilen doğruluk ve yanlıĢlık yüzdeleri 

Çizelge 2' de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 2. 1000 epoch için baĢarım yüzdeleri 

 

Yöntem 
Doğruluk 

Yüzdesi  

Yanlışlık 

Yüzdesi 

YSA 82 18 

Bayes 68 32 

 

YSA ve Bayes sınıflandırma yöntemlerinin baĢarım 

yüzdelerinin sonuçları ise ġekil 4' deki grafik üzerinde 

gösterilmiĢ ve performans kıyaslamaları yapılmıĢtır. 

 

3.Sonuçlar 

 

Bu çalıĢmada, karaciğer hastalığının teĢhisinde 

yardımcı olacak bir YSA tabanlı sınıflandırma 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. BaĢarı 

değerlendirmesinde sınıflandırma yöntemlerinde 

"doğruluk yüzdesi" ve "yanlıĢlık yüzdesi" performans 

ölçümleri kullanılmıĢtır. Veri kümesindeki test 

baĢarımında YSA yöntemi ile %82 doğruluk yüzdesi 

elde edilirken, Bayes yöntemi ile doğruluk yüzdesi 

%68 oranında hesaplanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

mevcut veri kümesi ile karaciğer hastalığının 

teĢhisinde YSA sınıflandırıcıların eğitim ve test 

baĢarımı açısından baĢarılı sonuçlar verdiği 

gözlenmiĢtir.  

 

 

 

 
 

Şekil 4. Sınıflandırma yöntemlerinin baĢarım yüzdeleri 

 

ÇalıĢmada daha sonra sistem baĢarımını yükseltmek 

için daha farklı öniĢleme teknikleri kullanılabilir ve 

farklı sınıflandırma yöntemleri ile bu çalıĢmanın 

baĢarım değerlendirmesi yapılabilir. 
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Özet:Teknolojinin hızla geliĢtiği son yıllarda bilgi internet ortamına aktarılmakta ve web tabanlı sistemler 

tarafından yönetilmektedir. Devlet kurumları, bankalar, özel Ģirketler gibi çok büyük veri ve bilgi tabanları olan 

yapılar tüm iĢlemleriniinternet üzerinden sağlamakta ve yönetimini gerçekleĢtirmektedir. Ġnsan hayatında önemli 

bir yere sahip olan sağlık sistemini de bu değiĢikliklerden ve teknolojilerden yararlanmak durumdadır. Sağlık 

sisteminde bulunan tüm bileĢenlerin ortak bir noktadan yönetimi istenilen bir durumdur. Hastaneler, doktorlar, 

hastalar, en önemlisi hasta ve hasta bilgilerinden gerektiğinde yararlanmak sağlık sistemi için çok önemli bir 

gerekliliktir. Hasta bilgilerinin kullanarak hastanın web tabanlı izlenmesi insan hayatı ve sağlık açısından çok 

faydalı sonuçlar oluĢturacaktır. GerçekleĢtirilen bu sistemde Türkiye'deki sağlık sisteminin web üzerinden 

kontrol edilmesi için bir otomasyon geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile hasta ve hastalık profillerinin çıkarılması, kiĢiye 

göre ilaçların temini, hastanın geçirmiĢ olduğu hastalıklar ve alınacak tedbirler yürütülebilecektir. Sistem hasta, 

kurum, doktor ve yönetici giriĢleri için çok katmanlı bir mimari yapısında tasarlanmıĢtır. Sistem üzerindeki 

bilgiler daha sonra veri madenciliği yöntemleri ile sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları ile yeni 

çıkarımlar yapılarak kullanılacak Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen web tabanlı sistemde yazılım olarak  C# 

programlama dili ile ASP.NET teknolojilisinden ve kayıtların tutulması için MS SQL Server veri tabanı yönetim 

sisteminden yararlanılmıĢtır. e-Sağlık sisteminin daha sonraki aĢamalarda bulut biliĢim sistemi olarak 

yapılandırılması düĢünülmektedir. 
 

Anahtar Sözcükler:e-Sağlık, web tabalı sistemler, hasta,doktor, C# ve ASP.NET, SQL 

 

The Health Management System Based on Web: e-Health 
 

Abstract: Information is transferred to the internet and managed by web-based systems in recent years with 

developing technology. Government agencies, banks, private companies such as structures which are very large 

data and knowledge bases all transactions provide and manage on the internet. The health care system that have 

an important place in human life has to benefit technologies and it's advantage of these changes. A common 

point of all the components in the management of health care system is highly desirable. Monitoring of the 

patient by using the patient's information and web-based form of human life and health is going to be very useful 

results. In realized this system, a automation system is developed for web based control of Turkish health 

system. Profiling of patient and disease, according to the person supplying drugs, person disease and precaution 

such as situation able to pursue by realized automation system.  The system is designed for input of patients, 

institutions, doctors and administrative structure with the multi-tier architecture. In the system C # programming 

language developed web-based software system with ASP.NET and MS SQL Server data base management 

system was used. C#, ASP:NET and SQL Server is used as the system software. e-Health system is thought to be 

configured as a system of cloud computing at a later stage. 

 

Keyword: e-Health, web based systems, patient, doctor, C# and ASP.NET, SQL 

 

1. Giriş 

 

Teknolojinin geliĢtiği bu yıllarda çoğu Ģey internet 

ortamına aktarılmıĢtır. Devlet, bankalar, özel Ģirketler 

artık her ihtiyacı internet üzerinden sağlamaktadır. 

Ġnsan hayatında önemli bir yere sahip olan sağlık 

sistemini de bu değiĢikliklerden ve teknolojilerden 

yararlanmak durumdadır. Hastanede bakım 

maliyetlerinin artmasına paralel olarak ve özellikle 

geliĢmiĢ ülkelerde yaĢlanan nüfus olgusuyla beraber 

uzaktan sağlık izleme ve ev içi e-sağlık uygulamaları 

gündeme gelmiĢtir[1].  

 

Sağlık sisteminde bulunan tüm bileĢenlerin ortak bir 

noktadan yönetimi istenilen bir durumdur. Hastaneler, 

doktorlar, hastalar, en önemlisi hasta ve hasta 

bilgilerinden gerektiğinde yararlanmak sağlık sistemi 

için çok önemli bir gerekliliktir.  

 

Hasta bilgilerinin kullanarak hastanın web tabanlı 

izlenmesi insan hayatı ve sağlık açısından çok faydalı 

sonuçlar oluĢturacaktır.  Çünkü insan sayısının artıĢına 

bağlı olarak hasta sayısı da doğru orantılı olarak 

artmakta ve sağlık kurumlarının iĢ yükü de bu duruma 

paralel olarak artıĢ göstermektedir. 

 

ġekil 1‘de de görüldüğü üzere Türkiye‘de sağlık 

kurumlarına yapılan baĢvuru sayısı her geçen yılda 

artıĢ eğilimindedir[2]. 
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Şekil 1.Yıllara göre doktorlara yapılan toplam müracaat sayıları[2] 

Sağlık kurumlarının iĢ yükünü aza indirgemek için 

biliĢim teknolojileri ve internet teknolojilerinden 

yararlanmak yerinde bir durum olacaktır. Türkiye‘de 

2012 yılı Nisan ayında gerçekleĢtirilen hane halkı 

biliĢim teknolojileri kullanım araĢtırması sonuçlarına 

göre Türkiye genelinde evlerde kullanılan internet 

kullanım oranı %50 oranının üzerinde olmuĢtur [3]. Bu 

durumda sağlık kurumlarında gerçekleĢtirilen birçok 

iĢlemin web tabanlı bir sistem üzerinden 

yönetilebilmesi oldukça uygun bir yöntem olacaktır. 

Bu imkânlar ve istatistiklerle web tabanlı e-Sağlık 

sistemi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

 

GerçekleĢtirilen bu sistemde Türkiye'deki sağlık 

sisteminin web üzerinden kontrol edilmesi için bir 

otomasyon geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile hasta ve hastalık 

profillerinin çıkarılması, kiĢiye göre ilaçların temini, 

hastanın geçirmiĢ olduğu hastalıklar ve alınacak 

tedbirler yürütülebilecektir. Hastaların daha rahat 

randevu alabilmesi, değiĢen durumlardan anında 

haberdar olabilmesi, doktorların hasta hakkında 

önceden bilgiye ulaĢarak ve bu duruma göre önlemler 

alması, diğer hastalara daha hızlı hastalara bakabilmesi 

gibi altyapılar sistemin önemli getirileridir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

GeliĢtirilen web tabanlı sistemde yazılım olarak C# 

programlama dili ile ASP.NET teknolojilisinden ve 

kayıtların tutulması için MS SQL Server veri tabanı 

yönetim sisteminden yararlanılmıĢtır. 

 

C# dili ġekil 2' de kullanıcı arayüzü verilen Visual 

Studio ortamı ile birlikte kullanılan güçlü, modern, 

nesne tabanlı ve aynı zaman güvenilir bir programlama 

dilidir. C#, C++‘ ın gücünden, Visual Basic 'in 

kolaylığından ve Java‗nın da özelliklerinden 

faydalanarak tasarlanmıĢ bir dildir[4]. Bu ortamda 

faklı .NET dilleri kullanılarak ASP.NET projeleri 

geliĢtirilebilir. Bu çalıĢmada sistem için gerekli web 

sayfaları C# dili ile ASP.NET projeleri olarak 

tasarlanmıĢtır. 

 

 
 

Şekil 2. Visual Studio ortamı 

 
.NET Microsoft firması tarafından geliĢtirilmiĢ bir web 

uygulama geliĢtirme teknolojisidir. Dinamik web 

sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı 

yaratılmasına olanak sağlayan oldukça kullanıĢlı bir 

web teknolojisidir[5]. 

 

GeliĢtirilen sistemde kayıtların tutulması için ġekil3' 

de gösterildiği gibi SQL Server veri tabanı ve yönetim 

sistemi kullanılmıĢtır[6]. SQL Server çok fazla verinin 

tutulması, güvenilir olması, tutarlı olması, uygulama 

geliĢtirmeye açık olması gibi avantajları ve .NET 

ortamı ile entegre bir yapıda çalıĢması bakımından 

kullanıcıya kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Şekil 3. SQL Server veritabanı yönetim sistemi 

 
Sistemde veri tabanı yönetim sistemi olarak SQL 

Server kullanılmıĢtır. Dinamik bir yapıda tasarlanan 

veri tabanında prosedürler, tetikleyiciler ve çeĢitli 

fonksiyonlardan yararlanılmıĢtır. Sistem için 

tasarlanan veri tabanı sistemi ġekil 4‘ de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 4. Sistemin veritabanı ve tablo iliĢkileri 

 
Sistem hasta, kurum, doktor ve yönetici giriĢleri için 

çok katmanlı bir mimari yapısında tasarlanmıĢtır. 

Sistem üzerindeki bilgiler daha sonra veri madenciliği 

yöntemleri ile sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik 

kuralları ile yeni çıkarımlar yapılarak kullanılacak 

Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. 

 
3. Web Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi: e-Sağlık 

 
Sistem hasta, kurum, doktor ve yönetici giriĢleri için 

çok katmanlı bir mimari yapısında tasarlanmıĢtır. 

GeliĢtirilen web tabanlı sistemde yazılım olarak C# 

programlama dili ile ASP.NET teknolojilisinden 

yararlanılmıĢtır. Personeller sistemin yönetilmesinde 

yardım olacak doktorların izin günlerine göre randevu 

durumlarını ayarlayıp hastanın sıkıntı yaĢamasını 

engelleyecektir.   

 

e-Sağlık yönetim sistemi için oluĢturulan web tabanlı 

otomasyon sisteminin ana sayfası ġekil 5‘ de 

gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 5. Sistemin veri tabanı 

 

Hastalar sisteme kayıt yaptırdıktan sonra randevu 

alabilecek, doktorun dolu olup olmadığı izinli olup 

olmadığını görerek ona göre kendine uygun zamanı 

seçebilecektir.  

 

Sisteme giriĢ ve kayıt alma kısmını ġekil 6' da 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 6. Hasta kayıt formu 

 

Hasta kayıt yaptırdıktan sonra T.C ve Ģifresi ile giriĢ 

yapabilecektir. Hasta giriĢ formu ġekil 7‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 7.  Hasta giriĢ form ekranı 

 

Doktor vatandaĢ olarak kayıt yaptırdıktan sonra 

personelin yetkisi doğrultusunda doktor giriĢinden 

girebilecektir. Doktor giriĢ formu ġekil 8‘de 

gösterilmiĢtir. 
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Şekil 8. Doktor giriĢ form ekranı 

 

Personel vatandaĢ olarak kayıt yaptırdıktan sonra 

sistemin yöneticisi tarafından atanarak doktora yetki 

ve izin verebilmek için yetkilendirilmektedir. Personel 

giriĢi ve yönetici giriĢi aynı bölümden yapılmaktadır. 

ġekil 9‘da gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 9.  Personel ve Admin giriĢ formu 

 

Kayıt yaptırdıktan sonra T.C ve Ģifresi ile giriĢ yapan 

hasta kendi bölümüne giderek randevu alma sistemi ile 

istediği hastane ve doktordan randevu alabilecektir. 

Randevu alma doktorun bos günü veya saatine göre 

hasta randevu alarak tedavi olabilecektir.   

Randevu alma kısmı ġekil 10‘da gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 10. Hasta randevu alma formu 

 

Sisteme direk olarak doktor atayamayacaktır. 

Doktorun verdiği belge ile personel doktoru 

atayabilerek doktorun gerçek olup olamadığını 

anlaĢılabilecektir. Doktor kendi sistemden atansaydı 

doktor olmayan kiĢilerde sisteme sızarak kendini 

doktor olarak tanıtıp hastaların ölmesine veya daha 

ağır sonuçlara neden olabileceklerdir.  

Doktor atama kısmı ġekil 11‘de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 11. Hasta için doktor atama formu 

 

Doktorlar kendisine gelen hasta hakkında bilgi sahibi 

olabilecektir. Kendi bölümüyle alakalı geçmiĢte 

yaĢadığı sorunları veya hastalıkları görerek doktor 

hastanın duruma önceden yorum yapabilecek hasta 

kliniğe geldiğinde detaylı inceleyerek hastanın 

problemini giderebilecektir. 

 

Hasta gösterme kısmı ġekil 12‘de gösterilmiĢtir. 

 
Şekil 12. Hasta bilgi formu 

 

Hasta kendi bilgilerini değiĢtirebilecektir. T.C, Adı ve 

Soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyetini 

değiĢtiremeyecektir. Bunları değiĢtirmek için 

mahkemeden gelen değiĢtirme kâğıdını görevlilere 

iletmek zorundadır. Ġletmezse bilgileri değiĢmeyecek 

herhangi bir problem olduğunda kendisi sorumlu 

tutulabilecektir. 

Hasta bilgileri kısmı ġekil 13‘de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 13. Hasta kiĢisel bilgi formu 

 

Hasta, Doktor, personel eğer Ģifrelerini unutmuĢlar ise 

bilgilerime eriĢemiyorum‘ u tıklayarak sisteme kayıt 

oldukları eposta ve T.C ile Ģifrelerini talep edebilir. 

Talep ettikleri Ģifreleri kendi epostalarına gönderilir. 

Bilgilerime eriĢemiyorum kısmı ġekil 14‘de ki gibidir.  
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Şekil 14. Bilgilerime EriĢemiyorum formu 

 

Doktor izinli olacağı günü görevlilere bildirdikten 

sonra personel izin alma sayfasını açarak doktora 

istediği gün, hafta ve aylarda iznini vererek hastaların 

boĢa randevu almasını engellenecektir. 

Doktor  izin atama ġekil 15‘te gösterilmiĢtir. 

 
Şekil 15. Doktor izin atama form ekranı 

 

Sistemde kayıtların tutulması için MS SQL Server veri 

tabanı yönetim sisteminden yararlanılmıĢtır. 

Veritabanı olarak sistemin isteğine göre procedurlerle 

desteklenmiĢtir. Diyagram oluĢturarak birbirine 

bağlantılar oluĢturulmuĢ veri eklemek ve çekmek 

kolaylaĢtırılmıĢtır.  

GeliĢtirilen veritabanı ġekil 16' da gösterilmiĢtir. 

 
ġekil 16. Veritabanı sistemi 

 

Sitemin avantajları önceden telefon üzerinden alınan 

randevu sistemini internet ortamınada aktararak 

telefon trafiği üzerindeki yoğunluğu ve ulaĢamama 

oranını azaltmayı hedefleyerek daha çabuk tedavi 

edilme oranını artıracaktır.  

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

 

GerçekleĢtirilen bu sistemde Türkiye'deki sağlık 

sisteminin web üzerinden kontrol edilmesi için bir 

otomasyon geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile hasta ve hastalık 

profillerinin çıkarılması, kiĢiye göre ilaçların temini, 

hastanın geçirmiĢ olduğu hastalıklar ve alınacak 

tedbirler yürütülebilecektir. Sistem hasta, kurum, 

doktor ve yönetici giriĢleri için çok katmanlı bir 

mimari yapısında tasarlanmıĢtır. Sistem üzerindeki 

bilgiler daha sonra veri madenciliği yöntemleri ile 

sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları ile 

yeni çıkarımlar yapılarak kullanılacak Ģekilde 

geliĢtirilmiĢtir. 

 

e-Sağlık sisteminin daha sonraki aĢamalarda bulut 

biliĢim sistemi olarak yapılandırılması 

düĢünülmektedir. 
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Kullanıcılar İnternet Reklamlarına Neden Tıklar? İnternet Reklamcılığının 

Etkinliği Üzerine Bir Çalışma 
 

Ersen Bolluca, Hanife Göker 
Fatih Üniversitesi,  Zaman Gazetesi 

ersenbolluca@gmail.com, h.goker@zaman.com,tr 
 

Özet: Tıklanma oranı (Click-through rate, CTR) internet reklamlarının etkinliğini ölçmede kullanılan genel 

kabul görmüĢ bir parametredir. Bu ampirik çalıĢma çok değiĢkenli regresyon tekniğini kullanarak internet 

reklamcılığında CTR‘a etki eden banner özelliklerini araĢtırmaktadır. Bu araĢtırma hangi banner özelliklerinin 

CTR performansında daha değerli olduğunu anlamamıza yardım etmiĢtir. ÇalıĢmada hedefli reklamların ve 

kreatif reklam pozisyonlarının daha yüksek CTR değerine sahip olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte, internet 

reklamlarının animasyon ve büyüklük gibi özelliklerinin CTR‘a etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ġnternet Reklamcığı, Ġnternet Reklamlarının Etkinliği, CTR, Tıklanma Oranı, Reklamcılık, 

Online Reklamcılık, Online Gazete 
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Özet:BuçalıĢmada;iĢsektöründe kullanılanpersoneltakipsistemleriele alınarakpersonel 

takipsistemlerindekullanılanteknolojilerve iĢverimliliğiüzerineetkileriincelenmektedir. 

Personeltakipsistemleri,iĢyeriçalıĢanlarınıngiriĢ-çıkıĢzamanlarınınkayıtaltınaalınmasıve 

bukayıtlarlailgiligünlükve aylıkraporlarınhazırlanmasınısağlayan,bilgisayartabanlı 

elektroniksistemlerdir.PersoneldevamınınsağlanmasıileiĢ verimliliğininartırılması 

amaçlanmaktadır.Personeltakipsistemleri,uygulamaalanınagöreRFID(Radio Frequency 

Identification),biometrik vebarkotteknolojilerikullanılarakgerçekleĢtirilmektedir.RFID; 

biometrikvebarkotteknolojilerdenfarklıolarak temassızçalıĢabilmektedir.RFIDbu 

avantajındandolayıpersoneltakipsistemlerindekullanılanenyaygınteknolojidir.ÇalıĢanların iĢ yeri giriĢ-çıkıĢ  

zamanlarının tespitini sağlayan personel takip sistemlerinin sağladığı 

faydalarınelealındığıbuçalıĢmaileiĢyerlerindepersoneltakipsistemlerininkullanımına 

iliĢkinbilincinartacağıdüĢünülmektedir. 

 

AnahtarSözcükler:Personel TakipSistemleri,RFID,Biometrik,Barkot. 

 

TechnologiesAimingTo 

ImproveWorkEfficiency:PersonnelTrackingSystems 
 

Abstract:Inthisstudy,bydealingwithpersonneltrackingsystemsused inbusinesssector,it 

isexaminedtheireffectsonbusinessproductivityof theseeffects.Personneltrackingsystems arecomputer-

basedelectronicsystemswhichenabletorecordbusinessentryandexittimes 

andpreparationofthedailyandmonthlyreports.Itisaimedtoincreasebusinessefficiencyby 

ensuringthecontinuationofpersonnel.Personneltrackingsystems,accordingtoapplicationof 

RFID(RadioFrequencyIdentification),areperformedby usingbiometricandbarcode technologies.RFID 

canworkcontactlessdifferentfrombiometricandbarcodetechnologies. RFIDisthemostcommontechnology 

usedinPersonneltrackingsystemsbecauseofthis advantage.Itisthoughtthatstaff awarenesswillincreaseontheuseof 

trackingsystemsinthe workplacewiththisstudydiscussedthedealingwiththebenefitsof thePersonneltracking 

systemsenablingthedetectionof workplaceentryandexit timesofworkers. 

 

Keywords: Personnel TrackingSystems,RFID,Biometric,Barcode. 

 

1. Giriş 

 
ÇalıĢan personel  sayısı fazlaca olan Ģirketlerde 

iĢlerindahakısasüredeveverimli birĢekilde 

gerçekleĢebilmesiiçinçalıĢanların 

denetimininsağlanması gerekmektedir. 

ĠĢyerlerinde,verimliliğin artırılabilmesive 

sürdürülebilmesiamacıylapersonel takip sistemleri 

kullanılarakpersonelindenetimi 

sağlanabilmektedir.Personeltakip sistemleri: 

iĢletmelerde çalıĢanpersonellerintakibive kontrolü 

içingeliĢtirilmiĢolanyazılımsalve donanımsal 

ekipmanlardanoluĢan; personellerintüm 

çalıĢmasaatlerini, mesailerini, aylıkücretlerinitakip 

edenbir kontrolmekanizmasıdır. Busistemsayesinde 

iĢletmeler,hatayaveunutmayayer vermeden 

personelinbelirlibirdönemiçindekaçgün ve 

kaçsaatçalıĢtığını;izin,geçgelme,erken gitme ve 

gelmeme gibi kayıp zamanlarını takip edebilmekteler. 

Personel  takip sistemleri            verimliliğin             

anahtarı çağdaĢ sistemlerdir.Personeltakipsistemleri, 

bordroya esas  puantajın vedevam kontrole iliĢkin  

çokçeĢitliraporlarıneldeedilmesini sağlamaktadırlar. 

 
2.PersonelTakipSistemleri 

 
Personeltakipsistemleri,biriĢ yerindeki 

çalıĢanlarıniĢyerine giriĢ/çıkıĢlarının 

yetkilendirilmesini,çalıĢma,fazla mesai, 

devamsızlık,izin, istirahat sürelerinin izlenmesinive 

hesaplanmasınısağlayan sistemlerdir.  ĠĢverenler  bu   

sistemler  ile toplam iĢgücününenverimliĢekilde 

kullanılmasınısağlamayıamaçlamaktadır. 

 
Personeltakip sistemlerisayesindebordro 

hazırlanırkeninsanfaktöründen kaynaklanan 

hatalarenaza indirilmektedir.Ayrıca elde edilenbu 

raporlar iĢletmelerinüstyönetimine ıĢık 

mailto:eyupcaki@sdu.edu.tr
mailto:eyupcaki@sdu.edu.tr
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tutarakgeleceğeyönelikdahasağlıklı kararlar 

alınmasınayardımcıolmaktadır[1]. 

 
Personeltakipsistemleri,elile hesaplama yapan 

iĢletmelerde kayıp zaman ve  insan hatası 

faktörlerindendolayı iĢletmelerin ekonomilerine 

verilenzararlarınönüne 

geçilmesinisağladığıgibi,iĢletmeyepersonel 

takibindedisiplinve çağdaĢlıkgetirmektedir. 

Personelmaliyetlerinive personelçalıĢma saatlerini 

kontroledebileniĢletme, rekabetin 

çokyoğunyaĢandığıpazarlardadaha etkili 

olabilmeĢansını da yakalayabilmektedir. 

 
Personeltakibiilkolarak imzausulüiletakip 

edilmekteydi.Personel çalıĢmasaatlerini 

kendileriyazdıklarıiçiniĢletme tarafından güvenli   

bulunmamaktaydı.  Güvenli olabilmesi  amacıyla 

insan  gücüneyani kontroledecekekbirpersonele 

ihtiyaç duyulmaktaydı.ÇalıĢan personelinçalıĢma 

saatinindoğruluğunun teyitedilebilmesiiçin 

personelyerinekullanılankart basma saatleri personel 

takip sistemlerininmiladını oluĢturmaktadır.  Kart  

basma  saatleri,   her bireyeisimlive 

isimsizpuantajkartları verilerektakipedilmekteydi. 

 
Puantaj kartlarındansonrabarkotlukart sistemleriile 

personeltakibiyapılmıĢtır. Personeltakipsistemleri 

dahadageliĢtirilerek proximity 

sistemlerkullanılmıĢtır.Tcp/ip protokolüile 

bağlanılancihazların geliĢtirilmesiyle uzaktan  

bağlantıkurulmaya baĢlanmıĢtır.Günümüzdeki 

teknolojik geliĢmeler ile personel takibi için   birçok 

sistemkullanılırhalegelmiĢtir[2]. 

 
3.PersonelTakipSistemlerindeKullanılan 

Teknolojiler 

 
Personeltakipsistemlerinde çok sayıda otomatik 

tanımasistemikullanılmaktadır. Kimlik 

tanımaiĢlemininotomatikolarak gerçekleĢmesi 

hayatıkolaylaĢtırmaktadırve bununiçinpek 

çoksistemtasarlanmıĢtır.Her 

birifarklıbirteknolojikullananbu sistemler, 

farklıözellikleresahiptirler[8]. 

 
Personeltakipsistemlerinde kullanılabilen otomatik 

tanımasistemlerinitemelolarak5 grupta 

toplayabiliriz[7]: 

 
1.OCR; OptikKarakterTanımaSistemleri 

 

2.BiometrikKimlikTanımaSistemleri(Yüz 

Tanıma,Parmak izi tanıma… vb.) 

 

3.BarkotSistemleri 

 

4.AkıllıKartSistemi 

 

5.RFID;RadyoFrekansı ileKimlik Tanıma 
 

 
 

Şekil1.Otomatik tanımlamasistemleri 

(AUTO-ID) 

 
3.1 OptikKarakterTanıma Sistemleri(OCR) 

 

OCR yanioptikkaraktertanıma sistemleri, farklı yazı 

tiplerininmakinelertarafından okunup 

anlaĢılmasınısağlamaktadır. Tarayıcılarda,metinve 

resimlerintaranması için, 

busistemlerdenfaydalanılmaktadır. 

Ancaksisteminpahalıolması nedeniyle, kullanım 

alanıdarbirçerçevedekalmaktadır. PersoneliniĢgiriĢ ve 

çıkıĢında atmıĢolduğu imzanıntanımlanmasıesasına 

dayanan personel takipsistemleribulunmaktadır[1]. 

 
3.2 BiometrikTanımaSistemleri 

 

Biometri,  canlı   varlıklar  temel  alınarak 

yapılanölçmeve saymabilimiolarak 

tanımlanabilir.Biometrikler, kullanıcının fizikselve 

davranıĢsalözelliklerinitanıyarak kimliksaptamaküzere 

geliĢtirilmiĢbilgisayar kontrollü,otomatik 

sistemleriçinkullanılan genelbirterimdir.Dolayısıile 

karttaveya Ģifrelisistemlerde yaĢanankaybedilme, 

unutulmaveyaçalınmagibi problemler de yaĢanmaz[9]. 

 
Biometrik sistemlerkiĢilerinkontrollü 

geçiĢini/eriĢiminisağlamayı amaçlar yani 

yetkilikiĢileringeçiĢine/eriĢimine izinverilir, 

yetkisizkiĢileregeçiĢ/eriĢimhakkıverilmez. 

 
Personel   takip   sistemlerinde   kullanılan 

biometriktanımasistemiçeĢitleri[5]: • 

•Yüz Tanıma Sistemi 

• Parmak Ġzi Tanıma 

•ĠrisTanıma 

•SesTanıma 

•RetinaTanıma 

 
3.2.1Yüz ileTanımaSistemleri 
 

Yüz iletanımasistemleri,dahaönceden 

veritabanınaiĢlenenyüz resimleriile bilinmeyen  bir  

yüzün   bilgisayar  destekli olarak karĢılaĢtırılması 

esasına göre  çalıĢır. BusistemlereriĢimkontrolünde 

yada kalabalık içerisindekiĢilerinseçilmesinde 
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kullanılır.  Yüz  ile   tanıma  sistemlerindeki 

temelsorundüĢükkalitedeki resimlerin, kiĢileringözlük 

vb.aksesuarlartakmasıda karĢılaĢtırmada sorunlara  

neden olabilmektedir[6]. 

 

3.2.2Parmakİzi ileTanımaSistemi 
 

Parmakizibenzersizdir  veyaĢagöreyada 

diğerözellikleregöre değiĢmez.Herinsanın 

farklıparmakizivardır.Buyüzdenparmak izi,  en 

güvenilir kiĢisel  doğrulama 

araçlarındanbiridir.Parmak izitanıma 

algoritmasıalınangörüntü üzerindenherbir parmak 

iziiçinfarklıvetekolanparmakizi özelliğiniçıkartırve 

kiĢiyeözelbirIDkod oluĢturarak veri tabanınakaydeder. 

Veri tabanındabulunanherbirparmakizikoduher kiĢi 

içinfarklıdır[9]. 

 
3.2.3İrisileTanımaSistemleri 
 

Ġris tanıma kullanıcı ile  okuyucu arasında 

yakıntemasgerektirmeyenve kullanıĢlıolan birbiometri 

teknolojisidir.Ġris ile tanıma 

teknolojilerindekitemelfikir gözüniris tabakasının 

resmininçekilereküzerinde iĢlem 

yapılmasıdır.Alınanburesimile kiĢininiris tabakasına 

uygun karakteristik değerler 

çıkartılıpbirveritabanınaiĢlenir.Daha sonra 

veritabanındakibu karakteristikler 

karĢılaĢtırmaamacıylakullanılır[2]. 

 
3.2.4SesileTanımaSistemleri 
 

Sesbiometrisi,sesinzamaniçindeki izgesinin ve 

frekansındaki  değiĢikliklerin 

belirlenmesiyleortayaçıkmıĢ, kiĢiyi 

tanımlamadakullanılanbirsistemdir[3]. 

Sessistemlerininavantajı,ellerinve gözlerin 

serbestolarakkullanılmasıdırfakat heyecan, korkuve 

üĢüme durumlarındaolduğugibi sesinhacmi,hızıve 

kalitesindekideğiĢimler, tanımlamayı güçleĢtirir. 

Günümüz teknolojilerinde, kaydedilmiĢbir  sesileses 

tanımlama araçlarınınaldatılmasıda 

mümkündür.Bundan dolayıbu tekniğin 

uygulanmasıgüvenlideğildir[3]. 

 
3.2.5RetinaTanıma 
 

Retinanınkendine özgüyapısınınoptik 

sistemlertarafındantaranması prensibine dayananbu 

teknolojiningüvenirliğiyüksektir 

ancakkullanıcınınbelirlibir noktayabakması 

gerektiğinden kullanımı  zordur. 

Teknolojisininyeterliolmasına rağmenbu 

nedendendolayıfazlakabulgörmemiĢtir[9]. 

 
3.3BarkotSistemleri 
 

Barkotlar,Günümüzde pekçokalanda kullanılanve 

enazmaliyetliotomatik tanıma 

sistemlerindenbirisidir[8]. 

 
Günümüzde geneldedikdörtgenbiçiminde olan,birbirine 

paralelçizilmiĢincelikalınlı çizgilerdenve 

buçizgilerarasındaki boĢluklardan 

meydanagelensiyahçubukların 

oluĢturduğubirsemboldür[3]. 

 
3.4 Akıllı Kartlar 
 

Akıllıkartlar,içine„chip‟ (mikroiĢlemci) bulunduran  

plastik   kartlar  „akıllı kartlar‟ olarak 

adlandırılmaktadır.Bu kartlaraakıllı denilmesininasıl 

nedeni,yüksekbilgitasıma, iĢlemyapma,karttakiveriyi 

kullanma,yazma ve silmeyeteneklerinin„mikroiĢlemci‟ 

sayesindegerçekleĢebilmesidir. 

 
Akıllıkart teknolojisidaha önce manyetik 

ortamdayapılanuygulamalarıdaha hızlı, güvenlive 

düĢükmaliyetlihalegetirdiğigibi, Ģimdiye 

kadarmümkünolmayanyeni uygulama alanlarıaçmıĢtır. 

 

3.5 RFID 
 

RFID sistemleri temaslı akıllı kart sistemleriyle 

benzerlikler taĢımaktadır. Temaslı akıllı kartlara göreen 

temel farklılığı,veritaĢıyıcıcihazile okuyucu 

arasındakiveri alıĢveriĢinintemasyüzeyi kullanılmak 

yerine radyodalgaları 

kullanılarakgerçekleĢtirilebilmesidir[7]. 

 
RFID  sistem  tasarımlarında insan etkisi/katkısı  

olmaksızın bilginin oluĢturulması  vetoplanmasıamacı  

güdülür. Barkotteknolojisinegöre dahayenibir 

teknolojidirve avantajlarıolanbirsistemdir. 

Dünyadakullanımı hergeçenyılartmaktadır [4]. 

 
RFID SistemlerininbaĢlıcaavantajı 

teknolojisinintemasolmadaniĢleyenve çizgi görüĢü 

gerektirmeyenkarakteristiğidir. 

Etiketler,kar,buz,sis,boya,kir,kutuiçi,araç içivedepo 

gibigörselveçevreselolarak 

zorlayıcıĢartlardadaokunabilir.100ms gibi 

kısabircevapsüresinesahipRFIDokuyucu 

ilebirsürü(birkaç yüz)etiket neredeyseaynı anda 

okunabilir.AlgılayıcılarilebirleĢtirilmiĢ 

etiketlerileürünündurumu hakkındaçok önemli 

bilgileredilebilinir.RFID teknolojisinde 

verilerĢifrelenerek iletilebildiğindenve 

diğerbirçoközelliği sayesindegüvenlik konusunda 

manyetik kartlardandaçok dahagüvenlidir.Ayrıca 

fizikseltemas gerektirmemesikullanım 

kolaylığıdasağlar.ÖrneğinRFID teknolojisi ile 

kimlikbilgilericüzdanınızdaiken 

okuyucuyaokutulabilmektedir[5]. 

 
4.SonuçveÖneriler 
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BuçalıĢmaile iĢ yerlerindeki iĢ verimini artırmayave 

sürdürülebilirliğinisağlamaya yönelikolarak 

kullanılanpersoneltakip sistemlerihakkında 

araĢtırmayapılarak kullanılan 

teknolojileraraĢtırılmıĢtır. Günümüzde  iĢ veriminin 

artırılmasının yanındasürdürülebilmesiiçinde 

çokbüyük öneme sahipolanpersoneltakipsistemlerinde 

auto-id sistemlerolanoptikkaraktertanıma 

sistemleri,biometrikkimlik tanımasistemleri, barkot 

sistemleri, akıllı kart  sistemleri ve radyofrekansı 

ilekimliktanımlamasistemleri 

kullanılmaktadır.TeknolojiningeliĢimi ile iĢ 

yerlerindeki    çalıĢanların    kontrolü    dahagüvenli  

sistemler tarafından yapılabilmektedir.Personeltakip 

sistemleri içerdikleri  teknolojiksistemlerleiĢverimini 

artırmasınakarĢınveri güvenliğiaçısından 

eksiklikleribulunmaktadır.Gelecekte daha güvenilir ve  

stabil sistemlerin geliĢtirilmesi ile 

iĢyerlerindeçalıĢanlardanmaksimum 

düzeydeveriminalınmasısağlanacaktır. 
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Özet:Çevrimiçi sosyal ağ siteleri, Web 2.0 teknoloji alt yapısını kullanan ve en çok kullanılan web siteleri 

olmakla beraber günümüzde en önemli iletiĢim araçları haline gelmiĢlerdir. Bu çalıĢmanın amacı, çevrimiçi 

sosyal ağ sitesi kullanımını etkileyen motive edici faktörlerin incelenmesi ve bazı demografik özellikler 

açısından fark gösterip göstermediklerinin tespit edilmesidir. AraĢtırma kapsamında K.MaraĢ Sütçü Ġmam 

Üniversitesi ĠĢletme Bölümü öğrencilerine yönelik bir anket uygulaması yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda (a) 

bilgi arama ve bağlanabilirlik gibi motive edici faktörlerin, cinsiyet açısından farklılık gösterdiğini, (b) bilgi 

arama, problem çözme, içerik yönetimi ve bağlanabilirlik gibi faktörlerin ise öğrencilerin içinde bulunduğu sınıf 

açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Diğer bulgulara göre, iĢletme bölümü son sınıf öğrencileri, 

üniversiteye nispeten yeni baĢlayan öğrencilere göre bilgi arama, problem çözme, içerik yönetimi ve 

bağlanabilirlik gibi faktörler tarafında, çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımında daha çok motive olmaktadırlar. 

 

Anahtar Sözcükler:Çevrimiçi sosyal ağ siteleri, motivasyon, bilgi arama, kolaylık, bağlanabilirlik, problem 

çözme, içerik yönetimi 

 

An Investigation on Motivational Factors Affecting the Use of Online Social 

Networking Sites 
 

Abstract:Online social networking sites have recently become very important communication tools with the 

emergence of Web 2.0. The objective of this study is to investigate the motivational factors affecting use of 

online social networking sites. It also tests whether these factors have any difference concerning a students‘ 

gender and year in the school. In the context of this study, a survey has been conducted in K.MaraĢ Sütçü Ġmam 

University Business Administration students. The results reveal that (a) factors related to information seeking 

and connectivity are different in terms of students‘ gender, and (b) factors related to information seeking, 

problem solving, content management, and connectivity differ in terms of the students‘ year in school. 

According to other findings, fourth year Business Administration students have greater motivation for using 

online social networking sites, in terms of information seeking, problem solving, content management and 

connectivity, compared to the first and second year students.   

 

Keywords:Online social networking sites, motivation, information seeking, convenience, connectivity, problem 

solving, content management 

 

1. Giriş 

 

BiliĢim teknolojileri her dönemde olduğu gibi 

günümüzde de insanlara ve örgütlere yenilikler ve 

hizmetler sunmaya devam etmektedir. Bu yeniliklerin 

en önemlilerinden birisi, internet kullanıcılarının 

katılmalarına, bilgi paylaĢmalarına ve çevrimiçi yeni 

hizmet ve içerikler oluĢturmalarına olanak tanıyan 

Web 2.0‘dır [6]. Çevrimiçi sosyal ağ siteleri, dünyada 

en çok kullanılan Web 2.0 hizmetlerinden birini teĢkil 

etmekle birlikte, günümüzde en önemli iletiĢim 

araçları haline gelmiĢlerdir. 

 

Çevrimiçi sosyal ağ siteleri, kullanıcıların kamuya açık 

ya da yarı açık profil oluĢturmalarına, bağlantılı 

oldukları diğer kiĢileri arkadaĢ listelerine eklemelerine 

ve listelerindeki kiĢilerin profillerini ziyaret edip 

incelemelerine olanak tanıyan web tabanlı hizmetlerdir 

[2]. Sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarına göre (a) 

genel kullanıma açık siteler (Facebook, MySpace, vb.), 

(b) iĢ ağları (LinkedIn vb.), (c) uzman ve ilgi alanı 

siteleri (Arkamarka vb.), (d) etnik ağlar (Cyworld vb.) 

ve (e) flört ağları (Yonja vb.) gibi 

sınıflandırılabilmektedir [8].  

 

Dünyada en çok kullanıcısı olan çevrimiçi sosyal ağ 

sitesi Facebook olarak karĢımıza çıkmaktadır. Aralık 

2012 itibariyle Facobook‘un dünya üzerinde toplam 

970 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. ABD Facebook 

kullanımında 168 milyon kiĢiyle birinci sırada yer 

alırken, Türkiye ise 32 milyon kullanıcıyla 

Facebook‘un en çok kullanıldığı yedinci ülke 

konumundadır. Türkiye‘deki Facebook kullanımı 

dikkate alındığında, 18-24 yaĢ arası kullanıcıların 

(%35) ve erkek kullanıcıların (%63) Facebook‘u daha 

çok kullandıkları gözlemlenmektedir [11]. Diğer bir 

sosyal ağ sitesi olan Google+‘ın 170 milyon kullanıcısı 

varken, profesyonel sosyal ağ sitesi olan LinkedIn‘in 

dünya üzerinde 150 milyon kullanıcısı vardır [4].  

 

Ġstatistiklerden de görüleceği üzere, son dönemde 

sosyal ağ sitelerine büyük bir eğilim vardır. Bu eğilimi 
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belirleyen etkenler (1) sosyal ağ sitelerini ziyaret eden 

insan sayısındaki artıĢ, (2) sosyal ağ sitelerindeki 

reklam harcamalarındaki artıĢ, (3) sosyal ağ sitelerine 

dünyanın her yerinden eriĢim imkanı olması ve (4) 

sosyal ağ sitelerinde geçirilen süredeki artıĢ Ģeklinde 

sıralanmaktadır [1]. 

 

Çevrimiçi sosyal ağ sitelerini önemli kılan ve kullanım 

eğilimini arttıran bazı özellikler vardır. Rigby (2008), 

çevrimiçi sosyal ağ sitelerini diğer web sitesi 

türlerinden ayıran özellikleri profil sayfası, arkadaĢ 

ağı, herkese açık yorumlama sistemi ve gizli 

mesajlaĢma sistemi olarak sıralamıĢtır [1, 9]. ABD‘de 

Rice Üniversitesi tarafından 2007‘de yapılan bir 

araĢtırmaya göre, çevrimiçi sosyal ağ sitelerini diğer 

web sitelerinden farklılaĢtıran özellikler kullanıcı 

tabanlı, etkileĢimli, topluluk tabanlı, iliĢki temelli ve 

duygusal temelli olması Ģeklinde sıralanmıĢtır [3]. 

Tablo 1 bu özellikleri özetlemektedir; 

 

 

Tablo 1. Çevrimiçi sosyal ağ sitelerini farklılaĢtıran özellikler 

Özellik Açıklama 

Kullanıcı 

tabanlı 

Web 2.0‘ın sağladığı yeniliklerden dolayı çevrimiçi sosyal ağ 

sitelerini kullanıcılar oluĢturur ve yönlendirir 

EtkileĢimli Sosyal ağlar artık forum ya da chat odalarının bir derlemesi 

değil, kullanıcıların network tabanlı uygulamalar ve oyunlar 

sayesinde eğlenceli vakit geçirebildikleri platformlar haline 

gelmiĢlerdir 

Topluluk 

tabanlı 

Çevrimiçi sosyal ağlar topluluk temeline dayalı olarak kurulur 

ve idare edilir. Yani, topluluğu oluĢturan üyeler ortak inanç ve 

ilgi alanlarını paylaĢırlar 

ĠliĢki temelli Sosyal ağ siteleri iliĢki temeline dayanmaktadır. Ağda 

kullanıcıların paylaĢtığı bilgilerin hızlı bir Ģekilde 

yayılabilmektedir 

Duygusal 

temellidir 

Kullanıcılar herhangi bir zamanda ve durumda bağlantılı 

oldukları arkadaĢlarına kolayca ulaĢabilecekleri konusunda 

güven duymaktadırlar 

 

2. Araştırma 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmanın amacı, çevrimiçi sosyal ağ sitesi 

kullanımını etkileyen motive edici faktörlerin 

incelenmesi, düzeylerinin belirlenmesi ve bazı 

demografik faktörler açısından fark gösterip 

göstermediklerinin tespit edilmesidir. 

 

2.2. Araştırma Değişkenleri ve Hipotezleri 

 

Çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımını etkileyen motive 

edici faktörler bilgi arama, kolaylık, bağlanabilirlik, 

problem çözme ve içerik yönetimi olarak belirlenmiĢtir 

[5]. Bilgi Arama, çevrimiçi sosyal ağ sitesi 

kullanımıyla elde edilen bilgilerin kapsamı ve 

kalitesini yansıtmaktadır. Kolaylık, çevrimiçi sosyal ağ 

sitesi kullanım kolaylığı olarak ifade edilmektedir. 

Bağlanabilirlik, bireylerin bulundukları zaman ve 

mekan çerçevesinde diğer bireylerle olan iletiĢim 

yollarını ifade etmektedir. Problem Çözme, bireylerin 

karmaĢık ve kritik sorunların çözümü konusundaki 

motivasyonlarıdır. Son olarak İçerik Yönetimi, 

çevrimiçi sosyal ağ sitesinin büyük miktarlardaki 

bilgileri yönetip iletebilme konusundaki kabiliyetidir 

[5]. 

 

Bu araĢtırma kapsamında test edilecek ana hipotezler 

aĢağıdaki gibidir; 

 

Hipotez 1: Çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımını 

etkileyen motive edici faktörler cinsiyet açısından 

farklılık göstermektedir. 

 

Hipotez 2: Çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımını 

etkileyen motive edici faktörler sınıf açısından farklılık 

göstermektedir. 

 

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu çalıĢma kapsamında K.MaraĢ Sütçü Ġmam 

Üniversitesi ĠĢletme Bölümü öğrencilerine yönelik bir 

anket uygulaması yapılmıĢtır. Anket çevrimiçi sosyal 

ağ sitesi kullanımını etkileyen motive edici faktörler 

ve demografik sorular olmak üzere iki bölümden 

oluĢmaktadır. Anket sorularının hazırlanmasında Guo 

vd. (2008) tarafından oluĢturulan ölçekten 

faydalanılmıĢtır [5]. Anket soruları 5‘li Likert tipinde 

hazırlanmıĢtır (1 = Kesinlikle aynı fikirde değilim, 5 = 

Kesinlikle aynı fikirdeyim). Anket soruları, ortalama 

ve standart sapmaları Tablo 2‘de verilmiĢtir. Ankete 

toplam 243 öğrenci katılmıĢtır. Katılımcıların 

gönderdiği anketler incelendiğinde, 14 adet anketin 

eksik cevaplandığı tespit edilmiĢtir ve bunlar veri 

analizine dahil edilmemiĢtir.  

 

2.4. Veri Analizi 

 

Öncelikle motive edici faktörlerin oluĢturulması ve 

faktör skorlarının belirlenmesi için doğrulayıcı faktör 

analizi (confirmatory factor analysis) yapılmıĢtır. Bu 

analiz SmartPLS paket programı kullanılarak 
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yapılmıĢtır [10]. SmartPLS programında, 

değiĢkenlerin ölçümünde kullanılan ölçeklerin 

güvenilirliği (Cronbachs Alpha) değerlendirilmiĢtir.  

 

 

 

Tablo 2. AraĢtırmada kullanılan ölçekler, ortalama ve standart sapmalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 229 

 

Tablo 3, her bir değiĢkenin güvenilirlik değerlerinin, 

genel kabul görmüĢ değere (0,70) eĢit ya da üzerinde 

olduğunu göstermektedir [7]. Ayrıca SmartPLS 

programında yapılan analizler çerçevesinde ölçeklerin 

ayırdedicilik geçerliliği (discriminant validity) ve 

yakınsaklık geçerliliği (convergent validity) 

onaylanmıĢtır. Son olarak, SmartPLS programı 

tarafından oluĢturulan faktör skorları, bağımsız gruplar 

t-testi ve ANOVA analizinde kullanılmıĢtır.    

 

Tablo 3. AraĢtırma değiĢkenlerinin güvenilirlik 

değerleri 

 

Cronbachs 

Alpha 

Bilgi Arama 0,76 

Kolaylık 0,88 

Bağlanabilirlik 0,80 

Problem Çözme 0,80 

Ġçerik Yönetimi 0,79 

 

3. Bulgular 

 

3.1. Demografik Bulgular 

 

Demografik bulgular Tablo 4‘de gösterilmiĢtir. Ankete 

katılanların %62‘si bayan, %35‘i ise erkek iken, %3‘ü 

cinsiyet sorusunu yanıtlamamıĢtır. Ankete katılanların 

%45‘i 1. sınıf öğrencisi, %26‘sı 2. sınıf öğrencisi, 

%7‘si 3. sınıf öğrencisi ve %22‘si ise 4. sınıf 

öğrencisidir. Son olarak, ankete katılanların ailelerinin 

aylık gelir durumları dikkate alındığında, 

katılımcılarının çoğunluğunun (%30) ailesinin aylık 

Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Motive Edici Faktörler Ort. St.sp. 

Bilgi Arama    

Sosyal medya siteleri çeĢitli kaynaklardan bilgi alınmasına olanak tanır. 3,91 1,05 

Sosyal medya siteleri geniĢ bir kapsamda bilgi almaya olanak tanır. 3,70 1,20 

Sosyal medya siteleri detaylı bilgi almaya olanak tanır. 3,53 1,25 

Sosyal medya siteleri tarafından sağlanan bilgiler güvenilirdir. 2,86 1,22 

Kolaylık    

Sosyal medya sitelerine giriĢ kolaydır. 4,09 1,16 

Sosyal medya siteleri diğer insanlarla hızlı bir Ģekilde iletiĢime 

geçilmesine olanak tanır. 
4,20 1,17 

Sosyal medya sitelerinin kullanımı kolaydır. 4,10 1,15 

Bağlanabilirlik   

Sosyal medya siteleri diğerleriyle olan sosyal iliĢkilerin devam 

ettirilmesine olanak tanır. 
3,90 1,20 

Sosyal medya siteleri birçok kiĢiyle eĢzamanlı olarak iletiĢim 

kurulmasına olanak sağlar. 
4,00 1,08 

Sosyal medya siteleri diğer kiĢilerle nerede olurlarsa olsunlar iletiĢim 

kurulmasına olanak sağlar. 
4,06 1,03 

Sosyal medya siteleri diğer kiĢilerle daha uzun konuĢma yapılmasına 

olanak sağlar. 
3,86 1,10 

Sosyal medya siteleri baĢkalarıyla bilgi paylaĢmaya olanak sağlar. 3,96 1,02 

Problem Çözme   

Sosyal medya siteleri kritik durumlarda çözüm bulmama yardımcı olur. 3,30 1,30 

Sosyal medya siteleri karmaĢık durumlarda çözüm bulmaya yardımcı 

olur. 
3,41 1,21 

Sosyal medya siteleri ile iletiĢim, sorunları kolaylıkla açıklığa 

kavuĢturmayı sağlar. 
3,57 1,18 

İçerik Yönetimi   

Sosyal medya siteleri dosyaların kaydedilmesi ve idare edilmesine 

olanak tanır. 
3,39 1,21 

Sosyal medya siteleri iletiĢim kayıtlarının saklanmasına olanak tanır. 3,51 1,18 

Sosyal medya siteleri chat, konuĢma, dosya ekleme, vb. birçok iletiĢim 

aracının kullanılmasına olanak tanır. 
4,09 1,10 

Sosyal medya siteleri büyük miktarda bilgiyi transfer etmeye yada 

almaya olanak tanır. 
3,40 1,24 
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geliri 501-1000 TL aralığındadır. Katılımcıların %6‘sı 

ise bu soruyu cevaplamamıĢlardır. 

 

3.2. Temel Bulgular 

 

Tablo 5‘de cinsiyet ile ilgili bağımsız t-testi sonuçları 

verilmiĢtir. Sonuçlar göstermektedir ki, bilgi arama ve 

bağlanabilirlik gibi motive edici faktörler, cinsiyet 

açısından farklılık göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, 

bayan öğrenciler, çevrimiçi sosyal ağ sitesi 

kullanımında bilgi arama ve bağlanabilirlik açısından 

erkek öğrencilere nazaran daha çok motive 

olmaktadırlar. Bundan dolayı Hipotez 1a ve Hipotez 

1c kabul edilirken, diğer hipotezler reddedilmiĢtir. 

Tablo 4. Demografik bulgular    Tablo 5. Bağımsız gruplar t-testi sonuçları 

(cinsiyet)Not: 1 = Bayan (N=143); 2 = Erkek 

(N=80)* p< 0.05 

 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet  

Bayan 

Erkek 

BoĢ 

 

143 

80 

6 

 

62 

35 

3 

Sınıf 

1. sınıf 

2. sınıf 

3. sınıf 

4. sınıf 

 

103 

59 

16 

51 

 

45 

26 

7 

22 

Aile gelir durumu 

500 TL den az 

501-1000 TL 

1001-1500 TL 

1501-2000 TL 

2001 TL ve üzeri 

BoĢ 

 

13 

68 

43 

51 

41 

13 

 

6 

30 

18 

22 

18 

6 

N = 229 

 

 

Tablo 6‘da ise sınıf ile ilgili ANOVA sonuçları 

verilmiĢtir. Sonuçlara bakıldığında, bilgi arama, 

bağlanabilirlik, problem çözme ve içerik yönetimi gibi 

motive edici faktörler öğrencilerin sınıfı bakımından 

farklılık gösterdiği anlaĢılmaktadır.  

 

Tablo 6. ANOVA sonuçları (sınıf) 

Motive Edici Faktörler 
1 

Ort. 

St.sp. 

2 

Ort. 

St.sp. 

3 

Ort. 

St.sp. 

4 

Ort. 

St.sp. 

F 

H2a: Bilgi arama     

 
3,46 

0,88 

3,40 

1,03 

3,59 

0,99 

3,90 

0,67 
3,50* 

H2b: Kolaylık     

 
4,04 

1,09 

4,06 

1,17 

4,20 

0,79 

4,36 

0,82 
1,21 

H2c: Bağlanabilirlik     

 
3,89 

0,81 

3,82 

0,99 

4,09 

0,66 

4,22 

0,67 
2,60* 

H2d: Problem çözme     

 
3,30 

0,98 

3,24 

1,09 

3,75 

0,99 

3,78 

1,00 
3,82* 

H2e: Ġçerik yönetimi     

 
3,49 

0,87 

3,48 

0,96 

3,66 

0,77 

3,98 

0,72 
4,34** 

Not: 1 = 1. sınıf (N=103); 2 = 2. sınıf (N=59); 3 = 3. sınıf (N=16); 4 = 4. sınıf (N=51) 

* p< 0.05; * p< 0.01 

 

Farklılığı yönünü tespit etmek için Tukey post-hoc 

testi uygulanmıĢtır. Tukey testi sonuçlarına göre (a) 4. 

sınıf öğrencileri, 1.ve 2. sınıf öğrencilerine nazaran 

bilgi arama, problem çözme ve içerik yönetimi gibi 

faktörlerle daha çok motive olmaktadır, (b) 4. sınıf 

öğrencileri, 2. sınıf öğrencilerine nazaran 

bağlanabilirlik konusunda daha çok motive 

Motive Edici 

Faktörler 

1 

Ort. 

St.sp. 

2 

Ort. 

St.sp. 

t 

H1a: Bilgi 

arama 

3,67 

0,85 

3,38 

0,98 
2,31* 

H1b: Kolaylık 
4,24 

0,89 

3,95 

1,29 
1,79 

H1c: 

Bağlanabilirlik 

4,08 

0,72 

3,79 

0,98 
2,26* 

H1d: Problem 

çözme 

3,48 

1,00 

3,36 

1,07 
0,85 

H1e: Ġçerik 

yönetimi 

3,68 

0,82 

3,49 

0,98 
1,58 
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olmaktadır. Bu sonuçlara göre Hipotez 2a, Hipotez 2c, 

Hipotez 2d ve Hipotez 2e kabul edilirken, Hipotez 2b 

reddedilmiĢtir. 

 

Son olarak, ilgili faktörlerin gelir durumuna göre 

farklılık gösterip göstermedikleri ANOVA ile test 

edilmiĢtir. Sonuçlara göre anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir.  

 

4. Sonuç 

 

Bu çalıĢmanın amacı, çevrimiçi sosyal ağ sitesi 

kullanımını etkileyen motive edici faktörlerin 

incelenmesi ve bazı demografik özellikler açısından 

fark gösterip göstermediklerinin tespit edilmesidir.  

 

AraĢtırma kapsamında K.MaraĢ Sütçü Ġmam 

Üniversitesi ĠĢletme Bölümü öğrencilerine yönelik bir 

anket uygulaması yapılmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın bulgularına göre, erkek öğrencilerle 

karĢılaĢtırıldığında, bayan öğrencilerin çevrimiçi 

sosyal ağ sitesi kullanımını bilgi ihtiyaçlarını 

karĢılamak, detaylı ve geniĢ kapsamlı bilgiye ulaĢmak 

gibi unsurlar daha çok etkilemektedir. Ayrıca, bayan 

öğrenciler diğer kiĢilerle iletiĢim kurmak, bilgi 

paylaĢmak ve sosyal iliĢkilerini devam ettirmek gibi 

unsurlarla, çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımında 

daha çok motive olmaktadır. 

 

Diğer bulgulara göre, iĢletme bölümü son sınıf 

öğrencileri, üniversiteye nispeten yeni baĢlayan 

öğrencilere göre bilgi arama, problem çözme, içerik 

yönetimi ve bağlanabilirlik gibi faktörler tarafında, 

çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımında daha çok 

motive olmaktadırlar. Bunun sebebi olarak, son sınıf 

öğrencilerinin belli bir olgunluğa ve bilince eriĢmeleri 

ve iĢ yaĢamına daha yakın olmaları gösterilebilir. 

 

Çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin günlük yaĢamdaki ve 

iĢletmelerdeki önemi giderek artmaktadır. Gün 

geçtikçe daha çok iĢletme çevrimiçi sosyal ağ sitelerini 

iĢ süreçlerine entegre etme eğilime girmektedirler. Bu 

sitelerin kullanımı ve önemi artmakla birlikte, 

gelecekte artık bazı iĢletme süreçleri için vazgeçilmez 

araçlar olacaklardır. 
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Özet: Çağrı Merkezi (Call Center), kurumların temasta oldukları kiĢi veya kurumlarla olan iletiĢimlerini 

yürüttükleri, yazılım, donanım, insan kaynakları ve iĢ akıĢlarından oluĢan etkileĢim merkezlerdir. Rezervasyon 

merkezi, yardım masası, bilgi hatları, müĢteri iliĢkileri gibi yapılara genel olarak verilen kapsayıcı, "Ģemsiye" bir 

isimdir. Yoğun Ģekilde gelen veya giden telefon çağrılarının gerçekleĢtirildiği merkezlerdir. Çağrı merkezleri 

iĢletmeler ile müĢterileri arasında bir iletiĢim köprüsü kurar. Firmalar ile müĢterileri arasında çağrı merkezi 

desteği ile güçlenen iliĢkiler sayesinde, müĢteriler daha mutlu, daha sadık, ürün almaya daha yatkın ve firma ile 

iĢ birliği yapmaya istekli hale gelir. Kısaca iĢletmeler için daha fazla gelir sağlamanın en açık yöntemidir. 

Günümüzde çağrı merkezlerinin Ģirketler için birer maliyet merkezi olmaktan çıktığını, baĢta satıĢ, tahsilat gibi 

fonksiyonların yanı sıra müĢteri ihtiyaçlarına cevap veren katma değerli hizmetler geliĢtirerek fayda yaratan 

birimler haline gelmiĢtir. Fakat Türkiye‘de satıĢ sonrası hizmet olarak çağrı merkezlerinde hem biliĢim sistemi, 

hem de insan kaynaklı olarak gerek çağrı merkezinde çalıĢanların performansını artırmak gerekse de, müĢterilere 

daha iyi hizmet verebilmek gibi vb. amaçlardan dolayı çeĢitli eksiklikler yaĢanmaktadır. Bu çalıĢmada çağrı 

merkezlerinde en çok yapılan yanlıĢlar, bu yanlıĢların müĢteri ve çağrı merkezinde çalıĢanlar üzerindeki olumsuz 

etkileri araĢtırılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Çağrı Merkezi, MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi, Verimlilik, Hizmet Seviyesi 

 

Call Centers Care Mistakes and Their Effects 
 

Abstract: Call Center, organizations are in contact with people or organizations carry out communications, 

software, hardware, human resources and business centers on the interaction flows. Reservation center, help 

desk, information lines, in general, the overarching structures, such as customer relationships, "umbrella" is a 

noun. Incoming or outgoing phone calls centers intensively carried out. Establishes a communication bridge 

between businesses and their customers call centers. With the support of call center companies in strengthening 

relations among its customers, clients happier, more loyal, more likely to take the product and the company 

becomes willing to cooperate with. In short, the most obvious method of providing more revenue for businesses. 

Came from being a cost center call centers for companies today, particularly sales, collections, as well as 

functions such as for developing value-added services that respond to customer needs has become the generating 

units. However, call centers, as well as after-sales service information system in Turkey, as well as of human 

origin as well as the need to improve the performance of call center employees, to better serve customers, and so 

on. shortcomings experienced in a variety of purposes. In this study, the most commonly made mistakes in call 

centers, these mistakesadverse effects on the customer and call center employees will be investigated. 

 

Keywords: Call Center, CRM, Productivity, Service Level 

 

1. Giriş 

 

Çağrı Merkezi (Call Center) kurumların temasta 

oldukları kiĢi veya kurumlarla olan iletiĢimlerini 

yürüttükleri, yazılım, donanım, insan kaynakları ve iĢ 

akıĢlarından oluĢan etkileĢim merkezlerdir. 

Rezervasyon merkezi, yardım masası, bilgi hatları, 

müĢteri iliĢkileri gibi yapılara genel olarak verilen 

kapsayıcı, "Ģemsiye" bir isimdir. Yoğun Ģekilde gelen 

veya giden telefon çağrılarının gerçekleĢtirildiği 

merkezlerdir.  

Çağrı merkezleri iĢletmeler ile müĢterileri arasında bir 

iletiĢim köprüsü kurar.  Firmalar ile müĢterileri 

arasında çağrı merkezi desteği ile güçlenen iliĢkiler 

sayesinde, müĢteriler daha mutlu,  daha sadık, ürün 

almaya daha yatkın ve firma ile iĢ birliği yapmaya 

istekli hale gelir. Kısaca iĢletmeler için daha fazla gelir 

sağlamanın en açık yöntemidir. [1] 

Günümüzde çağrı merkezlerinin Ģirketler için birer 

maliyet merkezi olmaktan çıktığını, baĢta satıĢ, tahsilat 

gibi fonksiyonların yanı sıra müĢteri ihtiyaçlarına 

cevap veren katma değerli hizmetler geliĢtirerek fayda 

yaratan birimler haline gelmiĢtir. 

Türkiye‘deki çağrı merkezleri dünyadaki örnekleri 

kadar geniĢ bir yelpazede hizmet vermiyor, ancak bu 

yönde hızlı bir geliĢme vardır. Çağrı merkezleri 

kavramı ilk ortaya çıktığında, öncelikle sadece müĢteri 

taleplerinin kaydedildiği veya cevaplandığı basit 

sistemler söz konusu olmuĢtur. Ancak zaman içinde,  

MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin (CRM) geliĢmesiyle 

birlikte, müĢteriyi tanıyarak, o müĢteriye özel ürünler 

sunma ve hizmet verme ihtiyacı doğmuĢtur. Farklı 

kanalların birbirleriyle bütünleĢtirilmesi, kalite 

ölçümüne yönelik çalıĢmaların yapılması ile geri 

bildirim sistemleri ön plana çıkmıĢtır. Bu nedenlerle 

çağrı merkezleri sadece soru cevaplayan, sorun çözen 

ve bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkıp, uçtan uca 
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müĢteri deneyimini takip eden, bunu ölçümleyen ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli iyileĢtirmelerin 

yapılmasını sağlayan, müĢteri segmentine göre akıllı 

yönlendirme yapan sistemlere dönüĢmüĢtür. 

Bugünlerde çağrı merkezleri bir baĢka dönüĢümün 

daha eĢiğindir. Yakın vadede çağrı merkezlerinde, ses 

teknolojilerinin daha yoğun kullanılacağı, bütünleĢik 

satıĢ ve hizmet yönetiminin gerçekleĢtirileceği ve 

analitik CRM‘in ön plana çıkacağı yeni bir dönem 

gelecektir. 

Çağrı merkezlerinin teknoloji yatırımlarını belirleyen 

kriterlerin baĢında, günümüzde son derece önemli hale 

gelen bilgi güvenliği politikalarını kesintisiz 

uygulayabilme yeterliliği gelmektedir. Ayrıca değiĢen 

müĢteri ihtiyaçları doğrultusunda hizmet paketlerinin 

de sürekli geliĢtirilme ihtiyacı, hizmet kalitesini en üst 

düzeyde tutma gerekliliği, hizmet verilen sektörle 

uyumu maksimize etme, inovatif yaklaĢımları ve 

teknoloji yatırımlarını zorunlu kılmaktadır. 

Çağrı merkezi sektörü hem hizmet verdiği sektörler, 

hem de baĢta ses teknolojileri ve BT teknolojileri 

olmak üzere kullandığı sistemler ve altyapı sebebiyle 

teknoloji ile yakından iliĢkili bir sektördür. Teknolojik 

geliĢmeler kullanılan sistemler ve altyapı 

düĢünüldüğünde Ģüphesiz verimlilikleri artırırken 

maliyetleri de düĢürmektedir. Ancak diğer yandan 

verilen hizmetler de teknolojinin geliĢmesi ile daha 

komplike bir hale geldiğinden ve çeĢitlendiğinden bu 

maliyet düĢüĢleri ve verimlilik artıĢlarının toplam 

etkisini azalmaktadır. [2] 

 

Türkiye‘de satıĢ sonrası hizmet olarak çağrı 

merkezlerinde hem biliĢim sistemi, hem de insan 

kaynaklı olarak çeĢitli eksiklikler yaĢanmaktadır. 

 

2. Çağrı Merkezleri ile ilgili doğru bilinen 

yanlışlar ve yönetirken yapılabilecek hatalar 

 

Çağrı Merkezi yönetilmesi zor bir iĢ ortamıdır. Bu iĢ 

sahasını yönetirken sadece tecrübe yetmeyebilir. 

Bunun için sistematik bir çalıĢmanın yanında iyi birde 

plan gereklidir. Çağrı Merkezi yönetiminde yapılan 

bazı hatalar aĢağıda konu baĢlıkları ile açıklanmıĢtır. 

 

2.1.Çağrı merkezi dinamiklerini anlamadan 

yönetmek 

 

Çağrı merkezleri diğer iĢ alanlarından farklıdır. Çünkü 

sürekli iĢe giriĢ çıkıĢların olduğu ve her geçen gün 

yeni bir bilginin var olduğu bir ortamdır. Bu nedenle 

planlamak ve yönetmek kendine özgü bazı dinamikleri 

içerir. 

Bir çağrı merkezi yönetirken eğer çağrı merkezlerinin 

değiĢmez dinamikleri hakkında ( bekleyen müĢteri ve 

psikolojisi, verimlilik, çalıĢan sayısı-müĢteri 

yoğunluğunun, vs.) bilgi sahibi değilseniz yanlıĢ 

kararlar verebilir ve hata yapabilirsiniz. Çağrı Merkezi 

yönetimi diğer iĢ alanlarından farklı bir disiplin 

gerektirir ve bunları bilmeden yönetmeye çalıĢmak 

müĢteri memnuniyetsizliğine ve müĢteri kaybına 

neden olacağı gibi markanın imajını da olumsuz 

etkileyecektir. 

Bir inbound çağrı merkezi yönetirken ne kadar müĢteri 

temsilcisine ihtiyacınız olduğunu matematiksel olarak 

( bir müĢteri temsilcisi saatte Ģu kadar iĢ yaparsa, gelen 

çağrıları karĢılayacak Ģu kadar kiĢiye ihtiyacım olur) 

hesap edildiğini, gelecekte ne kadar çağrı 

gelebileceğini tahmin edilerek hesaplandığını ancak 

―bir müĢteri temsilcisinin ortalama çağrı süresi geçen 

yıldaki gibidir‖ diyerek tahmin edilmediğini, gelecek 

çağrı sayısı %5 ĢaĢarsa, sonucunda %5 ĢaĢacağının 

sanıldığını, alınan çağrılarda geçen süre‘yi (ACD 

Time) etkileyen sebeplerin bilinmediği için boĢ oturan 

(Avail)  MüĢteri Temsilcisine verimli olmadığı 

düĢüncesiyle geri planda tutulduğu ve bunun gibi 

birçok hata yapılmaktadır.  

Çağrı Merkezi yönetmenin kendine has olan bu 

dinamiklerini bilmeden yönetenler, maliyetlerin 

artmasını, kaybedilen müĢteri sayısının çoğaldığını, 

müĢteri Ģikâyetlerinin hızla arttığını ve çalıĢanların 

neden bu kadar çok iĢten ayrıldıklarını merak 

edeceklerdir. Bunun için yapılması gereken Çağrı 

Merkezi yönetmeden önce bu disiplinleri iyi bilmek ve 

öğrenmeye çaba harcamanız gerekecektir. Aksi 

takdirde yapacağınız bu yönetim boĢa zaman kaybı 

olacağı gibi üst yönetiminize de maliyet yükü 

sağlayacaktır. 

 

2.2. Kaçan çağrılara (Abandon) fazla odaklanmak 

(kafayı takmak) 

 

Bir çağrı merkezinde temel performans göstergesi 

Hizmet Seviyesi (Service Level)'dir. Çağrı 

merkezlerinin amacı, ne kadar çağrı geldiği değil 

Çağrı Merkezini arayan müĢterileri memnun etmek ve 

hatta daha az bekletmektir. Bu bakımdan Service 

Level (gelen çağrıların % X‘nin Y saniyeden önce 

cevaplanması) en doğru göstergedir. Service Level; 

çağrı merkezi ile temasa geçmiĢ olan kiĢilerin belirli 

bir oranda (örneğin gelen çağrıların % 86‘sını), belirli 

bir çizgiden önce (örneğin 20 saniyeden önce) 

cevaplanıp cevaplanmadığını kontrol etmenize imkân 

sağlar.  

Örneğin; Service Level'ın yakın kuzeni (aynı 

verilerden alındığı için) Ortalama Yanıt Hızını 

(Average Speed of Answer - ASA) ele alalım. ASA, 

çağrı merkezi tarafından yanıtlanmıĢ tüm çağrıların 

ortalamada ne kadar sürede yanıtlandığıdır ve adından 

da anlaĢılabileceği gibi bir "ortalamadır". Genel kural 

gereği, ortalamalara bakarak yönetim sağlamak doğru 

sonuç vermeyecektir. ASA'sı 6 saniye olan bir çağrı 

merkezinde bazıları 0 saniyede yanıt alacak, bazıları 

da 100 saniye bekleyerek yanıt alacaktır. Ancak 

ortalama 6 saniye çıkacaktır. Bu durumda bu 6 saniye 

çağrı merkezini yönetip karar verirken pek fayda 

sağlamayacaktır. ASA'nın yararlı olduğu yer kaç hatta 

ihtiyacınız olduğu (trunk yükünü)  hesap ederkendir. 

Gelelim kaçan çağrılara. Bu iĢi çok iyi bilen 

yöneticinin (özellikle tepe yönetimin) en çok dikkat 

ettiği ve yorum yaptığı gösterge kaçan çağrıların sayısı 
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ve oranıdır. Örneğin 9000 çağrı ele aldınız ve 900 

adedi kaçtı (abandon), kaçan çağrı oranınız (abandon 

call rate) %10‘dur. 

Kaçan çağrılar yönetimin kafasını fazlasıyla meĢgul 

eder ve gereksiz biçimde buna fazla odaklanılır. 

Aslında anlaması kolaydır. Service Level gibi nispeten 

karıĢık değildir. Çağrı Merkezi yönetimi iĢini az bilen 

ve onun dinamiklerini anlamaya zaman harcamayan 

üst yönetim için kolay bir hedeftir. Adından da 

anlaĢılacağı gibi kaçan çağrı insanın kafasında 

olumsuz bir izlenim verir ve negatif bir çağrıĢım 

yapar. 

Ne yazık ki Çağrı Merkezlerinin çoğunda sadece bu 

göstergenin raporlandığı ve izlendiği, Çağrı Merkezi 

performansının bu göstergeye bağlandığı 

görülmektedir. Bu büyük bir yanılgıdır. Abandon ile 

ilgili yanlıĢ bilinenler Ģunlardır: 

 Mutlak bir abanadon hedefi koymaya çalıĢmak: 

Çağrı merkezinde esas hedef Service Level'dır. 

Service Level'ınız o gün ne olmuĢsa, buna bağlı 

olarak hızlı veya yavaĢ yanıt vermiĢsiniz demektir. 

Yine buna bağlı olarak da (her zaman olmasa da) 

çoğunlukla abandon sayınız artar veya azalır. 

 Abandon'u tahmin etmeye çalıĢmak: Gelecekte 

abandon çağrılarınızın ne olacağını tahmin etmeye 

uğraĢmayın. MüĢterileriniz telefonları birçok 

sebeple kapatacaklardır ve bunların sadece belirli 

bir kısmı sizin kontrolünüzdedir. Asıl 

kontrolünüzde olan ise Service Level'dır; yani ne 

kadar ulaĢılabilir olduğunuzdur. 

 Abadon'u kontrole çalıĢmak: MüĢteri toleransını ve 

sizinle telefonda ne kadar bekleyeceklerini, 

abandon edip etmeyeceklerini belirleyen temel 

faktörler; görüĢmeyi kimin ödediği, müĢterinin 

iĢinin ne kadar acil olduğu, size ulaĢmaya ne kadar 

motive olduğu, müĢterinin kendi "havasının" nasıl 

olduğu gibi toplamda 7 faktördür. Bunların çoğu 

bireylere bağlı olarak ve anlık olarak değiĢiklik arz 

eder, onun için mutlak bir kontrol de sağlamak da 

imkânlı değildir. 

 Abandon'a bağlı yanlıĢ hesaplara girmek: Çağrıyı 

kapatmıĢ olan birçok arayanınız o yarım saat içinde 

size tekrar arayacaktır (retrials). Günlük / aylık 

kaçan çağrı sayınız ile bir müĢterinin size olan 

değerini çarparak "eyvah senede Ģu kadar müĢteri 

kaçıyor / kaybediyoruz, bize değeri de Ģu kadar 

milyon TL" gibi bir mantık doğru sonuç 

vermeyecektir. 

 Abandon'a bağlı insan kaynağı hesap etmek: Terk 

eden çağrı sayısını ele alarak yapılacak bir insan 

kaynağı hesaplama mantığı da sizi doğru yöne 

götürmeyecektir. Çağrı merkezlerinde insan 

kaynağı yanıt hızı (Service Level) ile 

hesaplanabilir. 

Bu bakımdan siz kontrolünüzdekilerle ile uğraĢın. Siz 

ulaĢılabilirseniz (accessibility) yani yeteri kadar Agent 

ve yeteri kadar hattınız varsa ve doğru zamanda doğru 

yerde doğru sayıda çalıĢanı bulunduruyorsanız, 

Service Level'ınız yüksek olur, kuyrukta bekleme az 

olur ve sonuçta da terk eden çağrı sayınız da düĢük 

olur. Abandonment (terk) bir sonuçtur / çıktıdır, sebep 

değildir. Çağrı merkezini sadece buna bakarak 

yönetmeniz son derece yanlıĢ olacaktır. [4] 

 

2.3. Agent Hedeflerini yanlış koymak 

 

Çağrı Merkezini yöneticilerinin en çok yanlıĢ yaptığı 

konulardan birdir. KurmuĢ olduğunuz Çağrı 

Merkezinin Misyonu nedir? Eğer amacınız 

MüĢterilerinize kaliteli hizmet sunmaksa, MüĢteri 

Temsilcisini (Agent‘ları) hangi hedeflerden sorumlu 

tutmalısınız? 

Çağrı Merkezlerinin genelinde Agent‘ların sorumlu 

oldukları kriterler belirlenir. Bunlar; 

 Kalite 

 Ortalama Çağrı Süresi (ACD Time) 

 Ortalama Çağrı Sonrası ĠĢ Süresi (ACW Time) 

 Alınan Çağrı Sayısı 

 Vardiya Planına Uyum 

 Ortalama Çağrı Bekletme Süresi (Hold Time) 

gibi hedeflerdir. 

Dikkat: Yanlış hedef koymak yanlış davranış 

biçimleri oluşturur. 

 

Çağrı merkezinin 10 değiĢmez kuraldan birisi de Ģu 

dur: "Bir Agent'ın kontrolünde olan Ģeyler sınırlıdır" 

Örneğin aĢağıdakilerden hangisi Agent'ın direkt 

kontrolündedir? (yanıt hiçbiri!) 

 Çağrı yanıtlamak için planlanan çalıĢan sayısı 

 Ortalama konuĢma süresi (kendilerininki) 

 Gelen/alınan çağrı sayısı 

 Kısa - uzun çağrı dağılımı 

 Kolay - zor çağrı dağılımı 

 Çağrıların geliĢ davranıĢları 

 Tahmin doğruluğu 

 Vardiya Planı doğruluğu 

 Diğer kiĢilerin vardiya planına uyumu 

 

Çağrı Merkezi Yöneticileri Agent‘lara hedef olarak 

saatte veya günde alması gereken çağrı sayısını 

(örneğin günde 80 çağrıya bakmalısın), ortalama çağrı 

süresi (örneğin ortalama çağrı süresi 100 saniyeyi 

aĢmamalı), ortalama çağrı sonrası iĢ süresi (örneğin 

aftercall work time 20 saniyeden fazla olmasın) gibi 

hedefler koyarlar.  

 

Bu hedefler koyabilirsiniz. Ancak bilin ki herhangi bir 

Agent bu hedefleri her zaman tutturacaktır. Ben 

tecrübeli hiçbir Agent tanımıyorum ki, kendisine 

verilen çağrı sayısı adedini tutturmasın. Bunu 

yapmanın çok kolay (üst yönetimin yakalanması zor) 

yöntemleri vardır. Çağrı sayısı ve süresinin 

kısıtlanmasın doğuracağı davranıĢ biçimi kaliteden 

ödün vermek olabilecektir ve buda misyonunuzun 

dıĢındadır. 

 

Bir çağrı merkezi Agent'ın kendi kontrolünde olan 

sadece iki Ģey vardır: 
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 Doğru zamanda doğru yerde olmak, yani vardiya 

planına uyum (schedule adherence , compliance) 

 Doğru iĢi yapmak, yani kalite (quality) 

 

Bir Agent'ı bu ikisinden sorumlu tutun, diğer kriterleri 

(sayı, süre gibi) de kendisinin geliĢiminde kullanmak 

üzere ölçerek geri bildirimde bulunun. Aksi taktirde 

kendi kontrolünde olmayan kriterden sorumluluk 

vermiĢ olursunuz ki; bu da yanlıĢ davranıĢ Ģekillerini 

körükleyecektir. [4] 

 

2.4. Kaliteyi sadece çağrı denetimi (dinlemeler) ile 

ölçmek 

 

Çağrı Merkezlerinin büyük çoğunluğunda çağrılar 

dinlenerek not verilmektedir. Her ay belirli sayıda 

çağrılar dinlenerek aylık ya da haftalık ortalama kalite 

puanı verilmektedir. 

Genellikle Çağrı Merkezlerinde kalite ölçümü budur. 

Misyonu ―kaliteli ve doğru hizmet sunmak‖ olan Çağrı 

Merkezlerinin kaliteyi sadece Takım Lideri veya 

Kalite ekibi tarafından yapılan dinlemelerin 

değerlendirilmesi oldukça çeliĢkili bir durumdur. 

Aslında kalitenin ölçülmesi için daha fazlasına ihtiyaç 

vardır. Modern Çağrı Merkezlerinin en fazla dikkat 

ettiği konuların baĢında gelen ilk çağrıda çözüm (First 

Call Resolution)‘dür. Kalite göstergesi olarak ön 

planda olan ―dinlemeler‖ dıĢında First Call Resolution 

oranı, Hata ve Tekrar (Error & Rework) oranları gibi 

parametreleri de takip etmek gerekmektedir. Bunun 

yanı sıra müĢteri memnuniyeti araĢtırmaları (Customer 

Satisfaction/ CSS)  yapılarak, müĢterilerin Çağrı 

Merkezlerinden aldıkları hizmet ölçülebilir. Bunlara 

ek olarak ta gölge müĢteri aramaları ile yapılan 

araĢtırmalar sonucunda kalitenin değerlendirilmesi 

yapılabilir. 

 

2.5.  Çelişen Hedefler Koymak 

 

Agent‘lara konulan yanlıĢ hedeflerden bahsetmiĢtik. 

Diğer önemli bir konu ise Çağrı Merkezi yönetilirken 

operasyonun geneli için konulan yanlıĢ hedeflerdir. 

Öyle ki maliyet unsurunun önüne geçilmesi adına çoğu 

firma Çağrı Merkezlerinin belirli iĢlerini dıĢ kaynaklı 

(Outsource) etmek için yazdıkları ihaleye davet 

dokümanlarında bile Outsource Ģirketten bu çeliĢen 

hedeflerin tutturulması bekleniyor. (matematiksel 

olarak tutturulması zordur.)  

 

Tümü için  örnek verilemese de bazıları için birkaç 

örnek: 

 Ortalama Ele Alma Zamanı ve Kalite 

Ortalama Ele Alma (Average Handling Time) 

zamanı bir çağrının ne kadar sürede ele alındığı; yani 

ne kadar görüĢüldüğü (talk time) , ne kadar görüĢme 

sonrası iĢ olduğunun (After Call Work Time) ve 

Çağrı Bekletme Süresi (Hold Call Time) toplamdır. 

Bir çağrının kaliteli olması ise; müĢterinin memnun 

olması, tüm veri giriĢleri doğru olarak yapılmıĢ 

olması, Agent'ın doğru yanıtı sunmuĢ ve müĢterinin 

doğru bilgi almıĢ olması, Agent'ın tüm 

gerekli/faydalı bilgiyi elde etmiĢ olması, müĢterinin 

sürekli baĢkalarına aktarılmamıĢ ve müĢterinin iĢinin 

aceleye getirilmemiĢ olması gibi kriteri içinde 

barındırır. Kaliteli temas kriterleri arasında Agent'ın 

iĢinden/sanatından gurur duymuĢ olması ve sonuçta 

çağrı merkezinin misyonuna ulaĢmıĢ olması da 

vardır. 

 Yukarıda da açıklandığı gibi, eğer mutlak bir hedef 

olarak verilirse, bir Agent her zaman ortalama 

görüĢme süresi hedefini tutturacaktır. Agent'ınıza 

hem daha az sürede konuĢ (ortalama konuĢma 

süresi) ve hem de kaliteyi yükselt dediğinizde 

genelde birisi otomatikman seçilecektir. Modern 

çağrı merkezleri Agent'larına yetki göçertip, 

becerikli ve yetkin hale getirip kaliteye 

odaklananlardır. 

  

 Service Level ve Doluluk 

Belirli bir iĢ yükünde, Service Level arttıkça doluluk 

(Occupancy) düĢer. Doluluk / verimlilik; bir 

Agent'ın iĢ yaparken (Talk Time + After Call Work 

Time) geçirdikleri sürenin toplam çalıĢtıkları süreye 

bölünmesidir. Occupancy'nin herhangi bir yarım 

saatte %80 olması, kiĢinin %80 zamanında iĢ 

yapıyor olması, kalan %20 zamanında ise çağrı 

yanıtlamak için hazır konunda bekler halde (Avail) 

olması demektir.  

Daha iyi Service Level istenildiğinde (daha yüksek 

Service Level), kural gereği Occupancy (doluluk) 

düĢecektir. Bu Ģu demektir: Daha iyi hizmet sunmak 

istiyorsan, bil ki Agent'lar daha fazla "boĢ oturuyor" 

olacaklar. 

Bazı çağrı merkezi yöneticilerini ısrarla belirli bir iĢ 

yükünde, hem Service Level'ı arttırmak ama hem de 

Occupancy'de arttırmak istediğini görüyoruz. Bu 

mümkün değildir. Esas olan Service Level'dır ve 

belirli bir Service Level'da Occupancy ne olacaksa o 

olacaktır. 

AĢağıdaki tabloda, hizmet seviyesi hedefi 20 saniye 

olan, çağrıların ortalama ele alma süresi (Average 

Handling Time) 220 saniye olan, yarım saatte gelen 

çağrı sayısı 200 olan çağrı merkezinin Erlang 

hesaplama aracına göre durumu gösterilmektedir.[4] 

 Service Level - Occupancy ĠliĢkisi 

Buna göre, 30 Agent seviyesinde Service Level %86 

olacak ve Occupancy de %81 olarak 

gerçekleĢecektir. Aynı yükte, Service Level'ı 

arttırdığınız zaman (mesela bir sonraki basamak olan 

%91'e) bu durumda occupancy de düĢecektir 

(%79'a). 

 

 Service Level ve ASA 

Benzer yanılgı burada da geçerlidir. Belirli bir iĢ 

yükünde Service Level ne olacaksa ASA (ortalama 

yanıt hızı) da o olacaktır. Bir baĢka deyiĢle örneğin 

yukarıdaki örnekte, hem Service Level'ım %86 

saniye olsun, hem de ortalama yanıt hızım (ASA) 5 

saniye olsun diyemezsiniz. %86 Service Level'da 

ASA 8,1 saniye olacaktır. Ne az, ne de fazla! 
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Şekil 1 : Çağrı Merkezi Service Level Hesaplama 

 

Burada ayrı bir vurguyu hak eden de "yanıtlanma / 

karĢılama  oranı" (Answer Rate / Response Rate) 

denilen olgudur. Yine çoğu yönetici de maalesef yanlıĢ 

biçimde sadece bu göstergeye bakar. Service Level hiç 

kullanılmaz. Yanıtlama oranı nedir? 1000 çağrı gelmiĢ, 

900 adedini yanıtlamıĢsanız, yanıtlama oranınız 

%90'dır. Peki diğer 100 çağrıya ne oldu? MeĢgul 

sinyali türetmiyorsanız (Controlled Busy) diğer 100 

çağrı kaçmıĢ / abandon etmiĢ demektir. Yani aslında 

yanıtlama oranı denilen gösterge abandonun tersidir. 

Abadon'un nasıl "güvenilmez" bir gösterge olduğunu 

yukarıda açıklamıĢtık. O halde bir kez daha yinelemek 

gerekirse, esas olan Service Level'dır. Buna rağmen 

çağrı merkezlerinin geliĢtiği kıtalarda bile Service 

Level  hedefi konmuyor olması hayal kırıklığı 

yaratıyor. (Çağrı Merkezlerinin %21'inin bir Service 

Level'ı bulunmamaktadır - ContactBabel, 1-27-05) [3] 

 

2.6. Agent'lara -Yapabileceklerinden Fazla- İş 

Yaptırmak İstemek 

 

Genelde tepe yönetimin hala anlayamadığı olgu 

Occupancy-Doluluktur. Herkes yanında çalıĢtırdığı 

kiĢilerden maximum verim ister. Daha önce 

bahsettiğimiz Occupancy Agent‘ların iĢ yaparken 

geçirdikleri sürenin toplamına oranıdır. Yukarıdaki 

tabloda 30 Agent seviyesinde Occupancy %81 idi. Bu 

o yarım saat boyunca çağrı merkezinde bulunan ve 

kulağında kulaklıkla çağrı yanıtlamak üzere hazır olan 

her bir Agent'ın yarım saatte %19 zamanlarını müsait / 

boĢ / çağrı bekler (Available) halde olacakları anlamını 

taĢımaktadır. Yarım saatin %19'u yaklaĢık 6 dakikadır. 

Bu durumda her Agent o yarım saatte 6'Ģar dakikasını 

boĢ geçiriyor olacaktır. [4] 

 

YaĢanılan bu durumum birçok kiĢinin hoĢuna gitmez. 

Üst yönetici Çağrı Merkezine girdiğinde arkadaĢı ile 

saobet eden (yani boĢ oturan ) Agent gördüğünde, 

gelen çağrıların rastgele (Random Call Arrival) 

olduğunu bilmediği için neden boĢ oturduklarına 

anlam veremez. Bunun için boĢ oturduklarını gören bir 

yönetici o kiĢiden verim alabilmek için ilave iĢler 

yaptırabilmektedir. 

 

Buradaki problemler Ģunlardır: Yarım saat içindeki boĢ 

kalınan süre önceden tahmin edilmez ve bloklar 

halinde değildir. Nasıl çağrılar geliĢigüzel geliyorsa 

(Random) müsait olunan süre de (Available) geliĢi 

güzeldir. Bir baĢka deyiĢle yukarıdaki örnekteki yarım 

saatteki 6 dakikanın 6'sı blok halinde değildir. 20 

saniye boĢ kalınır, 4 dakika görüĢme olur, 10 saniye 

boĢ kalınır, 3 dakika görüĢme olur, 35 saniye boĢ 

kalınır, 5 dakika görüĢme olur gibi. Bu durumda boĢ 

kalınan sürede Agent'ların "kaliteli bir iĢ" yapmalarını 

beklemek doğru olmayacaktır. 

 

Öte yandan, %80 Occupancy seviyeleri üzerinde çağrı 

merkezinde çalıĢan her Agent'ın bir miktar dinlenme / 

nefes alma süresine de ihtiyacı vardır. 

 

Tabii küçük çağrı merkezlerinde veya büyük çağrı 

merkezlerinin az çağrı alınan vardiyalarında (gece 

gibi) durum farklı olabilir. Daha düĢük doluluklarda 

(örneğin %50)  Agent'lara çağrı dıĢı diğer iĢlemler 

(veri giriĢ gibi) yaptırmak imkanı olabilir. 

AĢağıdaki tabloda, Çağrıların Ortalama Ele Alma 

Süresi (Average Handling Time) 180 saniye olan ve 

Service Level hedefi %80'e 20 saniye olan ve farklı 

sayıda çağrı alan çağrı merkezlerinin durumu 

gösterilmektedir.  
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Şekil 2: Çağrıların Ortalama Ele Alma Süresi (Average Handling Time) 

 

 

Çağrı Merkezi Boyutu - Verimlilik ĠliĢkisi 

 

Buna göre, yarım saatte 20 çağrı alan tipik küçük bir 

çağrı merkezinde çağrıların %86'sını ilk 20 saniyeden 

önce yanıtlamak için gerekli olan temel çalıĢan sayısı 

(Base Staff) 4 olacaktır. Bu çağrı merkezinde 

çalıĢanların doluluk oranı (Occupancy), bir baĢka 

deyiĢle verimliliği sadece 50% olacaktır. 

Bu pratikte Ģu demektir: Bu 4 kiĢilik çağrı merkezinde 

çalıĢanlar, bahsedilen yarım saate zamanlarının 

yarısını telefonda görüĢerek ve çağrı sonrası iĢ yaparak 

(After Call Work), diğer yarısını ise "hiçbir iĢ 

yapmadan" bekleyerek geçireceklerdir. 

Bizim 4 kiĢilik çağrı merkezinde %86 Service Level 

tutacaktır ama doluluk da %50 olacaktır; bu böyledir 

ve bunu değiĢtiremezsiniz. [4] 

Çağrı Merkezi çalıĢanının, yönetimin ve konuyla ilgili 

çok fazla bilgiye sahip olmayan (genelde son kararı 

verenler) özellikle Ģirket sahibi veya CFO ve 

CEO‘ların anlamakta zorluk çektiği konulardan biridir. 

Bu kiĢiler Çağrı Merkezlerini her ziyaret ettiklerinde 

bazı Agent‘ları ―boĢ‖ görürler ve niçin boĢ 

oturduklarının sorgusunu yaparlar. ĠĢlerin iyi gitmediği 

veya çalıĢan Agent‘ların sayısının fazla olduğu 

düĢüncesine kapılırlar. 

Çağrı Merkezi operasyonunu yöneten bir kiĢi olarak, 

iĢten ayrılan bir Agent yerine yeni bir Agent gelmesi 

için tepe yönetime talepte bulunduğunuzda alacağınız 

cevap; ― geçen Çağrı Merkezini ziyaret ettiğimde 

Agent‘ların bazıları boĢ oturuyorlardı, Ģimdi sen 

benden o kiĢilerin yerine birilerini mi almamı 

istiyorsun?‖ dur.  

Her Ģey doğru ise sorun nerede? Aslında sorun yok. 

Gerçek olan Ģudur ki, diğer Ģartlar eĢit olduğunda 

küçük Çağrı Merkezlerinin verimliliği  büyük Çağrı 

Merkezlerine göre daha düĢük olacaktır. 

 

 

2.7. Optimizasyon arayışında olmamak 

 

Çağrı Merkezlerinde ne düĢük Service Level iyidir, ne 

de yüksek. Önemli olan her yarım saatte (Ġnterval) 

Service Level hedefini yeterli insan sayısı ile 

tutturmak ve kaliteyi sağlamaktır. 

Bir Çağrı Merkezi yönetiyorsanız iĢiniz gerçekten 

zordur. Çünkü çağrıların geliĢi güzel gelmesi (Random 

Call Arrival) sizin için problemdir. Kural Ģudur: Çağrı 

Merkezinde ya her zaman Agent‘ların 

karĢılayabileceğinden fazla çağrı gelir ya da gelen 

çağrıların karĢılanması için gereğinden fazla Agent 

vardır. Yani ya müĢteriler hatta bekleyecek (Queue)  

ya da Agent‘lar boĢ oturacaktır (Avail).   

Gereğinden Az Çalışan Kaynağı varsa;  

 Artan Kuyrukta Bekleme Süresi  

 Abandon Çağrılar 

 Artan Hata Ve Tekrar 

 Uzayan Çağrılar 

 Daha Fazla ĠletiĢim Maliyeti - Uzun Bekleme 

Süresi 

  ÇalıĢanların Demotivasyonu (Burnout) 

  Artan Stres Seviyesi 

 

Gereğinden Fazla Çalışan Kaynağı varsa; 

 Gereksiz Harcama 

 ÇalıĢanların Gereğinden Az Kullanılması 

 Sıkıntı Ve ÇalıĢan Devinimi 

  Üst Yönetimin Kredibilitesinin Azalması [4] 

Yukarıda anlatmıĢ olduğumuz birbirinin karĢıtı 

durumlardan da anlaĢılacağı gibi Çağrı Merkezinde en 

uygun Ģekle sokma (optimizasyon) Ģarttır.  

Optimizasyonu anlayan kurumlarda bile, bazı 

intervallarda (planlama yapılan zaman birimi, genelde 

yarım saat) durumun optimize edilmemiĢ olması 

kanıksanmıĢ bir olgudur. Yani, hedef Service Level 

%86 iken sabah 11.00‘a kadar Service Level neredeyse 

%100‘dür, öğlen ise tam tersi gibi. Dikkat edilmesi 
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gereken nokta, her yarım saatte gerektiği kadar insan 

kaynağı ilehedefi tutturmaya çalıĢmaktır. 

 

2.8. Gerçek-Zaman (Real Time) Yönetimi 

Yapmamak 

 

Çağrı Merkezini ne kadar iyi planlamıĢ olursanız olun, 

eğer gerçek zamanda operasyonunuzun 

yönetemiyorsanız ve gerekli önlemleri alamıyorsanız 

hedefleri yine tutturamazsınız. 

Diyelim ki, her yarım saatte bir yeterli insan kaynağını 

ve gelen çağrı sayısını hesap ettiniz ve bunları iĢe 

aldınız, herkeste istediğiniz zamanda yerinde oldu ve 

görevini yaptı. Yani her Ģey tam planladığınız gibi. 

Ama yine de hedeflerinizin gerisindesiniz. Acımasız 

bir durum ama gerçek. Bir inĢaat mühendisi 

olduğunuzu düĢünün. Yapacağınız projenin bütün 

adımlarını biliyorsunuz ve bu adımları 

gerçekleĢtirirken hata yapılmaması için orda olmanız 

gerekir. Her Ģey istediğiniz gibi gitti ve projenizi 

bitirip istenilen mimariyi sundunuz. Artık bitmiĢ olan 

bir projenin baĢında durmanıza gerek var mı? Yani 

Real Time Management yapmanız gerekiyor mu? 

Yanıtınız tabii ki hayır. Çünkü projenizi tamamladınız 

ve bitti. 

Çağrı Merkezinde ise durum maalesef böyle değil. 

Çağrı Merkezinde gerçek zamanda yönetim Ģarttır. 

Temel sebepleri: 

 Random Call Arrival 

 Çağrı merkezi planlamasının her zaman mükemmel 

olmaması 

 Ġnsanlardan oluĢan dinamik bir ortam oluĢu 

 Birçok kez kendi kontrolü dıĢında geliĢen faktörlerin 

olması 

Çağrı merkezi yöneticileri gerçek zamanı yönetmek 

için bazı verilere ihtiyaç duyarlar. Bunlar Service 

Level, kuyrukta bekleyen çağrı sayısı ve süresi gibi 

verilerdir. 

Real Time yönetiminde yaĢanan en büyük yanlıĢlar; 

 Hangi verilere hangi sırayla bakılacağının tam 

anlaĢılmamıĢ olması 

 Tüm Takım Liderleri / Supervisor'ların aynı 

zamanda aynı verilere bakıp aynı yorumu yapamıyor 

olması 

 Ne zaman / ne olursa harekete geçiliyor olmasının 

bilinmemesi (mesela kuyrukta bekleyen çağrı sayısı 

3 olduğunda ben Takım Lideri olarak çağrı alırım. 

Ama neden 3? ) 

 Bir gerçek zaman planı / stratejisi olmaması ve her 

Takım Liderinin (büyük çağrı merkezlerinde onlarca 

olabilir) farklı zamanda farklı tepkiler vermesi 

Gerçek zaman yönetimi yapmak çağrı merkezilerinin 

ayrılmaz bir parçasıdır ancak doğru zamanda doğru 

verileri yorumlayarak kolektif biçimde harekete 

geçmek önemlidir.[4] 

 

2.9. Çağrı Merkezi Raporlarını Okuyamamak 

 

Çağrı Merkezler diğer iĢletmelere göre daha fazla 

analiz ve raporlama yapmaktadır. Her Agent, hatta 

bekleyen müĢteri, her beceri grubu (Skil) bazında ve 

her müĢteri segmentine göre rapor almanız 

mümkündür. Eğer Çağrı Merkezi dinamiklerini 

bilmiyorsanız ve Çağrı merkezini yönetiyorsanız 

rakamlar içerisinde kaybolmanız ve yanlıĢ yorumlar 

yapmanız çok fazla olacaktır. Eğer tepe yönetimde 

iseniz ve Çağrı Merkezi yönetimi dinamikleri 

hakkında bilginiz yoksa çok kolay bir Ģekilde 

yönlendirilebilirsiniz. Verilere bakarak iyi gittiğiniz 

düĢünürsünüz ama aslında durum tam tersidir. 

 

Yaygın raporlama hataları şunlardır: 

 Özet raporlar sunmak: Bir çağrı merkezinde özet 

raporlar geçeği yansıtmaz. Örneğin; aylık / günlük 

Service Level gibi. Çağrı merkezini doğru anlamak 

ve yönetmek istiyorsanız tüm raporlara ve verilere 

yarımĢar saat bazında bakmalısınız. Zira 

planlamanızı da buna göre yaptınız. 

 Verileri birlikte anmamak: Eğer Service Level'a 

bakıyorsanız, bir de meĢgul sinyali almıĢ çağrıların 

yüzdesine de aynı grafikte bakın. Eğer ortalama 

yanıt hızınıza yarım saatlik periyotlarda 

bakıyorsanız, bir de aynı grafikte ortalama ele alma 

zamanına bakın. Eğer Agent'ların ortalama konuĢma 

süresine bakıyorsanız, bunu tecrübeyle karĢılaĢtırın, 

terk edilen çağrı sayını anlamak için ortalama terk 

süresine de bakın gibi. 

 Ortalamalara bakmak: Çağrı merkezinde ortalamalar 

yeterli sonucu sunmaz. Örneğin ASA (ortalama yanıt 

hızı) veya ATA (Average Time of Abandonment- 

ortalama terk süresi) iyi birer göstergedir ancak 

kullanım alanları kısıtlıdır ve karar alırken bunlara 

bakmak çok doğru olmayacaktır. [4] 

Sonuçta Winston Churchill'in de dediği gibi; 3 tür 

yalan vardır: 

 Yalan, 

 Daha fazla yalan, 

 Ġstatistikler 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

 

YapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada bir Çağrı Merkezi 

yönetiminin istenilen hedefleri gerçekleĢtirebilmesi 

için bilinmesi gereken önemli noktalar anlatılmıĢtır. 

Verilen bilgilerden de anlaĢılacağı gibi, eğer Çağrı 

Merkezini yönetecekseniz ve üst yönetim olarak, 

maliyeti düĢürüp kar marjınızı da yüksek tutmak 

istiyorsanız, bunları gerçekleĢtirirken de sizden 

istenilen hedefleri (müĢteri memnuniyeti, kalite ve 

service level gibi) değerleri tuttura bilmeniz için 

öncelikle bir Çağrı Merkezi nasıl yönetilir ve nelere 

dikkat edilmelidir gibi bilgileri önceden çok iyi 

araĢtırıp bilgi sahibi olmanız gerekir. Aksi taktirde 

müĢterilerinize kaliteli bir hizmet vererek daha fazla 

müĢteri arttırmayı planladığınız sırada, tam tersi olan 

durumla karĢılaĢabilir bunun sonucunda ise müĢteri 

memnuniyetsizliği ve müĢteri kaybına neden 

olabilirsiniz. Buda misyonunuza ters düĢeceği için 

istenmeyen bir durumdur. O halde Çağrı Merkezi 

yönetecekseniz, Çağrı Merkezi dinamiklerini, doğru 
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hedeflerin neler olduğunu, Agent‘ların hangi görevleri 

yapması gerektiğini, kaliteyi neye göre 

belirleyeceğinizi ve raporlamanın ne Ģekilde yapılması 

gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız 

gerekir. 
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Özet: Günlük yaĢamımızda, kesin olduğunu düĢündüğümüz ancak kesin olmayan durumlarla karĢılaĢırız. Bu 

durumların sistematik bir biçimde öngörülebilmesi ancak bazı kabullerin yapılmasından sonra mümkün 

olmaktadır [1]. Bu belirsizliklerin bulanık mantık teorisi kapsamında analiz edilmesi mümkündür. Bu çalıĢmada, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2011 TeknogiriĢim Sermaye Desteği programı kapsamında 

desteklenen Elektromanyetik Kilit ve Akıllı Kapı Sistemi projesinin sadece bir parçası ile ilgili yapılan çalıĢma 

ve sonucu gösterilmiĢtir. Proje Trabzon Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi bünyesinde MBS Teknoloji Ar-Ge ve 

DanıĢmanlık Hizmetleri tarafından gerçekleĢtiriliĢtir. Ürün prototipi gerçekleĢtirilmiĢ olup endüstriyel 

uygulaması için çalıĢmalar devam etmektedir.  

Bu çalıĢmada, manyetik kapı kilit sisteminin belirtilen konum içinde gerçekleĢtirilmesi için kontrol ünitesi 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, manyetik kilit sistemi yapısı ve kontrol sistemi ile ilgili çalıĢmalar 

araĢtırılmıĢtır. Bu tasarımlar ve kilit sistemi kontrolü ile ilgili bilgi verilmiĢ ve elde edilen bilgilerin geliĢtirilecek 

olan kontrol sistemine katkıları ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi, kapı kontrol sistemi için bulanık kontrol 

ünitesi tasarlanması, elde edilen girdi değerlerin bu kontrol ünitesinde iĢlenerek çıkıĢ değerlerinin üretilmesi ve 

bu değerlerin yapılacak olan yeni kilit sistemi tasarımlarında uygulanması amaçlanmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Bulanık Mantık, Manyetik Kilit,  

 

Magnetic Lock Application  with Fuzzy Logic 

 

Abstract: In our everyday lives, we encountercertainsituations thatwe consider to be, but not certain. Of these 

cases,after makingsome assumptionsin a systematic manner, but it is possible topredict.These uncertaintiescanbe 

analyzedwithin the scope ofthe theory offuzzy logic. 

In this study,2011technopreneurship capitalsupportunder the programsupportedby the Science, Industry 

andTechnologyMinistry ofElectromagnetic Lockand SmartDoor System, and as a result ofwork doneononly a 

part ofthe projectis shown. ProjectTrabzonTechnology Development Zonewithin was realizedby 

theMBSTechnology R & Dand Consulting Services. Productis realizedprototypeis 

underwayforindustrialapplication. 

In this study,magneticdoor locksystemaims to improvethe control unit tobe carried out withinthe specified 

position. For this purpose,the magneticlocksystemworksonthe structure andcontrol systemwere investigated.It 

designs andprovides informationrelating to the controllock systemandthe information obtainedand the 

resultsprovide information onthe contributions ofthe control systemto be developed, fuzzy controlunitfordoor 

control systemdesign,control unit,obtainedby processingthe inputvalues,output valuesof thisgeneration andthose 

valueswhich will bethe keyis toimplementa newsystem design. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, Magnetic Lock System 

 

1. Giriş 

 

Bulanık mantık, insan davranıĢlarına benzer bir Ģekilde 

mantıksal uygulamalarla,  bilgisayarlara yardım eden 

bir bilgisayar mantık devrimidir. Bulanık mantığın 

endüstride kullanımı verimliliği arttırır, daha uygun 

üretim sağlar, zamanın çok önemli olduğu günümüzde 

zamandan tasarruf ve ekonomik açıdan fayda getirir 

[1]. 

AĢağıda bulanık mantığın temelde sağladığı avantajlar 

sıralanmıĢtır [2,3]: 

 Ġnsan düĢünce sistemine ve tarzına yakındır. 

 Uygulamasında mutlaka matematiksel bir 

modele gereksinim duymaz. 

 Yazılımın basit olması nedeniyle, sistem daha 

ekonomik olarak kurulabilir. 

 Bulanık Mantık kavramını anlamak kolaydır.  

 Üyelik değerlerinin kullanımı sayesinde, 

diğer kontrol tekniklerine göre daha esnektir. 

 Kesinlik arz etmeyen bilgilerin kullanılması 

söz konusudur. 

 Doğrusal olmayan fonksiyonların 

modellenmesine izin verebilir. 

 Sadece uzman kiĢilerin tecrübelerinden 

faydalanılarak, kolaylıkla bulanık mantığa 

dayalı bir modelleme ya da sistem 

tasarlanabilir. 

 Geleneksel kontrol teknikleriyle uyum 

halindedir.  

 Ġnsanların iletiĢimde kullandıkları sözel 

ifadelerin bulanık mantıkta kullanımı ile daha 

olumlu sonuçlar çıkmaktadır. 

Bulanık mantık, modelleme aĢamasında değiĢkenler ve 

kuralların belirsizlik içermeden net, esnek bir Ģekilde 

belirlenmesidir.  

Bulanık Mantığın bir çok uygulama alanından biri olan 

kontrol mühendisliğinde, bulanık mantık kullanılarak 

tasarlanan denetleyiciler, genellikle matematik 
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modelleri zor türetilen ya da bilinen yöntemlerle 

denetlendiğinde verimli sonuç alınamayan sistemlerde 

kullanılır [1]. 

Bulanık mantık, uzay araĢtırmaları ve havacılık 

endüstrisinde de kullanılmaktadır. Türk Havacılık ve 

Uzay Sanayii A.ġ. (TAI) AR-GE bölümünde bulanık 

mantık konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır. Ayrıca 

bulanık mantık, bir helikopter modelinin kontrolü, 

sözlü talimatla radyo kontrolü, yetersiz motor 

durumlarında otomatik rota giriĢi ve deniz kurtarmaları 

için insansız helikopterlerin kontrolünde de 

kullanılmaktadır [4,5]. 

 

2. Bulanık Kontrol Sistemi 

 

Bulanık mantık kontrolcüleri, klasik ve modern 

kontrol teorisinde olduğu gibi kesin ve tam matematik 

modellere ihtiyaç duymaz. Çoğu sistemde benzer 

model ölçümleri belirtmek oldukça zordur. 

Denetlemesi zor olan karmaĢık bulanık mantık 

denetimini kullanmak zorunlu hale gelmektedir [6]. 

Bulanık mantık kontrolcülerin dayandığı temel nokta; 

uzman bir sistem operatörünün bilgi deneyim sezgi ve 

kontrol stratejisini, kontrolcü tasarımında bilgi tabanı 

olarak oluĢturmaktadır. Kontrol iĢlemleri bilgi ve 

deneyime dayanan sözel kurallarla gerçekleĢtirilir. 

Örneğin bir uzman, sistem için gerekli olan kontrol 

davranıĢlarını ―küçük‖, ―hızlı‖, ―yavaĢ‖ gibi sözel 

terimlerle tanımlarsa, ―EĞER-ÖYLEYSE ‖ (IF-

THEN) komutlarıyla oluĢturulacak kurallarda sözel 

terimler kullanılarak elde edilecektir [5]. 

Bulanık Kontrol Sistemi dört temel birimden 

oluĢmaktadır. Bunlar; 

- BulanıklaĢtırma birimi (fuzzification) 

- Bilgi tabanı (knowledge base) 

 Veri tabanı (data base) 

Kural tabanı (rule base) 

- Sonuç çıkarım birimi (inference engine) 

- BerraklaĢtırma ( DurulaĢtırma ) birimi 

(defuzzification ) 

ġekil 1‘de Bulanık Kontrol Sisteminin yapısı 

gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1:Bulanık kontrol sisteminin yapısı 

 

BulanıklaĢtırıcı birim, bulanık iĢlem sisteminin ilk 

birimi olarak devreye girmektedir. Kesin veya geri 

besleme sonuçları biçiminde bu birime giren bilgiler, 

burada bir ölçek değiĢikliğine uğrayarak 

bulanıklaĢtırılmaktadır [1]. Sonuç çıkarım birimine 

gelen bilgiler, bilgi tabanında depolanmıĢ bir Ģekilde 

bulunan veri ve kural tabanına dayalı ―if-then-else‖ 

gibi kural iĢleme bilgileri ile birleĢtirilir. Burada sözü 

edilen mantıksal önermeler, problemin yapısına göre 

sayısal değerlerle de kurulabilmektedir. Son adımda 

ise problemin yapısına uygun mantıksal karar 

önermeleri kullanılarak elde edilen sonuçlar 

durulaĢtırıcı birime gönderilir. DurulaĢtırıcı birime 

gönderilen bulanık küme iliĢkilerinde, bir ölçek 

değiĢikliği daha gerçekleĢtirilerek bulanık haldeki 

bilgilerin her biri gerçel sayılara dönüĢtürülür [7,8].  

 

2.1 Bulanıklaştırma 

Fiziksel giriĢ bilgilerinin, dilsel niteleyicilerle ifade 

edebileceğimiz bulanık mantık bilgileri Ģekline 

çevirme iĢlemine bulanıklaĢtırma (fuzzification) adı 

verilir. Ancak bu bilgilerin tamamının mutlaka kesin 

bilgiler olması söz konusu değildir. BulanıklaĢtırma 

iĢlemi önemli ölçüde kesin olmayan bilgiyi de içine 

alır ve bulanıklaĢtırır. BulanıklaĢtırma sonucu elde 

edilen değiĢkenlere dilsel değiĢkenler (linguistic 

variables) denir ve iĢlemle birlikte tüm giriĢ 

değiĢkenlerinin değerleri, üyelik derecesi olarak 

buraya atanır [5].  

Girdi verilerinin ölçeksel olarak iĢlenmesinde, girdi 

değiĢken değerleri aralığının, uygun bir evrensel 

kümeye dönüĢtürülmesi gerçekleĢtirilmektedir. Bir 

girdi değeri bu ölçüm sistemine girip çıkınca, değerler, 

belirlenen evrensel küme aralığında bulunmalıdırlar. 

Örnek olarak girdi değiĢkenlerinin aralığı -1 ile +1 

arasında normalleĢtirilmiĢse, sisteme girilen değer 

normalleĢtirme aralığında eĢleĢtirilecek Ģekilde 

iĢlenmektedir.  

    BulanıklaĢtırma iĢlemi için birçok bulanık referans 

kümesi Ģekli vardır. ĠĢte bu Ģekiller üyelik fonksiyonu 

olarak adlandırılır. Üyelik fonksiyonları 0 ile 1 

arasında bir üyelik derecesine sahiptirler. Üyelik 

derecesi belirli bir değerin bir bulanık küme içerisinde 

yer almasının güvenirliğinin veya kesinliğinin bir 

göstergesidir. 

 
2.2 Bilgi Tabanı 

 

Bulanık mantık uygulamalarında bilgi tabanı Ģeklinde 

kendi baĢına bir ünite yoktur, fakat teorik anlatımda, 

anlama kolaylığı sağlamak ve Ģematik ifade edebilme 

açılarından veri tabanı ve kural tabanı, ikisi beraber 

bilgi tabanı olarak gösterilir. Çıkarım ünitesi karar 

verme iĢlemlerinde, bilgi tabanına gidip, veri 

tabanından üyelik fonksiyonlarıyla ilgili bilgileri, kural 

tabanından ise değiĢik giriĢ değerleri için tespit edilmiĢ 

olan kontrol çıkıĢları bilgisini alır. Bu bakımdan bilgi 

tabanı ve çıkarım ünitesi sürekli iliĢki halindedir [5]. 

Veri tabanı, üyelik fonksiyonlarının tespit edilmesi 

için yapılan ön çalıĢmalar ile, son hali belli olmuĢ 

üyelik fonksiyonlarının sınır ve eğim bilgilerini içerir. 

Kural tabanı, kontrol kurallarının saklandığı veri 

tabanıdır. Bir sistem için kural tabanı geliĢtirilirken, 

sistem çıkıĢını etkileyebilecek giriĢ değerleri tespit 

edilmelidir. Bulanık kontrol kuralları genellikle bir 
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uzman bilgisinden türetilir. 

Bir bulanık kontrol gerçekleĢtirildiğinde, denetlenecek 

sistemin bir matematiksel modelinden daha çok o 

sistemi çalıĢtıran operatörün sistem davranıĢı 

konusunda sahip olduğu bilgiler daha önemlidir. 

Tasarım sırasında genellikle bu tür bilgilerden 

yararlanılır.  

    Bulanık kontrolün en önemli kısmını oluĢturan kural 

tabanının kurulması için kullanılabilecek baĢlıca 

yaklaĢımlar;   

  Bir uzmanın ve/veya deneyimlerine dayanır, 

  Sürecin bir bulanık modelinin kullanılmasına 

dayanır, 

 Operatörün süreç üzerinde yaptığı iĢlemlere 

dayanır, 

 Öğrenen algoritmalar kullanır. 

Bulanık kuralların oluĢumunda, sistemle ilgili bilgiler 

sistem giriĢ ve çıkıĢını  if .... then .... else biçimine 

sahip koĢul cümleleriyle birbirine bağlar. Bu koĢul 

cümlelerinin her biri bir kural olarak isimlendirilir. 

 

2.3 Sonuç Çıkarım Birimi 

 

Bu ünite, bulanıklaĢtırma biriminden gelen bulanık 

değerleri, kural tabanındaki kurallar üzerinde 

uygulayarak bulanık sonuçlar üretmektedir. Ġlk olarak, 

her bir giriĢ değerinin ne oranda hangi üyelik 

kümesine ait olduğu saptanmaktadır. Bu değerler kural 

tablosuna yerleĢtirilerek uygun çıkıĢlar elde 

edilmektedir. Bulanık mantık kuralları kural 

içerisindeki bileĢtiricilerin anlamlarının yorumlanması 

ile hesaplanmaktadır. 

 

2.4 Durulaştırma 

 

Durulama, elde edilmiĢ bir bulanık denetim 

etkinliğinde olasılık dağılımını en iyi gösteren, bulanık 

olmayan denetim etkinliği elde etme sürecidir. Bu 

ünitede, çıkarım ünitesinden gönderilen kontrol 

iĢaretinin fiziksel ve kesin sayılara dönüĢtürülmesi 

sağlanır. Ġyi bir durulama stratejisi seçmek için 

sistematik bir iĢlem yoktur ve uygulamanın 

özelliklerini dikkate alan bir yöntem seçilmesi gerekir. 

 

3. Uygulama 

3.1 Sistemin Yapısı 

 

Sistemin bu çalıĢmada anlatılan kısmında, kilit 

mekanizması kontrolü için gerekli olan giriĢ değerleri 

ve bu değerlerin iĢlenmesi sonucu oluĢacak çıkıĢ 

değerlerinin belirlenmesi gösterilmiĢtir. 

ÇalıĢmada genel sınırları ile bulanık mantık 

denetleyicileri tarafından denetlenen, güvenli bir kilit 

sistemi için gerekli kontrolleri yapan ve bunlara göre 

sonuç üretebilen bir uzman sistemin tasarımını 

inceleyeceğiz. 

ÇalıĢmada ilk olarak önemli ve iliĢkili girdi ve çıktı 

değerleri belirlenmektedir. Daha sonra alt küme 

aralıkları açıklanmakta ve bulanık alt kümelerin biçim 

ve pozisyonları belirlenmektedir. Ardından bulanık 

eğer – o halde kuralları belirlenerek hesaplamaları 

yapılmaktadır. 

Burada kapı üzerine belirli noktalara yerleĢtirmiĢ 

olduğumuz sensörler yardımıyla, kapıya uygulanan 

Ģiddeti, kilit durumunu ve konumunu ölçüyoruz. Elde 

ettiğimiz değerler doğrultusunda, oluĢabilecek olası bir 

kapı zorlama, darp vb. tehlikeyi önlemek amacıyla 

kilit konumunun değiĢmesini ve gerekli güvenlik 

uyarılarının yapılmasını sağlıyoruz. 

 

3.2. Giriş ve Çıkış Parametrelerinin 

Bulanıklaştırılması 

 

Kapıya yüksek ve kontrolsüz Ģiddet uygulanması, 

kapının kilit seviyesinin düĢük olması sonucu 

oluĢabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla kapı 

kilidinin konumunun değiĢimi ve uyarı sisteminin 

kontrolü yapılmaktadır. Bunun için giriĢ parametreleri 

olarak sensörlerden alınan değerler ve kapı kilit 

konumu; çıkıĢ parametreleri olarak ise kapı kilit 

konumu ve uyarı sistemi belirlenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Sistemin Gösterimi 

 

GiriĢ ve ÇıkıĢ Parametreleri: Sisteme bağlı 

sensörlerden ve kilit konumundan elde edilen 

değerlere göre girdi parametrelerimiz kapıya 

uygulanan darbe D ve kilit konumu K; elde edilen 

değerlerin yorumlanmasıyla çıktı parametrelerimiz 

kilidin yeni konumu YK olarak belirlenmiĢtir.  

 

D    = {DY, DD, DA, DÇ, DF} 

K    = {KA, KD, KK, KY, KT}           (1)  

YK = {KK, KYÇ, KTÇ} 

 

Darbe (D) bulanık kümesinde DY, DD, DA, DÇ ve DF 

sırasıyla darbe yok, düĢük darbe, darbe az, darbe çok 

ve çok yüksek tehlike durumunu ifade eden fazla darbe 

kümelerine; konum (K) bulanık kümesinde KA, KD, 

KK, KY ve KT sırasıyla kapının açık olma durumu, 

sadece tutunmayı ifade eden düĢük kilit, kapıyı birinci 

kademe kilitleyen kilitli kapı, tehlike sezmesi 

durumunu ifade eden yüksek kilit ve yüksek tehlikeli 

durumu ifade eden tam kilit kümelerine karĢılık 

gelmektedir.  

Uygulanan  

Darbe

 

Kilit  

Konumu 

 

Kilit 

Konumu 
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μD   = [μDY, μDD, μDA, μDÇ, μDF]   

μK   = [μKA, μKD, μKK, μKY, μKT] 

 

Yeni Konum (YK) bulanık kümesinde KK, KYÇ, 

KTÇ sırasıyla kapıyı birinci derece kilitleyen 

tehlikesiz durumdaki kilitli kapı, tehlike sezmesi 

durumunu ifade eden yüksek kilit çağrı bildirim 

sistemi ve yüksek tehlikeli durumu ifade eden tam kilit 

çağrı bildirim sistemi kümelerine karĢılık gelmektedir.  

 

μYK   = [μKK, μKYÇ, μKTÇ]             (3) 

 

GiriĢ ve ÇıkıĢ Parametrelerinin Bulanık Kümelerinin 

Belirlenmesi:  

 

Girdi Bulanık Kümeler 

Girdi Bulanık Kümeler Aralık 

Darbe 

D 

Darbe Yok – DüĢük 

Darbe – Darbe Az – 

Darbe Çok – Darbe 

Fazla 

0 - 10 

Konum 

K 

Kapı Açık – DüĢük 

Kilit – Kilitli Kapı – 

Yüksek Kilit – Tam 

Kilit 

0 - 10 

Tablo 1: GiriĢ değerleri için bulanık küme   

 

Bu olguda, girdi parametrelerinde olduğu gibi çıkıĢ 

parametrelerinde de, olası değerlerle eĢleĢecek olan 

üyelik fonksiyonlarını da tek sayı olarak seçtik. 

Genelde çift sayı seçmek pek kullanıĢlı değildir. 

Çünkü, orta değerleri tam olarak ifade edebilmek için, 

tek sayıda üyelik fonksiyonu belirlememiz 

gerekmektedir. 

Tablo 1‘de de girdi parametrelerinin bulanık kümeleri 

ve değer aralıkları gösterilmiĢtir. Girdi parametrelerine 

karĢılık gelen çıkıĢ bulanık kümeleri ve değer 

aralıkları tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

 

Çıktı Bulanık Kümeler 

Çıktı Bulanık Kümeler Aralık 

Yeni 

Konum  

(YK) 

Kilitli Kapı – Yüksek 

Kilit Çağrı Bildirim – 

Tam Kilit Çağrı 

Bildirim 

0-6 

Tablo 2: ÇıkıĢ değerleri için bulanık küme   

 

ġekil 3‘te Darbe, Ģekil 4‘te Konum Yeni Konum 

parametrelerinin üyelik fonksiyon ve bulanık 

kümelerinin grafiksel görünümleri gösterilmiĢtir. 

 

         KA               KD         KK          KY         

KT   

 

Şekil 3: Konum yoğunluk parametresi için üyelik 

fonksiyon ve bulanık küme 

 

        KK               KYÇ           KTÇ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Yeni Konum yoğunluk Parametresi için 

üyelik fonksiyon ve bulanık küme 

 

3.3 Bulanık Kuralların Oluşturulması 

 

Bu bölümde, tüm farklı değiĢkenler ve olası tüm 

farklılıklar göz önüne alınarak kurallar belirlenmiĢtir.  

Bu kurallar tüm farklı olasılıları içerecek Ģekilde 

kurgulanmıĢtır. Her zaman, tüm girdi parametreleri 

göz önüne alınarak olabilecek tüm olasılıkların 

değerlendirilmesi gerekmeyebilir. Girdi ve bulanık 

küme sayısı çok fazla olduğundan dolayı bu 

değerlendirmenin yapılmasının olanaksız olduğu 

durumlar da bulunmaktadır. Üstelik tüm farklı 

olasılıkların değerlendirilmesi sayılamayacak kadar 

çok bulanık kurala yol açabilir. Bu durum hesaplama 

ve performans açısından uygun olamayabilir. Bu 

durumlarda en az sayıda kuralla sistemi en iyi Ģekilde 

karakterize edecek kuralların seçimi konusunda karar 

verilmesi gerekecektir. ÇalıĢmamızda, tüm olasılıklar 

değerlendirilerek en sağlıklı sonuçlar çıkartılmaya 

çalıĢılmıĢtır.    

Bulanık kuralların oluĢturulmasında dikkat ettiğimiz 

temel unsur, olabildiğince hassas ve olabildiğince kısa 

sürede kilitleme ve kullanıcı uyarım sisteminin 

çalıĢtırılması iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. 

Grafiksel olarak girdi ve çıktı terimlerini kapsayacak 

Ģekilde girdi ve çıktı uzayını gösteren girdi 

değerlerinin çıktı değerlerini nasıl etkileyebildiği 

değerlendirilmiĢtir. Bu parametrelerin birbiri ile olan 

etkileĢimlerini değerlendirmek açısından önemli olup, 

kuralların geliĢtirilmesi aĢamasında da katkı 

sağlamaktadır. 

(2) 
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Bulanık sisteme gelen veriler, öncelikle iĢlenmeye 

hazır hale getirildikten sonra bulanık kurallar tabanına 

yüklenmiĢ ― eğer – o halde ― Ģeklinde tanımlanmıĢ 

kurallara göre, çıkarım mekanizması tarafından 

iĢlenmektedir.  

BulanıklaĢtırıcıdan gelen üyelik fonksiyonları burada 

depolanmıĢ halde bulunan bilgi tabanına dayalı bilgi 

kümeleri ile birlikte kullanılarak bulanık sonuçlar elde 

edilmektedir. Burada sistemle ilgili bilgiler sistem giriĢ 

ve çıkıĢını 

if .... then .... else .... 

biçimine sahip koĢul cümleleriyle birbirine 

bağlamaktadır. Bu koĢul cümlelerinin her biri bir 

kuralolarak isimlendirilmiĢtir. AĢağıda oluĢturulan 

kural tabanından bazıları gösterilmiĢtir. 

 

Kilit sistemi için örnek bulanık kural tablosu: 

 

Kural 1: Ġf    KA   and   DY   then   KK 

 else 

Kural 2: if    KA   and DD   then KK else 

…. 

Kural n: if    KY   and DF    then KTÇ else 

. 

Kurallar bulanık kümelerle gerçeklenmektedir. Her bir 

kural için de bir bulanık μ(z) çıkıĢı elde edilmektedir. 

Bulanık çıkıĢlar daha sonra durulaĢtırıcıda 

durulaĢtırılarak kesin bir sayıya dönüĢtürülmüĢtür.  

Kuralların mantıksal derecesini belirtmek üzere, her 

kurala atanan bir destek derecesi bulunmaktadır. 

Destek derecesinin mantıksal faktörü 0 ile 1 arasında 

değiĢmektedir. 

 

 D 

K 

 DY DD DA DÇ DF 

KA KK KK KYÇ KTÇ KTÇ 

KD KK KK KYÇ KTÇ KTÇ 

KK KK KK KYÇ KTÇ KTÇ 

KY KK KK KYÇ KYÇ KTÇ 

KT KK KK KYÇ KYÇ KTÇ 

Tablo 3: D v K doğruluk tablosu 

Tablo 3‘te bulanık ifadelerin iliĢkileri verilmiĢtir.  

 

3.4 Sistemin Bulanık Çıkarımı ve Durulaştırılması 

 

Denetlenecek sisteme bağlı olarak, genellikle sistem 

çıkıĢı ile referans değer arasındaki fark minimize 

edildiğinden, tasarlanacak denetim amaçlı 

uygulamalarda bu kurallar sistem çıkıĢının denetimsiz 

tepkesi incelenerek belirlenebilir. Bulanık denetim 

kurallarının belirlenmesi, ayarlanması ve denetim 

sırasında duruma göre yenilenmesi ile ilgili farklı 

yöntemler de geliĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmada kullanılan and terimi AND (VE) bağlacı 

olup, küme iĢlemlerinde kesiĢimiĢlemine karĢılık 

düĢmektedir. Bulanık kümelerin üyelik fonksiyonları 

da dikkate alındığında bu AND bağlacı bir minimum 

alma iĢlemi olarak kullanılmıĢtır.  

Dolayısıyla and ile birbirine bağlanan terimlere 

minimum alma iĢlemi uygulandığında, üyelik 

fonksiyonlarına bağlı olarak aĢağıda yazılan ifadeler 

elde edilmiĢtir. Bu ifadeler, her bir kural için, çıkıĢ 

değiĢkenlerinin uzayında tanımlı bulanık kümelerdeki 

üyelik değeri belirlenmektedir. 

 

Kural 1:  α1   =  min[KA(x), DY(y)] 

Kural 2:  α2   =  min[KA(x), DD(y)] 

.Kural n:  α4   =  min[KY(x), KYÇ(y)] 

 

Bu denklemler kısaca ifade edilirse, 

              μ(k)=min[μ(x), μ(y)]                (4) 

yazılabilir.  

    

 α1,2,….,n=max(α1, α2, ….. , αn)  (5) 

 

GiriĢ değeri olarak alınan darbe ve konum iĢlendiğinde 

ait oldukları bulanık ifadeden en küçük değerleri 

alınmakta ve αi değerleri hesaplanmaktadır. αi 

değerlerinin en büyüğü alınarak ait olduğu ifade, yeni 

kilit konumu için sonuç değerini belirtmektedir. 

Örnek olarak çalıĢmada da anlatılan konum ve darbe 

kontrolü yapılarak kilidin yeni konum değerini 

bulalım. 

    O halde darbe için sensörlerden giriĢ değeri olarak 

aldığımız darbe değeri di ve ölçülen konum değerimiz 

ki olsun. Bir sonraki konum ki+1 değeri cihazla 

ölçülen değer sonucu ulaĢılacak konum değeri 

olacaktır. Biz burada ki+1‘i hesaplayacağız. 

    Bunun için baĢlangıç değeri olarak di=5 ve ki=2 

olsun. K ve D giriĢ değerlerinin üyelik değerlerinin 

belirlenmesi ve ki+1 aĢağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

Örneğimizde max-min bulanık çıkarım metoduna göre 

hesaplama yapılmaktadır. 

 

μ(k)=min[μ(x), μ(y)]                            (6) 

α1,2,….n=max(α1, α2, ….. , αn)                (7)       

 

Alınan giriĢ değerlerinin uygun bulanık değer 

aralıklarına yerleĢmesi ve elde edilen sonuçlar 

neticesinde; 

D‘nin üyelik değeri: DD(0,2) ve DA(0,8) olarak, 

K‘nin üyelik değerleri:  KK(0,4) ve KD(0,6) olarak, 

bulunur. 

Bu değerler ve fonksiyon (6) ve (7)  dikkate 

alındığında matrisimiz tablo 7‘deki gibi oluĢacaktır. 

Fonksiyon (2)‘den yararlanarak matrisimizdeki en 

büyük eleman bize çıkıĢ parametremizin üyelik 

derecesini, Tablo 4‘te gösterilen çıkıĢ ifademizi 

verecektir.  

 

Tablo 4. ÇıkıĢ parametresinin üyelik derecesi 

 D 

K 

 
DY DD DA DÇ DF 

 0,2 0,8   

KA       

KD 0,6  0,2 0,6   

KK 0,4  0,2 0,4   

KY       

KT       
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ĠĢlemler göz önüne alınarak YK‘un üyelik değerinin 

KYÇ(0,6) olduğunu görmekteyiz.  

Elde edilen çıkıĢ değerine göre kilit konumu ait olduğu 

üyelik derecesinin üretecek olduğu değer pozisyonuna 

getirilecektir.  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Günümüzde pek çok sistemlerin karmaĢık yapısı ve 

ilerleyen yıllarda da sistemlerin daha da karmaĢık bir 

yapıya sahip olacağı düĢüncesi, denetleme 

iĢlemlerinde farklı yaklaĢımların geliĢtirilmesini 

sağlamaktadır. Esnek modellemeye izin veren bulanık 

mantığa dayalı sistemlerin, insan düĢünce sistemine 

yakın bir anlayıĢla, bilgisayarın da yardımıyla 

ilerleyen yıllarda özellikle de havacılık alanında çok 

daha öneme sahip olacağı görülmektedir. 

 

ÇalıĢmada, bulanık mantığın kapı kilit sisteminde 

uygulaması incelenmiĢtir. Bununla ilgili kilit konumu 

ve kapıya uygulanan darbe ilgili örnek çözülerek, kapı 

kilidinde ve güvenlik sisteminde meydana gelen 

değiĢim gösterilmiĢtir.  

    Diğer kontrol üniteleri de uygulanmaktadır. Ancak 

bu çalıĢmada hesaplamaları gösterilmemiĢtir. 
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Makine Güvenlik Kilidi Sistemi İçin Cross Platform Yazılım Geliştirilmesi 
 

Ahmet Gürol Kalaycı, Mert Şekerci 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

gurolkalayci@sdu.edu.tr, mertsekerci@sdu.edu.tr 

 

Özet: Yüksek Güvenlikli Modüler Makine Güvenlik Kilidi Sistemi Donanımı Ġçin Cross Platform Özellikli 

Firemonkey Tabanlı Kontrol Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanması Güvenlik kilitleri hızlandırıcı 

tesislerinin çalıĢması sırasında hem personeli hem de donanımını korumaya yönelik olarak kullanılan 

sistemlerdir. Hızlandırıcı sistemi üzerinde önceden belirlenmiĢ noktalarda yapılan hata ve arıza kontrolleri ile 

sistemin çalıĢması hakkında bilgi sahibi olunur. Bu kontroller sırasında, sistemde oluĢan sorunlar anında 

algılanır ve oluĢan duruma göre uygun güvenlik protokolleri çalıĢtırılır. Güvenlik kilitleri hızlandırıcı 

sistemlerinin uzun süreli ve hatasız çalıĢmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada Türk Hızlandırıcı 

Merkezi (TAC) için tasarlanan yazılım kontrollü, yüksek güvenlikli, modüler makine güvenlik sistemi donanımı 

için geliĢtirilen cross platform ve firemonkey tabanlı kontrol yazılımı hakkında bilgi verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Makine Güvenlik Kilidi, Cross Platform, Embarcadero Delphi XE2,FireMonkey 
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Açık ve Uzaktan Öğretim: Web 2.0 ve Sosyal Ağların Etkileri 

Aras Bozkurt 
MEM, EskiĢehir 

arasbozkurt@gmail.com 

Özet: Günümüzde, tek yönlü iletiĢimin olduğu Web 1.0 yerine, içeriğindeğiĢtirilebildiği Web 2.0 kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu değiĢim günlük hayatımızı etkilediği kadar açık ve uzaktan öğrenme (AUÖ) sistemlerini de 

etkilemiĢtir. Bu değiĢim sürecinde, akıllı sistemlerin ve yapay zekanın olacağı Web 3.0 ise bir sonraki durak 

olacaktır. Web 2.0 formal öğrenme sürecinde kullanılmaktadır, peki informal ve nonformal öğretim 

sistemlerinde mevcut durum nedir?  Web 2.0 ve sosyal ağlar AUÖ‘de ne gibi etkiler yaratmıĢtır? 

Anahtar Kelimeler: Açık ve uzaktan öğretim, sosyal ağlar, Web.2.0, semantic Web, bağlantıcılık. 

Abstract: In today‘sworld,we began to use Web 2.0, in which we can change the content,instead of Web 1.0 in 

which oneway communication is fundamental. This changinginfluencedopen and distance learning  

systems(ODL) as well as ourdailylives. In this mutation process, Web 3.0, which will havesmartsystems  

andartificialintelligence,is going to be nextstation. Web 2.0 is used in formal learning systems, ifthat is so, what 

is the current situationin informal and non-formal learning systems? What kind of effectsdidsocial networks and 

Web 2.0created on ODL. 

Keywords: Open and distance learning, socialnetworks, Web 2.0, semantic Web, connectivism 

.

1. Giriş 

Mesafelerin kısaldığı, iletiĢimin çok hızlı arttığı ve 

iletiĢim teknolojileri ilesınırların kalktığı bir dünyada 

yaĢıyoruz. Teknolojik yenilikler ve 

geliĢmelersonucunda dünyamız artık ―küresel köy‖ 

haline gelmiĢtir [1]. ―Telgraftan internete, tüm yeni 

iletiĢim teknolojileri insanlar arasındaki mesafeleri 

kısaltmayı vedaha çok bilgiye, daha hızlı bir Ģekilde 

ulaĢmayı vaat etmektedir‖[2].  Ġnternet ve bilgisayarın 

insanlık tarihinde yerini yakın zamanda almasına 

rağmen yarattığı etkiler sadece günlük hayatımızı değil 

dünya siyasetini bile etkileyecek boyuta gelmiĢtir. 

Sosyal ağlar üzerinden iletiĢime geçerek örgütlenip bir 

araya gelen insanlar artık kısa bir sürede hükümetleri 

bile değiĢtirebilecek güçtedir. Arap baharı olarak 

tanımlanan ve yakın zamanda meydana gelen 

geliĢmeler sosyal ağların ne kadar güçlü olduklarını 

gösteren örneklerdendir[3]. Bu değiĢim sürecinde 

sosyal ağların gücü yadsınamaz. Sosyal ağlar, Web 

günlükleri (blog), vikiler (wiki) ve diğer Web 2.0 

araçları ile insanlar hem birbirleri hem de siber dünya 

ile karĢılıklı etkileĢim içindedirler. ĠletiĢimim çok 

yoğun olduğu ve teknolojinin hayatımızda her geçen 

gün daha fazla yer aldığı bu değiĢim süreci içerisinde 

uzaktan eğitimde Web 2.0 araçlarını içselleĢtirmiĢ, 

formal, informalve non-formalortamlarda AUÖ 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada uzaktan eğitim, 

Web 2.0 ve sosyal ağ iliĢkisi ele alınmıĢ,  Web 2.0 

araçlarının nasıl uzaktan öğretim ders aracı olarak 

kullanıldığı ve yaĢam boyu öğrenim çerçevesinde 

öğrenenlerin bu araçları nasıl kullandığı incelenmiĢtir. 

2. Uzaktan eğitim ve diğer bileşenler 

Uzaktan eğitimMoore‘a göre yazılı ve elektronik 

iletiĢim araçları kullanılarak planlı bir ders programı 

çerçevesinde öğrenci ve öğretmenin zaman ve mekan 

açısından bağımsız olduğu, öğrenmenin sağlanması 

için yapılan her türlü düzenlemedir [4, 5]. 

Web 2.0internet ortamında ulaĢabilen, kayıt olunup 

giriĢ yapabilen bir site veya yapı değildir. Daha çok 

belirli karakteristik özellikleri taĢıyan kaynaklara, 

sitelere ve geliĢmeleri nitelemek için kullanılan bir 

kavramdır[6]. Web 2.0 terimi ilk defa 2004 yılında 

O‘Reill ve MediaLive International tarafından 

düzenlenen bir beyin fırtınasında ortaya çıkmıĢtır. 

Web 2.0 terimi birçok tanıma sahip olsada, bu terimi 

ilk defa kullanan Tim O'Reilly tarafından Tablo 

1.‘daki gibi formüle edilmiĢtir [7].  

Tablo 1. Web 1.0 ve Web 2.0 karĢılaĢtırması 

Web 1.0 Web 2.0 

Doubleclick Google Adsense 

Ofoto Flickr 

Akamai Bittorrent 

Mp3.com Napster 

Britannicaonline Wikipedia 

personal websites Blogging 

Evite Upcoming.org and evdb 

Domain name 

speculation 

Search engine 

optimization 

Page views Costper click 

Screen scraping Web services 

Publishing participation 

Content management 

systems 

Wikis 

Directories (taxonomy) Tagging (folksonomy) 

Stickiness Syndication 
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Web 1.0 ile geliĢimine baĢlayan Web; Web 2.0 ile 

internet kullanıcılarının tek taraflı iletiĢimi bırakıp, 

içeriği değiĢtirebildikleri konuma geldikleri noktadır. 

Bu bilgiler ıĢığında evrimin ve değiĢim sürecinin hala 

devam ettiğini ve hayatımızda radikal değiĢikliklere 

yol açabilecek değiĢikliklerin olabileceği söylenebilir. 

Web 2.0internet ve Web teknolojileriĢu an itibariyle 

evrimin geliĢmiĢ sonhalkası ve gelecekte neler 

olabileceğine dair bir aynadır. DeğiĢim ve geliĢim bu 

hızda sürdüğü takdirde daha geniĢ ve güçlü 

halkalarında ortaya çıkacağı söylenebilir. 

Web 3.0insanların Web ile veya Web‘in insanlarla 

olan iliĢkisini tanımlayan evrimsel süreçtir [8]. 

Semantik Web veya Web 3.0, Web‘in geliĢim 

sürecinde bir sonraki adımdır[9]. Semantik Web olarak 

ta bilinen Web 3.0‘ıntemelleri atılmıĢtır ve geliĢmeye 

devam etmektedir. Online eğitimciler, uzaktan online 

eğitimin gelecek safhasına hazırlanabilmek için Web 

3.0‘ın temel mantığını anlamalıdırlar[10]. Semantik 

Web,ekrana yansıtılan bilginin anlamlı olacağı bir 

süreçtir[11]. Bu veriler ıĢığında Web 3.0‘ı, Web 2.0‘ın 

yakın gelecekte ortaya çıkacak daha zeki veliahtı 

olarak tanımlanabilir. 

Dijital çağ, dijital nesil: Net vatandaşları.Hızlı ve 

anında iletiĢim teknolojilerinin geliĢimi, internetin 

kullanımı, iletiĢimin teknoloji yoluyla etkili bir Ģekilde 

kullanılmasına sebep olmuĢtur. Bu geliĢmeler 

sonucunda akran etkileĢiminin yüksek olduğu online 

topluluklar/toplumlar ortaya çıkmıĢtır. Dijital çağ ile 

ortaya çıkan nesil yeni teknolojileri hızla kabul etmiĢ 

ve tüketmiĢtir. Dijital göçmenler (digital immigrants), 

Generation X veya babyboomers olarak tanımlanan 

insanlar, genellikle milenyumdan önce doğmuĢ ve 

teknolojiyi sonradan benimsemiĢ nesildir[12]. 

Milenyumdan sonra doğan kuĢaklar genellikle ―digital 

nomads, netizens, millennialgeneration, 

generationnext, net generation, echoboomers, 

generation Y veya digital natives‖ gibi isimlerle anılan 

teknolojiyle doğmuĢ ve büyümüĢ, teknolojiyi günlük 

hayatlarının önemli bir parçası olarak kabul etmiĢ ve 

yeni teknolojik geliĢmeleri çok çabuk bir Ģekilde 

içselleĢtirebilmiĢ nesillerdir ve genellikle dijital 

yerliler olarak anılırlar.Dijital yerli kavramı teknolojiyi 

nasıl kullandığımızdan ziyade nasıl yorumladığımızla 

ilgili bir kavramdır. 

Sosyal ağlar (Social Networks)ortaya çıktıkları 

günden beri milyonlarca kullanıcıyı kendilerine 

çekmiĢlerdir. Bu kullanıcıların çoğu günlük hayatlarını 

sosyal ağlara entegre etmiĢlerdir. Sosyal ağları 

bireylerin belirli bir sistem içerisinde sosyal veya yarı 

sosyal bir profil çizebildikleri, diğer kullanıcılarla 

iletiĢime geçip bir bağlantıyı paylaĢabildikleri ve kendi 

ağları üzerinde kendi paylaĢımları ve diğerlerinin 

yaptıkları paylaĢımlar üzerinden paralel veya çapraz 

Ģekilde birbirlerini görebildikleri Web tabanlı iletiĢim, 

paylaĢım ve ifade araçlarıdır[13]. 

3. AUÖ‟de Web 2.0 ve sosyal ağları tanımlayan 

kuramsal çerçeveler 

3.1 Bağlantıcılık (Connectivizm)  

Bağlantıcılık kuramı, bilginin bireyin kendisinde değil 

dıĢ dünyada olduğunu ileri sürer.Bağlantıcılık, 

öğrenmeyi bağlar (nodes) oluĢturarak ağlar (network) 

geliĢtirmek olarak tanımlar. Bağlantıcılık bağlar ve 

bağlarınuzantılarıyla ağların kullanılmasıdır 

[14].Bağlantıcılık kuramında eğitim eski klasik 

sistemde olduğu gibi bir zincir halinde aĢamalı 

değildir. Bağlantıcılıkta bağlar ve bu bağların 

düğümleri (kesiĢme noktaları) ağı (Network) oluĢturur.  

Klasik sistem bir ―fhrist‖ gibi, Bağlantıcılık ise bir 

―network‖ gibi düĢünür (ġekil 1.). 

 

Klasik  zincirleme/doğrusal (linear) öğrenme 

 

Ağ (network) üzerinden öğrenme 

 

Şekil 1.  Zincirleme ve ağ Ģeklindeki öğrenme 

sistemleri 

Hemen hemen her Ģey bir düğüm olabilir. DüĢünceler, 

duygular, baĢkalarıyla etkileĢimler, yeni bir veri (data) 

veya bilgi de (information)  bir düğüm olabilir. Bu 

düğümlerin bir araya gelmesi ağı oluĢturur.Ağ bir kez 

oluĢturulunca bilgi bir alandan diğerine akar. 

Düğümlerin arasındaki bağlantı ne kadar güçlüyse, 

bilgi akıĢıda o kadar güçlü olur [15]. 

 

 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

713 
 

Bağlantıcılığınprensipleri: 

 Öğrenme ve bilgi, fikirlerin çeĢitliliğinde 

yatar. 

 Öğrenme, belirli düğümlerin veya bilgi 

kaynaklarının bağlanma sürecidir. 

 Öğrenme, insan dıĢı uygulamalarda 

bulunabilir. 

 Öğrenme kapasitesi, Ģu anda bilinenden daha 

önemlidir. 

 Öğrenmenin devamlılığını sağlamak için 

bağlar devam etmeli ve beslenmelidir. 

 Alanlar, fikirler ve kavramlar arasındaki 

bağları görebilmek temel beceridir. 

 Tüm bağlantıcı öğrenme etkinliklerinin amacı 

güncel, doğru bilgidir [15]. 

Bilgiye ihtiyaç duyulduğu, fakat bilginin ne olduğu, 

nasıl eriĢilebileceğinin bilinmediği durumlarda bilgiye 

bağlanabilmek en önemli beceridir. Bilgi büyümeye ve 

evrilmeye devam ettikçe, yani bilginin içeriği de 

sürekli değiĢtikçe bilgiye ulaĢabilmek bir birey için Ģu 

anda bilinenden daha önemli olacaktır. Bağlantıcılık, 

öğrenmenin artık içsel, bireysel bir etkinlik olmadığını 

ifade eder ve milenyum sonrası dünyadaki tektonik 

hareketleri açıklayarak günümüz toplumunda bir 

öğrenme modeli olarak ortaya çıkar. Bağlantıcılık, 

dijital çağda öğrenenlerin bilgilerini arttırmaları için 

gerekli olan beceri ve yeterliliklere karĢı bir anlayıĢ 

kazanmalarını sağlar [14, 15] 

3.2 Öğrenenin özerkliği ve bağımsız öğrenme 

Bu çerçevede Moore ve Wedemeyer bağımsız 

öğrenmeyi farklı açılardan 

tanımlamıĢlardır.Wedemeyer öğrenenlere bağımsız 

çalıĢma imkanı sunan ve bu amaçla teknoloji 

kullanımını gerektiren bir sistem geliĢtirmiĢtir. Bu 

sistem aĢağıda sıralanan 10 iĢlevi yerine 

getirebilmelidir [16]. Bunlar: 

 Zaman ve mekandan bağımsız hizmet 

sunmak, 

 Öğrenme sorumluluğunun büyük bir kısmını 

öğrenene vermek, 

 Öğretim üyelerinin öğrenmeyi kolaylaĢtırma 

iĢlevini yerine getirebilmek için çaba 

harcamalarını sağlamak, 

 Öğrencilere farklı yöntemlerle öğrenme 

imkanı sağlamak, 

 Etkililiği kanıtlanmıĢ bütün öğretim ortamı ve 

yöntemlerini uygun Ģekilde kullanmak, 

 Öğrencinin en iyi bildiği yoldan öğrenmesine 

imkan sağlamak için öğretim ortamlarını ve 

yöntemlerini harmanlayarak kullanmak, 

 Dersleri sürekli olarak tekrar tasarlamak ve 

geliĢtirmek, 

 Bireysel farklılıkları göz önünde 

bulundurmak ve bu farklılıklara göre 

seçenekler sunmak, 

 Öğrenci baĢarısını, mekan, öğrenme hızı, 

yöntem yada sıralama gibi engeller koymadan 

basit biçimde değerlendirmek, 

 Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine 

izin vermektir. 

Wedemeyer‘in bağımsız çalıĢma kuramı, açık ve 

uzaktan öğrenmede baĢarının büyük ölçüde öğreten ve 

öğrenen arasındaki iletiĢime bağlı olduğunu 

vurgulamaktadır [17]. 

Mooreöğretim programındaki etkileĢimsel 

(transactional) uzaklıktan bahsetmektedir [18]. 

Moore‘a göre etkileĢimsel uzaklık diyalog, yapı ve 

bireyin özerkliğinden oluĢur.Öğrenme, sadece hayatın 

belirli evrelerinde olan bir süreç değil hayat boyu 

devam eden bir süreçtir. Öğrenme önceden belirlenen 

hedeflerden ziyade günümüz post-modern dünyasında 

öğrenenin gereksinimlerine göre belirlenmektedir.  

Bağımsız öğrenmede öğrenen, öğrenme sürecindeki 

sorumluluğunu kabul eder ve buna göre davranır. 

Öğrenme sürecinde bireyin gereksinimlerini 

karĢılaması açısından bilgiye istenilen zaman, istenilen 

yerde eriĢebilme isteği bireyleri sayısal öğrenme 

ortamlarına yöneltmiĢ ve bunun için Web 2.0 araçları, 

özelliklede sosyal ağlar uzaktan ve yaĢam boyu 

öğrenme ortamlarına dönüĢmüĢlerdir.  Sosyal ağlar 

vakit geçirmeye olanak tanıyan bir eylem Ģeklidir. 

Sürekli veri akıĢı ve bilgiye maruz kalmak, rastgele 

veya farkında olmadan öğrenme kavramlarını, sosyal 

ağlar ile ön plana çıkarmıĢtır. Sosyal ağlar; iletiĢim ve 

etkileĢimin güçlü olması, birçok öğrenme ortamını 

öğrenenlere sağlaması, anında çok fazla sayıda dönüt 

alınabilmesi ve son olarak öğrenme sürecinde yapının 

çok önemli olmaması açısından önemli bir uzaktan, 

yaĢam boyu öğrenme aracı olarak düĢünülebilir. 

Formal eğitim,bilginin çok hızlı değiĢtiği, bireylerin 

bilgiyi çok hızlı tükettiği günümüz dünyasında yavaĢ 

kalmaktadır. Bilgi yapılandırılıp öğrenene sunulana 

kadar güncelliğini kaybetmektedir. Sürekli yeni 

bilgilere maruz kalınan biliĢim ve iletiĢim çağında 

sosyal ağlar ağın büyüklüğü de düĢünüldüğünde 

barındırdıklarıyapılandırılmıĢ, yarı yapılandırılmıĢ ve 

yapılandırılmamıĢöğretim ortamlarıile bireylerin 

bilgiye istedikleri yerde, istedikleri zaman ulaĢmaları 

açısından önemli araçlardır. 

4. Sosyal ağlar üzerinde uzaktan eğitim 

uygulamaları 

Uzaktan eğitim; günümüze kadar mektup, radyo, 

televizyon ve bilgisayarı iletiĢim aracı olarak 

kullanmıĢtır. Günümüzde biliĢim teknolojilerinin 

geliĢmesi ile online eğitim, e-eğitim, eğitim 2.0 gibi 

kavramlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu tanımların 

ortak referans noktaları Ġnternet, Web ve de bilgi ve 

iletiĢim teknolojileridir (Information and 

communication Technologies: ICT). 
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Online öğrenme ortamları, bireylerin öğrenme 

Ģekillerini kökten değiĢtirmiĢtir. Ġnternet bağlantısı ve 

internet protokolü WWW (World Wide Web) 

kimsenin hayal edemeyeceği bir Ģekilde iĢbirlikçi 

öğrenme ve bilgi paylaĢımı konusunda çığır açmıĢtır 

[19].Uzaktan öğrenme ortamları formal, informal veya 

non-formalbiçimlerinde olabilir. Formal öğrenme 

ortamları senkron veya a-senkron eğitim Ģeklinde bir 

ders programı çerçevesinde yürütülebilir. Öğretim 

yönetim sistemleri (Learning management systems: 

LMS) ve interaktif öğrenme sayfaları yapılandırılmıĢ 

öğrenme ortamları için örnek olarak verilebilir. 

Günümüzde insanların öğrenme ve araĢtırma istekleri 

bireyleri araĢtırmaya, keĢfetmeye ve öğrenmeye 

yöneltmektedir. Bu gerekliliğin sonucu olarak da Web 

2.0 ve sosyal ağlar üzerinde grup iletiĢiminin, akran 

dönütünün ve iĢbirlikçi çalıĢmanın çok yüksek olduğu 

gruplar, topluluklar ve sayfalar doğmuĢtur. Bu 

öğrenme ortamlarındayemek yapmaktan matematik 

öğretimine, yabancı dil eğitiminden Web sayfası 

tasarlamaya kadar çeĢitli konularda ileri düzeyinformal 

eğitim verildiği söylenebilir. Arama motoruna yazılan 

anahtar kelimenin sonucu olarak arama motorunun 

öneriler sunması ve arama sonuçlarını (öğrenme 

materyalleri) sunması Web 2.0 üzerinden 

yapılandırılmamıĢ öğrenmeye güzel bir örnektir ve bu 

yüzyılda bilgisayar kullanan hemen hemen her bireyin 

gerçekleĢtirdiği bir eylemdir. 

Teknolojinin hayatımızın her evresine girdiği ve 

hayatımızı hızla değiĢtirdiği biliĢim çağında internet ve 

Web teknolojileri açık ve uzaktan eğitimde öğretmen 

ve öğrenci tanımları da yeniparadigmalar çerçevesinde 

değiĢmiĢtir (Tablo 2.). 

Tablo 2. Klasik yüz yüze eğitim ve online eğitimdeki 

rollerin karĢılaĢtırılması [19]. 

 

5. Öğrenme sürecindeki yeni trendler 

Web 2.0 ile öğrenme sürecinin aĢağıdaki gibi 

değiĢebileceği söylenebilir [15]. 

 Öğrenenler hayatları boyunca belirli bir 

konudan ziyade muhtemelen birbirinden 

bağımsız farklı konulara yönelecektir. 

 Ġnformal öğrenme öğrenim deneyimlerinin 

önemli bir parçasıdır. Formal öğrenme artık 

öğrenim hayatımızın önemli bir kısmını 

oluĢturmaz. Öğrenme günümüzde farklı 

Ģekillerde gerçekleĢir: deneyim toplulukları, 

kiĢisel ağlar ve görevleri tamamlamayla 

ilintili olarak gerçekleĢir. 

 Öğrenme bir ömür buyunca devam eden bir 

süreçtir. Öğrenme ve iĢ ile ilgili etkinlikler 

artık ayrılamazlar. Hatta çoğu zaman aynı 

Ģeylerdir. 

 Teknoloji beynimizi de değiĢtirir. Kullanılan 

araçlar düĢünme Ģeklini tanımlar ve 

Ģekillendirir. 

 Organizasyon ve bireyler öğrenen 

organizmalardır. 

 Daha önceleri öğrenme teorileriyle açıklanan 

birçok sürecin teorilerle iliĢkisi azaltılabilir 

veya teknolojiyle desteklenebilir. 

 Nasıl ve ne bilgisi, nerede bilgisiyle 

tamamlanır. 

6. Küresel bir fenomen: Facebook 

Facebook Ģubat 2004‘te Mark Zuckerberg tarafından 

kurulmuĢ bir sosyal ağ sitesidir [20]. 2012 yılı 

itibariyle Alexia internet istatistik sitesine göre 

Facebook bir milyar aktif kullanıcıya sahiptir [21]. 

Facebook her ne kadar sosyal bir ağ olarak ortaya 

çıkmıĢsa da günümüzde eğlence, iletiĢim, öğrenme 

gibi çok değiĢik amaçlarla da kullanılmaktadır. Web 

2.0 ile beraber doğan ve post modern anlayıĢın gereği 

olarak çok amaçlı bir yapı olarak ortaya çıkan 

facebook özellikle sayfa ve grupları ile informal veya 

non-formal öğrenme araçları olarak da 

kullanılmaktadır. Facebook sayfaları, metin, görsel, 

video ve ses içeriklerini birbirinden bağımsız veya bir 

arada sunmaya olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. 

Yayınlanan içerikleri etiketleme seçeneği mevcuttur. 

Ayrıca sayfa takipçileri, içeriği kendi profillerinde 

veya baĢka bir sayfa veya grupta paylaĢabilirler, özel 

veya grup mesajı olarak gönderebilirler. Beğenilen 

iletiler kiĢinin takipçileri tarafından da sayfa akıĢında 

görünür, çok fazla ilgi çeken ve beğeni alan iletiler 

haber akıĢında üst sıralara çıkar. Yani bir sayfada 

yayınlanan bir ileti sadece sayfa takipçilerine değil, 

takipçinin listesindeki diğer Facebook kullanıcılarına 

da ulaĢır (virality). 

Vikiler, Web günlükleri ve Facebook gibi diğer sosyal 

ağ ve Web 2.0 ortamları farklı fırsatlar sunmaktadır. 

2008 yılında Siemens ve Downes tarafından 

Bağlantıcılık kuramı ile örtüĢebilecek bir ders formatı 

olarak ortaya ―CCK08‖ olarak bilinen ―Connectivism 

and Connective Knowledge‖ adlı ―kitlesel açık 

çevrimiçi ders‖ (Massive open online course: MOOC) 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

715 
 

yapılmıĢ ve ders ortamı olarak Web, ders aracı olarak 

ta Web 2.0 araçları kullanılmıĢtır [22, 23]. Daha sonra 

bu Ģekilde farklı dersler de tasarlanmıĢ ve içerisinde 

binlerce öğrencinin olduğu farklı MOOC‘lar 

yapılmıĢtır [24]. Bu baĢarılı giriĢimler Web 2.0 ve 

sosyal ağların eğitim sürecine nasıl uyarlanabileceğine 

ve bu araçların gelecekte uzaktan eğitime sağlayacağı 

katkı üzerine iyi örnekler olarak verilebilir.  

Sosyal Web araçları farklılıklar göstermelerine rağmen 

bilgiyi üretmede, paylaĢmada ve sosyal ağlara katılma 

noktalarında ortak özellikler sergilemektedir. Bu 

çerçevede Web 2.0 araçları ve sosyal ağlar bilgisayar 

destekli iĢbirliğine dayalı günümüz ve geleceğin 

öğrenme fırsatları olarak değerlendirilebilir [25]. 

Öğretim yönetim sistemi gibi formal yapıların yanında 

sosyal ağlar, Web günlükleri ve kullanıcıların içerik 

oluĢturabildikleri diğer Web 2.0 araçları içeriğin 

sunuluĢ biçimine ve öğrenenin bilgiye ulaĢma Ģekline 

göre informal veya nonformal öğrenme ortamları 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

7. Sonuç 

Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar günümüzde 

büyümelerine katlanarak devam etmekte ve 

mükemmel fırsatlar sunmaktadır. Sosyal ağlar mobil 

teknolojilerle her an her yerde ulaĢabilen kaynaklardır. 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaĢımlarla hazırlanan içerikler, 

sosyal ağlar üzerinden kullanıldığında iĢbirliği ve bilgi 

paylaĢım oranlarının çok yüksek olduğu sayfaların 

uzaktan eğitim araçları olarak kullanılmasına veya bu 

sistemler üzerinden kullanabilen öğretim programları 

olarak tasarlanmasına olanak sağlayabilir.  

Netizens, Dijital yerliler (digital native), Y nesli (Y 

gen) gibi terimlerle ifade edilen biliĢim teknolojilerini 

ve interneti günlük hayatlarının rutin bir parçası olarak 

kabul eden ve çok iyi kullanabilen günümüz nesli 

öğrenme, iletiĢim ve daha birçok günlük iĢ için sosyal 

ağlar üzerinde oluĢturdukları profillerle dijital 

kimlikler oluĢturmakta ve sosyal ağları 

kullanmaktadırlar. Bu profiller çoğu zaman gerçekten 

kim olduklarını yansıtan profiller değildir, tamamıyla 

farklı veya olmak istedikleri kiĢiler de olabilirler. Bu 

yüzden bu profilleri kullanan kiĢiler, bilgiye ulaĢma 

veya kendilerini ifade etme süreçlerinde çok rahat 

davranırlar. 

Öğrenme bireylere bir paket halinde sunulan bilgi 

değil; parçalardan oluĢan, zaman, mekan ve öğreten 

gibi ifadelerin anlamlarının çok esnek olduğu bir 

süreçtir. Bu süreçte öğrenme bireyin ihtiyaç 

duymasıyla baĢlar; formal öğrenme ortamlarındaki 

gibi öğrenme amacı ve çıktıları yoktur. Bunun yerine 

bireyin öğrenme ihtiyacı ve bu ihtiyacını ne kadar 

tatmin ettiğidir. Birey ağ üzerinde aynı anda hem 

öğrenen hem de öğreten konumundadır. Bir ağda 

birden fazla öğrenen ve öğreten vardır. 

Sosyal paylaĢım araçları, günümüzde birçok resmi 

kurum tarafından iletiĢim aracı olarak 

kullanılmaktadır. Aynı Ģekilde eğitim kurumları, 

sosyal paylaĢım siteleri ve diğer Web 2.0 araçlarını 

kullanarak büyük kitlelere ulaĢmakta ve bu araçlar ile 

bilgilendirme ve eğitim çalıĢmaları yapmaktadır. 

Günümüzde özellikle dijital nesil zamanlarının çoğunu 

çevrim içi olarak geçirmekte, interneti günlük 

hayatlarının bir parçası olarak kabul etmektedirler. 

Genç nüfusun yarattığı potansiyel düĢünüldüğünde 

sosyal paylaĢım araçları; uzaktan eğitim, yaĢam boyu 

öğrenme ve e-öğrenme kavramları için inanılmaz 

fırsatlar sunmaktadır. 
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Özet : KiĢisel bilgisayarlarımızda kullandığımız yazılım ve donanım bileĢenlerinin internet yoluyla uzaktan 

kullanılması bulut biliĢim olarak tanımlanmaktadır. Bu teknolojinin kullanımı ile kurumların bilgi iĢlem alt 

yapılarını daha esnek bir Ģekilde kurmaları, bakım ve güvenlik gibi iĢlemlere daha az vakit ayırmaları, yazılım 

giderlerinin azaltılması hedeflenmiĢtir. Birçok özel firma da bulut biliĢim yoluyla son kullanıcılara ücretsiz veya 

cüzi ücretlerle dosya paylaĢım ve barındırma hizmeti vermeye baĢlamıĢtır. Mobil teknolojilerin hızla geliĢmesi 

ve mobil cihazların da kullanımının artmasıyla birlikte mobil bulut biliĢim kavramı ortaya çıkmıĢtır. Bu 

çalıĢmada  bulut biliĢim ve mobil bulut biliĢim hakkında  bilgi verilmiĢ, ayrıca mobil bulut biliĢimin geleceği 

tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler : Bulut BiliĢim, Mobil Bulut BiliĢim 

 

Mobile Cloud Computing and The Future 
 

Abstract : Using our personal computers remotely via the Internet, use of software and hardware components is 

defined as cloud computing. With the use of this technology in a more flexible way institutions setting up their 

infrastructure of computing, such as security, transactions, and less time on maintenance allocations aimed to 

reduce software costs. Many private firms to end users through a cloud computing is our file sharing and hosting 

services for free or a nominal wages started to give. The rapid development of mobile technologies and the 

increasing use of mobile devices has emerged the concept of the mobile cloud computing. In this study, cloud 

computing, and information about mobile cloud computing is given, and also the future of mobile cloud 

computing is discussed. 

 

Key Words : Cloud Computing, Mobile Cloud Computing 

1. Giriş 

 

Bulut biliĢim son üç dört yıldır ismini gerek internette 

gerekse medyada çok fazla duyduğumuz bir kavram 

olmuĢtur. Bulut biliĢim ile biliĢim ve teknoloji 

çalıĢanlarına kaynaklara ve verilere mekandan 

bağımsız bir Ģekilde ulaĢım imkanı sağlanmaktadır. Ġlk 

olarak 2006 yılında Amazon Ģirketi tarafından 

verilmeye baĢlanan bulut hizmetleri[2], günümüzde 

birçok firma tarafından aktif hale getirilmiĢ ve 

kullanıcıların hizmetine sunulmuĢtur. 

Bu geliĢmelere paralel olarak yazılım Ģirketleri bulut 

iĢletim sistemleri geliĢtirerek kullanıcıların 

hizmetlerine sunmuĢlardır. Bu hizmetin de devreye 

girmesiyle birlikte bulut hizmetlerinden faydalanan 

kurumların ve kullanıcıların sayısı hızla artmaya 

baĢlamıĢtır.  

Son dört beĢ yıldır akıllı mobil cihaz teknolojisi hızla 

geliĢmiĢ ve hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri 

haline ge1miĢtir. Özellikle akıllı mobil telefonlar 

günümüzde pek çok kiĢi tarafından kullanılmaktadır. 

Akıllı mobil cihaz teknolojisi içerisinde bulut biliĢim 

teknolojisinin kullanılması da kaçınılmaz olmuĢ ve 

mobil bulut biliĢim kavramı ortaya çıkmıĢtır. Aslında 

günümüzde, farkında olmadan mobil bulut biliĢim 

uygulamalarını cihazlarımızda kullanıyoruz. Gelecekte 

bu kavram daha çok duyulacak ve mobil cihazlarda 

daha çok kullanılmaya baĢlanacaktır. 

Bu çalıĢmanın bundan sonraki bölümlerinde öncelikle 

bulut biliĢim hakkında daha sonra mobil bulut biliĢim 

hakkında kısa bir bilgi verilecek ve son olarak da 

mobil bulut biliĢimin geleceği tartıĢılacaktır. 

 

2. Bulut Bilişim 

 

Bulut biliĢim, web servisleri aracılığıyla internet 

üzerinde veri depolayabilen ve aynı zamanda ortak 

bilgi paylaĢımına izin veren bir hizmettir. 

 
 

2.1. Bulut Bilişim Servis Modelleri 

 

Bulut biliĢim sağlayıcıları üç temel modele göre 

hizmet sunmaktadırlar. Servis olarak yazılım (SaaS), 
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Servis olarak platform (PaaS), Servis olarak altyapı 

(IaaS). [2] 

 

2.1.1. Servis Olarak Yazılım (Software As A 

Services, SaaS) 

 

Kullanıcıların baĢka bir yazılıma ihtiyaç duymadan, 

sadece internet sağlayıcıları üzerinden bulutta bulunan 

verilerine ve aynı zamanda uygulamalarına da 

ulaĢabilmektedirler.[8] 

 

2.1.2. Servis Olarak Platform (Platform As A 

Services, PaaS) 

 

Servis sağlayıcılar, müĢterilerin kendi uygulamalarını 

geliĢtirip, çalıĢtırabilecekleri bir platform sunmaktadır. 

Bu platformlar gerekli teknolojik altyapıyıda 

kapsamaktadır. [2]  

 

2.1.3. Servis Olarak Altyapı (Infrastructure As A 

Services, IaaS) 

 

MüĢteriler ihtiyaçlarını karĢılayabilecek her türlü 

iĢletim sistemi ve uygulamaları servis sağlayacıları 

üzerinde kendileri yapılandırabilmektedirler. [7] 

 

 
 

 

2.2. Bulut Bilişim Çözüm Türleri  

 

2.2.1. Genel Bulut 

 

Genel bulut uygulamaları, servis sağlayıcıları 

tarafından, genel amaçlar için kullanıcılara sunulmuĢ 

bir hizmettir. Bu hizmetler, genellikle ücretsiz eriĢimli 

veya kullanım baĢına ödeme modeliyle 

ücretlendirilmiĢtir. [4] 

2.2.2. Özel Bulut 

 

Büyük Ģirketler ve veri güvenliği önemli her boyuttaki 

Ģirketler için sunulan bir hizmettir. ġirketler kendi 

bulut sistemlerini kurar ve bu sistem, sadece Ģirket 

içerisinde ortak bir kullanıma açık, dıĢarıya kapalıdır. 

[5] 

 

2.2.3. Karma Bulut  

 

Ġki veya daha fazla bulut yapısının birleĢtirilmesiyle 

oluĢan bir hizmettir. Esnek bir yapısı olup güvenliğin 

önemli olduğu alanlarda özel bulut, güvenliğin önemli 

olmadığı alanlarda ise genel bulut yapısı 

kullanılmaktadır. [6] 

 

2.2.4. Topluluk Bulut 

 

Bulut teknolojisine ait hizmetlerin, belirli bir 

toplulukla paylaĢılan hizmet türüdür. Bu yapıyı 

kullanan firmalar, kendi taraflarında bu hizmeti 

paylaĢımlı bir Ģekilde kullanırlar ve aynı yapıya sahip 

firmalar tarafından desteklenirler. [2] 

 

 
 

3. Mobil Bulut Bilişim Nedir? 

 

Bulut biliĢim ile mobil cihazların birlikte kullanıldığı 

hizmetlere Mobil Bulut BiliĢim denilmektedir. 

Günümüzde kullanılan mobil cihazların bir tarayıcısı 

bulunmakta ve bu gün geçtikçe iyileĢtirilerek 

tüketicilere sunulmaktadır. Mobil bulut biliĢim, mobil 

cihaz üreticileri için yeni bir umut olarak da 

görülmektedir. Bazı operatör Ģirketleri, geniĢ kapsamlı 

olmasa da bulut biliĢim hizmetlerini kullanmıĢlardır.  

Mobil bulut biliĢimin, alt yapısı hazırlanılırken iki 

Ģeye dikkat edilmiĢtir. Ġlki, telefonlarda bulut 

biliĢimden performanslı bir Ģekilde yararlanılması 

adına özel sistemler inĢa edilmesi gerekliliği, ikincisi 

ise, kullanıcıların kiĢisel her türlü istekleri için bulut 

biliĢim türlerinden; özel bulut mantığına benzer bir 

yapı inĢa edilmesi gerekliliğidir. 

 

3.1. Mobil Bulut Bilişim Kullanım Alanları ve 

Uygulamaları Nelerdir? 

 

Mobil uygulamalar, mobil pazarında hızla ilerlemekte 

olup bu cihazlar üzerinde çalıĢan ve cep telefonu 

kullanıcılarının gereksinimleri karĢılayabilecek 

yazılımlardır. Tüm bu uygulamalar global uygulama 

marketlerinde bulunmakta ve kulanıcılar buradan 

indirebilmektedirler. [13] Bunlardan bazılarının 

kullanıldığı sektörlerden bahsedecek olursak; 
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3.1.1. Mobil Ticaret Uygulamaları 

 

Mobil ticaret uygulamaları, mobil cihazlar üzerinde 

ticari iĢ modüllerinin bulunduğu  uygulamalardır. Bu 

uygulamalar finans, reklam ve alıĢveriĢ de dahil olmak 

üzere birkaç sınıfa ayrılmaktadır. Malesef mobil ticaret 

uygulamaları zayıf bant geniĢliği, mobil aygıt 

yapılandırmalarında yüksek karmaĢıklık ve güvenlik 

gibi çeĢitli problemlerden dolayı kullanım pek kolay 

olmamıĢtır. Bu sorunları gidermek için bulut biliĢime 

ait servis sağlayıcılarda sistemle ilgili entegrasyonlar 

yapılmıĢtır. Veri iĢleme hızı ve güvenlik seviyelerini 

arttırmak adına 3G ağ ve bulut biliĢim avantajları bir 

araya gelerek güçlerini birleĢtirmiĢlerdir. Bu özellikler 

birleĢtirilirken anlaĢılması zor ve çok güçlü Ģifreleme 

teknikleri kullanılmıĢtır. Bu sebepten birçok firma, 

müĢteri memnuniyetini arttırabilmek adına bu 

platformları tercih etmektedir. [9] 

 

3.1.2. Mobil Öğrenme / Eğitim Uygulamaları 

 

Mobil öğrenme uygulamaları aslında elektronik 

öğrenmeye dayalı olarak tasarlanan bir çözüm 

yaklaĢımıdır. ġimdiye kadar geleneksel elektronik 

eğitim kaynaklarının yüksek maliyetleri, ağ 

problemleri ve cihazların sistem yapılarına göre tercih 

edilmesinde sorunlar yaĢanıyordu. Bu problemleri 

çözebilmek için bulut biliĢim tabanlı mobil öğrenme 

yapısı oluĢturulmuĢtur. GeniĢ depolama kapasiteleri ve 

güçlü veri iĢleme yetenekleri ile kullanılan bulut 

biliĢim kaynakları, cihazlarda uzun pil ömürleri olduğu 

müddetçe verilere ulaĢım sağlayabilmektedir.  Mobil 

öğrenme ile bulut biliĢim teknolojilerinin bir araya 

getirilmesinin amacı, öğretmen ve öğrenciler 

arasındaki iletiĢimin kalitesini arttırmaktır. 

Kullanıcılara hitap etmesi açısından, uygulamaların 

arayüzleri basit tasarımlar olmasına önem 

gösterilmiĢtir. [10] 

 

3.1.3. Mobil Sağlık Uygulamaları 

 

Mobil sağlık uygulamaları sağlık hakkındaki 

kaynaklara daha hızlı ve kolay bir Ģekilde ulaĢabilmek 

için arayüzleri basit hazırlanılarak kullanıcılara 

sunulmuĢ uygulamalardır. Mobil sağlık 

uygulamalarındaki amaç, kapsamlı bir Ģekilde 

hastaların kiĢisel bilgilerini takip edebileceği geniĢ 

bant geniĢliğine sahip kablosuz bir iletiĢim aracıdır. 

Bu uygulamalarda genel amaçlar; kaza ve acil 

durumlarda  mobil cihazdan gönderilecek herhangi bir 

acil yardım çağrısıyla sağlık personelinin anında 

koordine olabilmesini sağlayabilmektir. Acil 

durumlarda hastaların kan basıncını hesaplayabiliyor 

veya alkol seviyelerini tespit edebiliyor olmalıdır. 

Aynı zamanda gelmiĢ geçmiĢ tüm mevcut sağlık ve 

tıbbi bilgileri kapsayabilecek evrensel bir uygulama 

olması gerekmektedir. Mobil sağlık uygulamalarının 

bu amaçlara yönelik olabilmeleri için mobil 

cihazlarındaki güvenlik sorunların çoğu 

giderilmiĢtir.[11] 

 

3.1.4. Mobil Oyun Uygulamaları 

 

Kullanıcıların mobil cihazları ile oyun oynama 

sürelerinin artıĢ göstermesi bazı problemlere yol 

açmıĢtır; bunlardan biri de baz istasyonları adına 

üretilen mobil cihazların enerji kaynaklarına duyulan 

ihtiyaçlarıdır. Bu soruna çözüm yaklaĢımları ise 

öncelikle, mobil oyun uygulamaları için geliĢtirilmiĢ 

üstün algoritmalı kodları bulut hizmetleri üzerinde 

daha verimli bir Ģekilde kullanabilmemiz için analiz ve 

test yazılımlarında kontrolden geçirmemiz 

gerekmektedir. Bu sayede hem uygulamaların bulut 

hizmetleri üzerindeki bant geniĢliğine hemde mobil 

cihazların enerji tasarruflarına dikkat etmiĢ oluruz. 

[12] 

 

3.2. Mobil Bulut Bilişim Yaklaşımı Ve Sorunları 

 

Mobil bulut biliĢimde, kullanıcılar ve servis 

sağlayacıları için pek çok avantajlar bulunmaktadır. 

Ancak, iki farklı alanda yani bulut biliĢim ortamları ile 

mobil cihazların sahip olduğu ağların iletiĢiminde 

karĢımıza çıkabilecek teknik sorunlar da 

bulunmaktadır.  

Bu bölümde mobil iletiĢim ve bulut biliĢimin 

aralarındaki iletiĢimi sağlamak için gerekli olan 

konuları listeledikten sonra bu sorunları gidermek için 

sunulan çözümleri gözden geçiyor olacağız.  

 

3.2.1. Mobil İletişim Tarafındaki Sorunlar 

 

Mobil cihazların bulut biliĢim hizmetlerine 

ulaĢabilmeleri için kablolu ağları kullanırlar. Bu 

sebeple, ilk göze çarpan problemlerinden birisi, ağ 

üzerindeki düĢük bant geniĢliğidir. [14] 

 

Mobil kullanıcılar bant geniĢliği üzerindeki trafik 

sıkıĢıklığı, Ģebeke arızaları ve network cihazının 

sinyali dıĢında kalması gibi engellerden dolayı 

cihazların buluta bağlanamama problemleri oluĢur. Bir 

diğer sorun heterojenliktir. Mobil cihazların, bulut 

hizmetlerine ulaĢabilmeleri için farklı cihazların, farklı 

networklerdeki arayüzlere eriĢim rahatlığı olması 

heterojenlik terimini oluĢturmuĢtur.  

 

3.2.2. Bilgisayar Tarafındaki Sorunlar 

 

Bilgisayar için batarya ömrü kavramı ne ise, mobil 

cihazlar için de pil ömrü kavramı uygulamaların 

performansları açısından önemli bir özelliktir. [15] 

 

Bilgisayar ortamlarındaki güvenlik hassasiyeti yine 

mobil cihazlar içinde geçerli olmaktadır. Operatörler 

üretmiĢ oldukları cihazlarda taĢıdıkları tüm verilerin 

güvenliğini ticari ve tüketici açısından sağlamak 

zorundadırlar. Bunun sebeple mobil cihazlara sağlam 
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güvenlik için antivirüs programları kullanılmaya 

baĢlanılmıĢtır. [16] 

Bilgisayar ve mobil cihazlarda güvenlik ihtiyacı 

olduğu kadar bulut biliĢimde de güvenlik önemlidir. 

Bulutlar üzerindeki verilerin güvenliği, uygulama 

geliĢtiriciler tarafından en ince ayrıntısına kadar analiz 

edilip sağlam sonuçlara varmaları gerekmektedir. 

Mobil cihazlar üzerinden bulutlara eriĢim sağlanırken 

güvenlik açısından da kimlik doğrulama ve dijital 

haklara dikkat edilmesi gerekmektedir.   Kimlik 

doğrulama ile her oturum hareketi kontrol edilmekte 

sonrasında dijital haklar yönetiminde korsanlara karĢı 

yasadıĢı  kopyaları engellemeye çalıĢılmaktadır. [17] 

 

3.3. Mobil Bulut Bilişim‟deki Açık Sorunlar ve 

Gelecekteki Çözüm Odaklı Araştırmalar 

 

Mobil bulut biliĢim yaklaĢımında Ģimdiye kadarki 

çalıĢmalarda çeĢitli sorunlara çözüm bulunabilmiĢtir. 

Ancak çözüm bulunması gereken bazı sorunlar hala 

varlığını sürdürmektedir. Bunlar içinde araĢtırmalar 

devam ediyor. 

Bu sorunların baĢında gelen daha önceden de 

bahsettiğimiz gibi düĢük bant geniĢliğidir. Birçok 

kullanıcı eğer bant geniĢliğini rahat bir Ģekilde 

kullanabilecek olursa, mobil cihazları ile bulut biliĢim 

kullanım oranı önemli bir ölçüde artmıĢ olacaktır. 

YaklaĢım olarak düĢünülen iki öneri 4G ve Femtocell 

‘dir. [18] 

Femtocell  teknolojisi, dar bir alanda kullanılmak 

üzere tasarlanmıĢ küçük hücresel baz istasyonlarından 

oluĢmaktadır. HSL geliĢtiricileri Femtocell  

teknolojisini mobil operatörlere son derece ekonomik, 

ölçeklenebilir ve güvenli bir ağ olarak yeni bir hizmet 

oluĢturmuĢlardır. [19] 

Çözüm türlerine bir diğer örnek ise CloneCloud ve 

CloudLet‘dir. Bu sistemler akıllı telefonlar için bulut 

biliĢimin tüm özelliklerini benimsemiĢtir. Öyle ki; 

akıllı telefon uygulamaları çalıĢma hızlarını 

arttırabilmek adına yakındaki bilgisayarlar ve veri 

merkezlerini kullanmaktadırlar. [20] [21] 

Tüm çözümler için fiyatlandırma konusu incelenecek 

olursa, mobil servis sağlayıcı ve bulut hizmet sağlayıcı 

türlerine göre değerlerin değiĢeceğini görmüĢ 

olursunuz.  

Gelecekte bulut servis sağlayıcılarının geliĢim ve 

rekabeti, yakın gelecekteki bu hizmetlerin türlerine, 

maliyetlerine, kullanılabilirlilik ve kalitesindeki 

farklılıklarına göre belirlenecektir.  

 

3.4. Doğru Bilinen Yanlışlar 

 

Mobil cihazlar üzerinde bazı özel indirilebilir 

uygulamaların herhangi bir tarayıcı aracılığıyla sürekli 

bir Ģekilde web sitelerine bağlanarak çalıĢtırılması 

mobil bulut biliĢim için bir amaç değildir.  Bu sebeple 

de satın alınan uygulamalar mobil bulut biliĢime örnek 

gösterilmemektedir. Asıl kullanım amacı Ģu olacak; 

mobil uygulamalarınız her iki platformda da yani hem 

mobil cihazınızda hemde bulut biliĢimde var olacak ve 

son kullanıcıların farkında olmadan sistem 

senkronizasyonlu bir Ģekilde veri alıĢ veriĢi 

yapabiliyor olmaktır. 

 

Diğer bir göze çarpan bilinen bir yanlıĢ, back-end yani 

arka uçtur. Arka uç, kullanıcı verilerinin girilmesinden 

sonra, saklanmak üzere yollanan ya da kullanıcının 

belli bir veriyi görmek istediğinde, bu verileri derleyip 

kullanıcı ara birimine yollayan yazılım parçasına 

verilen isimdir. Bulut platformunda veriler sürekli bir 

Ģekilde depolanmaktadır. ĠĢlem gücü açısından buluta 

entegre olan uygulamalar için daha güçlü hale 

gelmiĢtir.  

 

Bulut biliĢim ile çalıĢan mobil uygulamalarda ki dikkat 

çeken özellik iĢ birlikçi, veri paylaĢımcısı, çoklu görev 

yöneticisi ve dakiklik faktörleri ile mobil tüketicilerin 

ilgisini çekmiĢtir. Tüketiciler bu ilgi alanlarından daha 

çok günümüzde çokça rastlanılan navigasyon ve 

haritacılık ile ilgili uygulamaları tercih etmiĢlerdir. 

Ancak, diğer kategorilerde de tüketiciler kendilerini 

geliĢtirirlerse mobil bulut biliĢim kullanıcıları oranıda 

oldukça artmıĢ olacaktır. [22] 

 

4. Sonuç 

 

Bu bildiri ile mobil bulut biliĢim hakkında ki tanımları, 

mimarileri ve avantajları size bakıĢ açımızla 

yansıtmaya çalıĢtık. Açık bir Ģekilde mobil 

kullanıcıların geniĢ bir yelpazede mobil bulut biliĢim 

uygulamalarının hangi alanlarında 

kullanılabileceğinden bahsettik. Sonrasında ise mobil 

bulut biliĢim adına sorunları ve bunun için üretilmekte 

olan çözümlerden bahsetmiĢ olduk.  

Mobil bulut biliĢim, en önemli problemi olan bant 

geniĢliği hakkındaki düĢünülmüĢ çözüm yolları gün 

geçtikçe iyileĢtirilirse gelecekte daha fazla 

kullanılacak bir teknoloji olacaktır.  

Gelecekte mobil cihazlar aracılığıyla kullanılan 

uygulamaların bulut biliĢim ile iletiĢimde kalarak 

kullanıcıların günlük hayatlarını daha kolay hale 

getirebilecektir. 

Günümüzde ki sorunlara getirilen çözümlerle mobil 

bulut biliĢim teknolojisi, piyasada oldukça önemli bir 

yer alacağı kesin gözüyle bakılmaktadır.  

Mobil bulut biliĢim günümüzde problemli bir Ģekilde 

çalıĢıyor olsada, gelecekte mobil cihazların kesintisiz 

ve tam kapasiteyle kullanıcılara hizmet verebilen bir 

teknoloji altyapısı olusturulmuĢ olacaktır. 
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Özet: Bulut biliĢim, üçüncü parti yazılımlar tarafından desteklenen ortak bir hesaplama, depolama, ağ ve 

uygulama yazılımı platformudur Bulut teknolojisi, kullanıcıların büyük miktarlardaki verileri iĢlemesi ve 

hesaplamaları yapabilmesi için soyutlanmıĢ ve sanallaĢtırılmıĢ biliĢim kaynaklarını kullanmasını sağlar. Bulut 

biliĢimin bir diğer önemli avantajı da, uzak mesafedeki araĢtırmacıların verileri paylaĢmak yoluyla ortak çalıĢma 

yapabilmesidir. Özellikle görüntü iĢleme, tıbbi araĢtırmalar ve coğrafi bilgi sistemi gibi alanlarda araĢtırmacılara 

önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalıĢmada, bulut biliĢim platformu üzerinde çalıĢan web tabanlı bir görüntü 

iĢleme uygulamasıgerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulamada görüntü iĢleme algoritmalarından Histogram EĢitleme örneği 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uygulama ile imajlar üzerinde piksel seviyesinde her türlü iĢlemin gerçekleĢtirilebileceği 

gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. GerçekleĢtirilen uygulama için ―Google App Engine [6]‖ platformu kullanılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Bulut BiliĢim, Görüntü ĠĢleme, Histogram EĢitleme. 

 

Image Processing Application withCloud Computing 
 

Abstract: Cloudcomputing is a common computing, storing, networking and application software platform 

supported by third-party software. Cloud technology provides abstracted and virtualized IT resource for users to 

process a vast amount of data and to able computing. Another essential advantage of cloud computing is that 

allow for data sharing to researchers are in different locations to study together. It comes in handy researcher 

particularly on image processing, medical researches and geographic information system fields. In this study, we 

developed a web based image processing application works on cloud computing platform. Histogram 

equalization one of the image processing algorithms is performed in the application.   By the application, it 

showed that any processing can be performed on image pixels.  Google App Engine was used for the application. 

 

Keywords:Cloud Computing, Image Processing, Histogram Equalization 

 

1. Giriş 

 

Ġnternet bağlantı teknolojilerinin kapasitesinin artması 

ile birlikte yazılımları merkezi sunuculara taĢıma ve 

web üzerinde çalıĢtırma eğilimleri artmıĢtır. Böylece 

kullanıcılara, kendi bilgisayarlarına herhangi bir 

yazılım kurmadan abone oldukları hizmetleri web 

tarayıcısı ile kullanabilme imkânı sağlanmıĢtır. 

Böylece hem yazılım korsanlığının önüne geçilmiĢ 

olacak hem de güncellemeler daha hızlı 

gerçekleĢtirilebilecektir.Örneğin, kelime iĢlemci veya 

hesap tablosu uygulamaları bulut sunuculardan hizmet 

vermeye baĢlamıĢtır. Ayrıca, dosyalarımızımerkezi 

sunucular üzerinde tutarak her yerden eriĢilebilir hale 

getirebildiğimiz bulut depolama olanakları da 

sağlanmaktadır. 

Bulut teknolojisinin bir diğer avantajı da bilimsel 

çalıĢmalarda sağladığı kolaylıklardır. Bu çalıĢmada bir 

görüntü iĢleme uygulaması gerçekleĢtirildi ve her türlü 

görüntü iĢleme algoritmasının web üzerinde 

uygulanabilmesine olanak hazırlanmaya çalıĢıldı. 

Böylece, araĢtırmacılar herhangi bir yerden web 

tarayıcısı ile eriĢebilecekleri uygulamaya yükledikleri 

imajları piksel seviyesinde iĢleyip istedikleri sonuçları 

elde edebilecek, elde ettikleri bu verileri 

kaydedebilecek ve yetki verdikleri diğer 

araĢtırmacıların bunuinceleyebilmesine olanak 

sağlayabileceklerdir. 

1. Bulut Bilişim 

 

Son 10 yıldır internet çok hızlı bir Ģekilde 

geliĢmektedir. Depolama maliyetlerinin, bilgisayarlar 

ve diğer biliĢim donanımları tarafından tüketilen 

gücün hızla artıyor olması, Veri merkezlerinin 

depolama kapasiteleri ihtiyaçlarımızı yeteri kadar 

karĢılamıyor olması, büyük miktarlardaki hesaplama 

ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve klasik internet 

servislerinin bu ihtiyaçları karĢılamakta yetersiz 

kalıyor olması araĢtırmacıları yeni çözümlere 

yönlendirmiĢtir.Aynı zamanda büyük kuruluĢların 

uzak mesafedeki birimleri ile üretilen verileri bir araya 

toplama ve analiz etme zorunluluğu yeni platformlara 

ihtiyaç doğurmuĢtur [1]. 

Bulut biliĢim, bilgi iĢlem kaynaklarının ortak bir sanal 

havuzu olarak tanımlanabilir. Bulut, sistem 

kullanıcıların internet üzerindeki bu havuzdaki 

kaynakları kullanmasını sağlar. Entegre edilmiĢ Bulut 

BiliĢim dinamik bir biliĢim sistemidir. Sistem bir 

uygulama platformu ortamıdır [2]. Bulut, biliĢim 

kaynaklarını dinamik bir Ģekilde dağıtma, tahsis etme 

ve ihtiyaçlara göre yeniden tahsis etme ve kullanımını 

gözetleyebilme olanakları sağlamaktadır. Bulut biliĢim 

kaynakları, genellikle dağıtılmıĢ bir yapıya sahiptir. 

Bulut biliĢim bütün biliĢim kaynaklarını bir araya 

getirir ve bunları yazılımlar vasıtası ile otomatik bir 

Ģekilde yönetir. Kullanıcılar ihtiyaçları olan servisleri 
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internet üzerinde satın alıp kullanabilirler. Bulut 

kullanıcılara ve kuruluĢlara daha doğru ve akıllı 

servisler sunabilmek için toplu bir bilgi üretme 

amacıyla geçmiĢ ve güncel verileri bir araya 

getirebilir.  

Bulut biliĢim, internetin icadından sonra ortaya çıkan 

ve biliĢim dünyasında büyük ölçekli değiĢikliklere yol 

açabilecek bir yeniliktir. Bulut biliĢimin temellinde 

barındırma hizmeti ve dağıtık hesaplama mantığı yer 

almaktadır. Uygulamalar ve veriler büyük veri 

merkezleri üzerinde depolanır; uygulamaların ihtiyaç 

duyduğu iĢlem gücü ise birden fazla bilgisayar üzerine 

dağıtılmıĢ sistemler tarafından 

sağlanır.Mevcutsistemlerden farkı, belirli coğrafik 

konumlarda yer alan büyük ölçekli veri 

merkezlerinden, kullanıcılara, talepleri doğrultusunda 

bir hizmet olarak sunulmasıdır. 

 

a. Bulut Hesaplama 

 

Bulut hesaplama hem kullanıcılara internet üzerinden 

sunulan servisleri hem de bu servisleri sağlayan 

merkezlerdeki donanım, yazılım ve alt yapı 

kaynaklarını kapsar . Bulut hesaplamanın servis olarak 

sunulan kısmı, Servis Olarak Yazılım (Software as a 

Service (SaaS)) ismiyle bilinir.  Servis sağlayıcısı 

tarafında bulunan yazılım ve donanımların tamamı ise 

SaaS ile birlikte bulut hesaplamayı oluĢturmaktadır 

[4]. 

Bulut hesaplama hem genel hem de ticari olarak 

kullanıcılara sunulabilmektedir. Genel olarak sunulan 

bulut hesaplama örnekleri, genelde kullanacağın-

kadaröde mantığıyla çalıĢmakta ve kullanılmak istenen 

miktar üzerinden hesaplanan bir ücret, servis 

sağlayıcısına ödenmektedir. Günümüzde bunun 

örnekleri arasında AmazonWeb Services [5], Google 

AppEngine [6], Heroku [7], Mosso [8] ve Microsoft 

Azure [9] verilebilir. Bunların yanında Ģirketlerin 

kendi ihtiyaçlarını karĢılamak için kurum içinde 

kurdukları ve topluma açık olmayan bulut hizmetleri 

de vardır[4]. 

 

b. Bulut Bilişim Servisleri 

 

Bulut biliĢim servisleri üç kategoride ele alınabilir.  

Bulut biliĢim iĢlemlerinin yapılması için fiziksel alt 

yapının hazırlanması, gerekli platformun sürekli ve 

eriĢilebilir halde tutulması ve uygulamaların 

çalıĢtırılması için gerekli yazılımların temin edilmesi 

gibi hizmetleri kapsamaktadır. ġekil 1‘de Bulut biliĢim 

servis katmanları görülmektedir. 

 
Şekil 1.Bulut biliĢim servis katmanları 

i. Servis Olarak Altyapı (Infrastructure As A 

Service: IAAS) 

 

Bulut biliĢim için fiziksel donanım temini Ģeklinde 

özetlenebilir. SanallaĢtırma gibi bir takım hizmetler 

için sunucu çiftlikleri gerekmektedir ve bunun servis 

olarak sunulması Bulut içerisinde IAAS olarak 

isimlendirilir. Bir diğer yaygın kabul gören 

sınıflandırma ise bulut servislerinin tertiplenme 

biçimine iliĢkindir. Depolama, hesaplama ve ağ gibi 

fiziksel kaynaklar ve sanallaĢtırma kaynaklarına göre 

sınıflandırma yapılabilmektedir [10]. 

 

ii. Servis Olarak Platform (Platform As A 

Service: PAAS) 

 

Belli amaca yönelik bir yazılım geliĢtirmesi için bir 

takım gereksinimlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar, 

temel olarak bu uygulamalar için bir veri alanının 

temin edilmesi, bu alanın sürekli eriĢilebilir olmasının 

sağlanması, olası performans sorunlarının çözülmesi, 

bu ortamın lisanslanması gibi iĢlemlerdir.  

Bu tür iĢletme ihtiyaçları ile uğraĢmak yerine bulut 

teknolojisi üzerinde sunulan hazır platformları 

kullanmak daha verimli olabilir. ―Windows Azure [9]‖ 

veya ―Google Apps [6]‖ bu konudaki örnek 

servislerdir. Bu hizmetlerin temelinde bir kütüphane 

(API‘ler) sunması yatmaktadır. Sunulan kütüphaneler 

yardımı ile geliĢtirilen uygulamalar yine servis 

anlaĢması çerçevesinde hizmet veren firmanın 

sunucularında tutabilir [10]. 

 

iii. Servis Olarak Yazılım (Software As A 

Service: SAAS) 

 

Hazırlanan bulut uygulamalarının çalıĢtırıldığı katmanı 

ifade eder. Bulut platformu üzerinde çalıĢan 

uygulamalar, kullanıcılara, bu katmanda servis olarak 

sunulmaktadır. Uygulamalara, internet bağlantısı olan 

herhangi bir cihaz üzerinden, web tarayıcı gibi araçlar 

vasıtasıyla zaman ve konum kısıtlaması olmaksızın 

eriĢilebilmektedir. 

Burada kurumların ihtiyaç duyduğu yazılımlar bu 

hizmeti veren kurumun sunucularında tutulmakta olup, 

yazılım kullanıcının bilgisayarına kurulmadan bu 

sunuculardan çalıĢtırılarak iĢin yapılması 

sağlanmaktadır [10]. 

 
c. Bulut Veri Depolama (Blobstore) Servisi 

 

Blobstore API, (Uygulama Programı Arabirimi) 

uygulamaların veri nesnelerini bulut sunucularında 

depolamasına olanak sağlar. Depolanan bu nesneler 

blob olarak tanımlanır ve klasik veri depolama 

servisleri için izin verilen boyutlardan çok daha büyük 

olabilirler. Bloblar, video veya resim dosyaları gibi 

büyük boyutlu dosya hizmeti vermek için çok 

kullanıĢlıdırlar. Bloblar, HTTP protokolünün talebi ile 

bulut sunucusuna dosya yükleyerek oluĢturulur. Bu 

dosya yükleme iĢlemi klasik web sayfalarında da 
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kullanılan formlar aracılığı ile yapılır. Form verileri 

gönderildiğinde blobstore servisi dosyanın içeriğinden 

bir blob oluĢturur ve bu blob için BlobKey denilen bir 

anahtar döndürür. Uygulamalar bloblara direkt dosya 

adı ile eriĢemez bunun yerine BlobKey ile referans 

edilir. Bu anahtar ile depolanan blob daha sonra tekrar 

kullanılabilir. Uygulama Blobstore API‘ini kullanarak 

blob‘un tamamını yanıt (response) olarak kullanıcı 

talebine (request) servis edebilir veya blob değerlerini 

direkt olarak okuyabilir. Bu blob değerleri bir 

resimdeki pikseller olabilir [12].  

Uygulamalar blob verilerini direkt olarak oluĢturamaz. 

Bunun yerine bloblar, gönderilen web formları veya 

HTTP POST talepleri (request) tarafından dolaylı 

olarak üretilir.  

Bloblar oluĢturulduktan sonra değiĢtirilemez ancak 

silinebilirler. Her blob bilgilerinin tutulduğu bir kimlik 

verisine sahiptir ve bu verilere BlobKey ile ulaĢılabilir. 

ġekil 2‘de Blob depolama ve sunma uygulaması ve 

gerekli servisler görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.  Blob depolama ve sunma uygulaması ve 

gerekli servisler[13]. 
 

2. Görüntü İşleme 

 

Görüntü iĢleme yöntemleri kullanılmadan önce 

iĢlenecek görüntünün dijital ortama aktarılması ve 3-

kanal RGB formatına dönüĢtürülmesi gerekmektedir. 

RGB formatında görüntüler 8‘er bit‘likRed (Kırmızı), 

Green  (YeĢil) ve Blue (Mavi) kanallar biçiminde 

tutulur. Görüntü iĢleme yaparken kullanılan yöntemin 

piksel düzeyinde her bir kanala ayrı ayrı uygulanması 

gerekmektedir. 

 

a. Histogram Eşitleme 

 

Bir resmin histogramı o resimde bulunan renk 

tonlarının resim içinde kaçar pikseldebulunduğunun 

çıkarılmıĢ bir grafiğidir ve eğer resim çok karanlık ise 

siyah tonları çoğunlukta olup histogramın sol 

tarafayığılmıĢ olması yada çok aydınlık ise beyaz 

tonlarının çoğunlukta olup histogramın sağ tarafa 

yığılmıĢ olması söz konusudur. Bu tür durumlarda 

resimdeki ayrıntıların seçilmesi mümkün olmayabilir. 

Histogram eĢitlemede, dengesiz histogram dağılımı 

256 farklı renk tonuna dengeli bir Ģekilde yayılarak 

resimdeki ayrıntıların seçilmesi sağlanır [11]. 

 
Şekil3.Histogram eĢitleme ile gri seviyelerin dengeli 

dağıtılması. 

 

3. Uygulama 

 

Bu çalıĢmada, Web üzerinde hizmet veren bir görüntü 

iĢleme uygulaması geliĢtirilmiĢtir. Uygulama ile, 

piksel düzeyinde her türlü algoritmanın 

gerçekleĢtirilebileceği gösterilmiĢtir.Görüntü iĢleme 

algoritmalarından sadece ―Histogram EĢitleme‖ 

yöntemi üzerinde durulmuĢtur. 

Uygulamamızda, Platform As A Service (Servis 

Olarak Platform) katmanında Google Firması 

Tarafından Sağlanan ―Application Engine‖ 

kullanılmıĢtır. Software As A Service (Servis Olarak 

Yazılım) katmanında Java dili kullanılmıĢtır. 

Uygulama geliĢtirme ortamı olarak Eclipsearacı 

seçilmiĢtir.Verileri buluta yüklemek için 

―Blobstore‖adı verilen veri depolama yöntemlerinden 

faydalanılmıĢtır. 

 
Şekil 4. Bulut biliĢim ile görüntü iĢleme adımları. 

 

GerçekleĢtirilen bu yazılım ile imajlar üzerinde piksel 

seviyesinde her türlü görüntü iĢleme algoritması 

gerçekleĢtirilebilecektir.Uygulama geliĢtirirken 

Ġstemci/Sunucu mimarisi kullanılmıĢtır. Kullanıcı,web 

tarayıcısı aracılığı ile kendi yerel diskindeki dosyayı 

bulut sunucusuna yükledikten sonra programın 

çalıĢmasını sağlayıp sonuçları alabilmektedir. Bu 

uygulamada, görüntüler, 24-bit png formatına 

dönüĢtürülerek kullanılmıĢtır. ġekil 4‘de Bulut biliĢim 

ile görüntü iĢleme adımları görülmektedir. ġekil 5‘de 

ise çalıĢan uygulamanın resim üzerindeki sonuçları 

görülmektedir. 
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Şekil 5. Görüntü iĢleme uygulamasının ekran 

görüntüleri.(a) Gri seviyeli normal hücre görüntüsü (b) 

Histogramı eĢitlenmiĢ hücre görüntüsü. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Uygulama web üzerinden çalıĢtığından, kullanıcı 

istediği herhangi bir yerden uygulamayı kullanabilecek 

ve kendi görüntülerini yükleyip iĢlenmesini 

sağlayabilecektir. Böylece kullanıcı bulut sunucusuna 

yüklediği verileri herhangi bir tarayıcıdan tekrar açıp 

iĢleyebilme ve kaydedebilme olanağına sahiptir. 

Özellikle uzak mesafedeki uzmanlar, tıbbi görüntüler 

gibi belli konular üzerinde ortak çalıĢma yapabilecek 

ve bu görüntüleri veri tabanlarına kaydedebilecektir.  

Bulut biliĢim üzerinde görüntü iĢleme yöntemleri tıbbi 

çalıĢmalar dıĢında diğer bilimlere de uygulanabilecek 

ve tek bir sunucu üzerinden yazılım geliĢtirilmesi 

mümkün olacaktır. Bulut biliĢim teknolojisi sadece 

resimler üzerinde değil video ve ses verileri üzerinde 

de iĢlem yapabilmeye olanak sağlamaktadır.  
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Özet:Ġnternet ve bilgisayar teknolojilerinin etkin kullanılmaya baĢlanması ile birlikte, bazı kiĢisel bilgilere veya 

kurum ve kuruluĢlara ait gizli verilere, yetkili olmayan giriĢlerin yasaklanması gibi zorunlulukları 

doğurmuĢtur.Aynı zamanda bu iĢlemin doğru, güvenilir ve çok kısa sürede gerçekleĢtirilebilmesi çok önemlidir. 

Bu sistemler genel olarak kullanıcıdan bir bilgi, Ģifre ve pin numarası ya da baĢka bir yöntemle giriĢ bilgisi 

istemektedir. Bu durumda hem zaman kaybı olmakta, hem de giriĢ bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve izinsiz 

giriĢleri engellemek oldukça zordur. Bunun yerine biyometrik teknolojiler kiĢileri doğrudan tanıdıkları için, 

yüksek güvenlik uygulamalarının vazgeçilmez unsuru olarak kullanılabilirler. Biyometrik sistemler yüz, parmak 

izi, retina, iris, el geometrisi, imza, ses, koku tanıma gibi yapılar ile açıklanabilir. Bu çalıĢmada insan gözünde 

hiçbir zaman değiĢmeyen iris bölgesinin belirlenmesi ve kiĢinin tanınması aĢamasında bir sistem geliĢtirilmiĢtir. 

Sistem ile iris görüntülerinin sınıflandırılması için kullanılan özellik çıkarımları ve algoritmalar belirlenmiĢ ve 

örnek bir çalıĢma Matlab programı ile uygulanmıĢtır. Yapay sinir ağları(YSA) ile de iris örüntüleri baĢarıyla 

sınıflandırılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler:Biyometrik, iris, tanıma, sınıflandırma, YSA 

 

Biometric Iris Classification Systems 
 

Abstract:Conjunction with starting to use computer and internet technology effectively, interdiction of entrances 

that are non authorized is occurred to some of personal information or protected data of companies.  Meanwhile 

it is very important to  ensure that process  is reliable,accusative  and  able to perform in a brief time. These 

systems generally need   an data input   such as  password,pin number  or  some other methods.  In this  case  

both  time waste  occurs and   ensure  the safety of that input data and  prevent    unauthorized  logins  is really 

difficult. Instead of this, because of    biometric technologies  recognize the people  directly, they are  used  as 

essential element of high security  applications.Biometric  systems can be explained  by   recognition structures 

as  odor ,voice, signature , hand geometry, iris, retina, fingerprint,face. In this work a system is improved  in the 

process of detection of iris that never changes  and recognition  of person.An algorithm and feature extraction is 

determined   for classification  of  iris  images  with this system  and  an example work  is applied  with Matlab 

program. Iris pattern are classified successfully using artificial neural network(ANN). 

 

Keyword: Biometric, iris , recognition,classification, ANN 

 

1. Giriş 

Biyometrik sistemler bir bireyin kiĢisel bir nitelik ya 

da davranıĢını analiz ederek kimliğini açıklayan 

biyolojik verileri doğrulama bilimidir[1]. Ġnsanları 

birbirinden ayırt edebilme Ģansını bize sunduğundan 

dolayı biyometri bir kimlik doğrulama sistemi olarak 

ta kullanılmaktadır.  

Biyometrik tanıma sistemleri bir bireyin sadece 

kendisine has özelliklerinin kanıtlamasına olanak 

sağlar. Bu sistemler unutulması veya baĢkası 

tarafından kullanılması söz konusu olmayan bir kimlik 

onaylama yoludur. Bu sayede kimlik, pasaport, ehliyet 

gibi kartların yerini tamamen alacak bir sistem 

geliĢtirilebilir. Böylece hem daha güvenli hem de 

aĢılması zor sistemler gün geçtikçe ortaya çıkacaktır. 

Örneğin bir birimin giriĢ kapısında bulunan kapılarda 

manyetik kartlar yerine araç sürücüsünü tanıyarak 

giriĢine izin veren bir sistemin kullanılması çok daha 

güvenli yetkisiz giriĢlere izin vermeyeceği için hem 

daha güvenli hem de daha kullanıĢlı olacaktır.  

 

Biyometrik sistemler yüz, parmak izi, retina, iris, el 

geometrisi, imza, ses, koku tanıma gibi yapılar ile 

açıklanabilir. KiĢi tanımlaması için iris kullanma 

düĢüncesini ilk olarak ortaya atan Fransız göz doktoru 

Alphonse Bertillon‘dur[2]. 

 

Ġris kullanma biyometrik sistemler içerisinde kullanımı 

kolay ve daha basit bir yöntemdir.  Basit bir kamera 

kullanılarak yaklaĢık 20 cm uzaklıktan bile rahatlıkla 

tarama yapılabilmektedir. Gözlük ile de sorunsuz 

kullanılabilmesi, sistemlere kolay entegre olabilmesi 

ve iris örüntüsünün en güvenilir desenlerden biri 

olması, iris tarama sistemlerini daha çok tercih edilir 

hale getirmektedir. Ġris tanıma ile alakalı olarak 

literatürde birçok çalıĢma mevcuttur. 

 

Sanchez-Avila ve diğerleri[3] yaptıkları çalıĢmada 

dalgacık dönüĢümü yöntemi kullanarak yüksek 

doğruluk oranında iris tabanlı bir biyometrik tanıma 

sistemi geliĢtirmiĢlerdir. 
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Dobeš ve arkadaĢları[4] çaıĢmalarında insanlardaki 

ortak bilgileri kullanarak %99 baĢarı oranı ile iris 

tanıma sistemi geliĢtirmiĢlerdir. 

Yıldız ve Akhan[5] gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında   

uygun bir veri  tabanından alına  aynı kiĢiye ait  birden 

fazla resim arasında  çapraz iliĢki(cross correlation) 

metodu ve pikseller arasındaki hataların kareleri 

toplamının ortalama  karekökü hesaplamaları 

kullanarak iris tanıma iĢlemi yapmıĢlarıdır. ÇalıĢmada 

aynı kiĢiye ait farklı resimlerin test edilmesin 

sonucunda   % 77  oranında bir benzerlik saptanmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada insan gözünde hiçbir zaman değiĢmeyen 

iris bölgesinin belirlenmesi ve kiĢinin tanınması 

aĢamasında bir sistem geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile [6] iris 

veritabanından alınan iris görüntülerinin 

sınıflandırılması için kullanılan özellik çıkarımları ve 

algoritmalar belirlenmiĢ ve örnek bir çalıĢma Matlab 

programı ile uygulanmıĢtır. Bu aĢamada iris örüntüleri 

YSA(Yapay Sinir Ağları) yöntemi ile baĢarılı bir 

Ģekilde sınıflandırılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

Bu çalıĢmada insan gözünde hiçbir zaman değiĢmeyen 

iris bölgesinin belirlenmesi ve kiĢinin tanınması 

aĢamasında bir sistem geliĢtirilmiĢtir Ġris tanıma için 

[6] veritabanından alınan göz görüntüleri kullanılarak 

iris tanıma iĢlemi yapılmıĢtır.  Tüm yazılımlar Matlab 

ortamında uygulanmıĢtır. 

 

2.1. Göz ve iris 
 

Göz, insanın en önemli organlarından baĢında 

gelmektedir.  Ġnsan algılamasının yaklaĢık yüzde 80'i 

gözler tarafından sağlanmaktadır. Bütün vücuttaki 

duyu algılayıcılarının  yüzde 70'i gözün retina 

tabakasında yer almaktadır. Ġnsanın göz yapısı içinde 

kornea, iris, pupil, ön kamara, lens, vitreus, retina ve 

göz siniri gibi yapılar mevcuttur. ġekil 1' de insan 

gözü ve yapısı gösterilmiĢtir. 

 

 
 

Şekil 1. Ġnsan gözünün yapısı 

 

Ġris, gözbebeğinin önünde bulunan daire  Ģeklinde, 

göze rengini veren renkli tabakadır. Asıl görevi 

içerdiği kaslarla fotoğraf makinesindeki diyafram gibi 

hareket ederek gözbebeğinin (pupil) büyüklüğünü 

ayarlamaktır. Bir insanın irisinin özellikleri doğumdan 

ölümüne kadar değiĢmeden kalmaktadır. Bu nedenle 

biyometrik sistemlerde tercih edilmektedir. 

 

2.2. İris veritabanı 

 

Veritabanında[6] çalıĢmada kullanılmak üzere 64 tane 

sol göz için ve 64 tane de sağ göz için olmak üzere 

toplamda 128 tane örüntü mevcuttur. Tüm resimler 24 

bit RGB, 576x768 piksel ve PNG formatında SONY 

DXC-950P 3CCD kamera ile  kaydedilmiĢtir. 

 

ġekil 2' de örüntülerin alındığı iris veritabanından 

örnek iris resimleri görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Ġris veritabanından örnek örüntüler 

 

2.3. Görüntü işleme ve özelik çıkarım adımları 

 

Ġris veritabanından alınan görüntülerin YSA ile 

sınıflandırılması için resimlere bazı görüntü iĢleme ve 

özellik çıkarım yöntemlerinin uygulanması 

gerekmektedir.  Ġris kısmını elde etme, kenar bulma, 

ikili dönüĢümler yapma gibi bazı görüntü iĢleme 

algoritmaları iris tanıma sisteminde kullanılmıĢtır. 

 

2.4. Yapay Sinir Ağları 

 

Yapay Sinir Ağları, insan beyninin iĢleyiĢini taklit 

ederek yeni sistem oluĢturmaya çalıĢan yapay zeka 

yaklaĢımıdır[7]. Sınıflandırma problemlerinde çok 

tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ġnsan beynindeki 

biyolojik sinir hücrelerinin yapısı temel alınarak YSA 

yapısı oluĢturulur. 

 

Genelde YSA ağ yapısında, verilen bir girdi setine 

karĢılık çıktı değerleri verilerek belirtilen öğrenme 

kuralına göre ağırlık değerleri otomatik olarak 

değiĢtirilmektedir. Eğitim verisinin tamamlanmasından 

sonra eğitilmiĢ olan ağ, ağırlık değerlerinin son 

durumuna göre, verilen herhangi bir veri setinin 

sonucunu tahmin edebilmektedir. Bu çalıĢmada da 

Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli kullanılmıĢtır. Ġleri 

beslemeli geri yayılımlı bir Çok Katmanlı Ağ Modeli 

ġekil 3' de gösterilmiĢtir. 
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Şekil 3. YSA Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli 

 

3. Biyometrik İris Sınıflandırma Sistemleri 

 

Bu çalıĢmada insan gözünde hiçbir zaman değiĢmeyen 

iris bölgesinin belirlenmesi ve kiĢinin tanınması 

aĢamasında bir sistem geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile [6] iris 

veritabanından alınan iris görüntülerinin 

sınıflandırılması için kullanılan özellik çıkarımları ve 

algoritmalar belirlenmiĢ ve örnek bir çalıĢma Matlab 

programı ile uygulanmıĢtır. Bu aĢamada iris örüntüleri 

YSA(Yapay Sinir Ağları) yöntemi ile baĢarılı bir 

Ģekilde sınıflandırılmıĢtır. GeliĢtirilen sistemin blok 

diyagramı ġekil 4' de gösterilmiĢtir. 

 
Şekil 4. Ġris tanıma sistemi blok diyagramı 

 

Ġris, gözün ön kısmında bulunan ve fibroz (lifli) 

dokudan oluĢan renkli tabakadır. Ġriste 250‘den fazla 

görsel karakteristik bulunmaktadır. Bunlar daireler, 

benekler, çizgiler gibi belirleyici Ģekillerdir. Ġris, bebek 

embriyo olarak anne karnındayken oluĢur ve insanın 

ölümüne kadar değiĢmez. Ġris tarama biyometrik 

taramalar içerisinde en basit olanlarından biridir. Bu 

özelliklerden  yaralanarak  iris tabanlı  bir  uygulama   

gerçekleĢtirilmiĢtir.  Ġris örüntüleri üzerinde ilk olarak  

kenar  bulma algoritmaları uygulayarak en uygun 

kenar bulma    belirlenmiĢtir. Daha sonra   aynı 

kiĢilerin farklı iris fotolarından   farklı boyutlarda   

parçalar alınarak  korelasyon  uygulayarak 

benzerlikleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Morfolojik iĢlemler ile 

iris üzerinde Ģekiller daha da kesinleĢtirilmiĢtir. En son 

aĢamada ise oluĢan iris örüntüleri YSA ile eğitilerek 

sınıflandırma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.1. İris resminin elde edilmesi 

 

Ġris tanıma sistemleri yüz ve parmak tanımada olduğu 

gibi özel noktaların çıkarılmasıyla yapılamamaktadır. 

Daha çok örüntü tanıma olarak bilinen doku arama 

yöntemiyle yapılır. ġekil 5' de iris kısmı bulunmuĢ bir 

göz resmi görülmektedir. 

 
Şekil 5. Gözden iris kısmının elde edilmesi 

 

3.2. Görüntü işleme 

 

Ġris  etkin bölgesinin belirlenmesinde  kenar  bulma 

yöntemleri   uygulanmıĢtır.  Matlab ortamında iris 

görüntülerine uygulanan bazı kenar bulma yöntemleri 

ġekil 6' da gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 6. Farklı kenar bulma yöntemleri uygulanmıĢ 

iris örüntüleri 

 

Ġris resimlerinde gürültü olmadığı için gürültü azaltma 

iĢlemleri uygulanmamıĢtır.  

Ġrisin çevresi  belirlendikten sonra   iris kenarından   

farklı boyutlarda parçalar alınarak iĢlemler o parçalara 

uygulanarak sistemin daha hızlı yanıt vermesi 

sağlanmıĢtır. ġekil 7' deki resimde de görüldüğü  gibi 

Log Kenar Bulma Canny Kenar Bulma 

Roberts Kenar Bulma Prewitt Kenar Bulma 

Sobel Kenar Bulma 

Eşik(Bias) 

Giriş Katmanı Gizli Katmanlar Çıkış Katmanı 

Eşik(Bias) 
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aynı iris resminden  alınan  parçaların benzerliği  

görülmektedir. Bu iki  resim arasında iliĢkisel 

benzerlikten yararlanarak korelasyon uygulanmıĢtır.  

Korelasyon katsayısının 1' e yakın çıkması iris 

örüntülerinin arasında benzerliğin arttığını 

göstermektedir. 

 
 

Şekil 7. Aynı irise ait örüntüler 

 

Morfolojikoperasyonlarikili imgelere uygulanabileceği 

gibi, gri tonlu imgeler için de tanımlıdırlar. Gri tonlu 

imgede yayma iĢlemi, imgedeki koyu tonlu bölgeleri 

açmaktadır.  Binary(ikili) seviyeye dönĢtürülmüĢ bir 

iris resmi ġekil 8' de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 8.Ġkili seviye dönüĢtürülmüĢ iris örüntüsü 

 

Ġmgede koyu tonlu bölgelerle çevrili parlak bölgeler 

geniĢlerken  parlak bölgeler ile çevrili koyu tonlu  

bölgeler zayıflamakta ,hatta yapı elemanı  ve koyu 

tonlu  bölgelenin boyutuna  bağlı olarak 

kaybolabilmektedir. Gri tonlu  bölgenin boyutuna  

bağlı imgede aĢındırma iĢlemi, imgenin parlıklığını 

arttırmaktadır. Morfolojik iĢlem uygulanmıĢ bir iris 

ġekil 9' da gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 9. Ġristen alınan parçaya morfolojik iĢlem 

uygulanması 

 

Morfolojik iĢlemden sonra imgede  koyu tonlu 

bölgelerle çevrili parlak bölgeler daralırken,parlak 

bölgeler ile çevrili koyu tonlu bölgeler 

geniĢlemektedir. 

3.3. Normalizasyon 

 

Farklı insanların iris boyutları birbirinden ayrıdır ve  

farklı özelikler  gösterilebilir. Aynı kiĢilerin iris 

resimleri aydınlanma dan dolayı farklı gözükebilir. 

Bunların normalize edilmesi gerekir. Her bir iris 

örüntüsündeki değerler Denklem 1' deki gibi 

normalize edilmiĢtir. 

𝑁 =
𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 −𝑋𝑚𝑖𝑛
 (1) 

 

3.4. Özellik çıkarma 

 

Özellik çıkarım aĢamasında ise elde edilen iris 

örüntülerinden YSA' ya uygulanacak olan giriĢler 

belirlenir. Bunlar ızgaralanmıĢ iris örüntülerinden 

oluĢmaktadır. 

 

3.5. İris sınıflandırma işlemi 

 

Bu aĢamada özelikleri belirlenmiĢ iris örüntülerinden  

matris oluĢturulur. Bu matris oluĢturulduktan sonra 

yapay sinir ağlarını eğitmekte kullanılır. Daha sonra 

alınan örnekler üzerinde de aynı iĢlem yapıldıktan 

sonra YSA ile sınıflandırma yapılarak eĢleĢtirme 

sonucu sınıflandırma sonuçları elde edilir. 

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

 

Bu çalıĢmada insan gözünde hiçbir zaman değiĢmeyen 

iris bölgesinin belirlenmesi ve kiĢinin tanınması 

aĢamasında bir sistem geliĢtirilmiĢtir. Sistem ile iris 

görüntülerinin sınıflandırılması için kullanılan özellik 

çıkarımları ve algoritmalar belirlenmiĢ ve örnek bir 

çalıĢma Matlab programı ile uygulanmıĢtır. Yapay 

sinir ağları(YSA) ile de iris örüntüleri baĢarıyla 

sınıflandırılmıĢtır. 

Daha sonraki  aĢamalarda farklı sınıflandırma ve 

özellik çıkarım algoritmalarının kullanılması 

düĢünülmektedir. 
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Özet:Bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmelerin eğitime uygulanması ve ilk bilgisayarla öğretimin (BÖ) 

okullarda gerçekleĢmesi üzerinden neredeyse kırk yılı geçti. Bu süreç içinde bilgisayarla öğretim programlarının 

tasarımı ve geliĢtirilmesinde teknolojik değiĢiklikler meydana gelmeye devam ediyor. Bu yaklaĢıma dayalı 

olarak günümüzdeki geliĢmeler, uzaktan öğretime iĢlevsel olarak yansıyan yeni materyallerin tasarımını, Web‘e 

ve internet‘e dayalı yeni tekniklerin oluĢmasını sağladı. Günümüzde e-öğrenme olarak karĢımıza çıkan ve etkili 

e-öğrenme araçlarının kullanıldığı öğretim sistemleri tasarımının önemi ve kalitesini sorgulayan öğrenme 

yönetim sistemleri (ÖYS) geliĢtirilmesi ve uygulanması daha çok önem kazandı. Bu çalıĢma içinde e-

öğrenmenin tarihsel geliĢimi ve yeni kazanılan teknolojik ve öğretimsel kavramlar öğretim tasarımı ve 

teknolojisi modelleri çerçevesinde irdelenmektedir. GeliĢtirilen öğrenme kuramları ve bazı e-öğrenme biçimleri 

burada tartıĢılmaktadır. Farklı e-öğrenme araçlarını aynı anda kullanan ve yeni e-öğrenme biçimlerinin çoklu 

öğrenme ortamında yansımaları ve geliĢtirilme süreçleri bazı e-öğrenme tasarımı geliĢtirme modeli olarak bu 

çalıĢmada açıklanmaktadır. BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme olarak önerilen model etrafında yenilikçi sayılabilecek, 

düĢünceler ve tasarım modellerinden bazıları temel iĢlevleri yönünden ele alınmıĢtır. Kısaca, bu çalıĢmanın 

amacı, biliĢim ve öğretim teknolojileri kapsamında, uzaktan öğretim tekniği olarak birleĢtirilmiĢ e-öğrenme 

modelinin tasarımı ve geliĢtirilmesi için hızlı ve etkili öğretim tasarımı adımlarının nasıl gerçekleĢebileceği ve 

kullanılabileceğini tartıĢmaktır. Bu amaçla, öğretim tasarımı ve teknolojisi (ÖTT) alanı içindeki öğretim tasarımı 

modelleri ve yaklaĢımları, birleĢtirilmiĢ e-öğrenme modeli ile öğretim sürecinde kullanılması önerilen adımlar 

öğrenciler, okullar, öğretmenler ve yazılım tasarımcıları için verilmiĢ ve çalıĢmada önemli bazı yenilikçi 

yaklaĢımlar, öneriler ve düĢünceler hızlı öğretim tasarımı stratejileri ve mobil öğrenme olarak sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme, hızlı öğretim tasarımı, öğretimsel değiĢkenler 

 

Integrated e-Learning Design Model and Rapid Instructional Design 

Strategies  
 

Abstract: The applications of computer technologies in education and first time, usingcomputer-based education 

(CBI) in schools has already passed over forty years. In this process, new changes in technology has been 

involved for designing and developing of CBI programs. Today‘s developments based on this approach provide 

new operational material design in distance education and conducting WEB and Internet based new techniques. 

In today e-learning we cross,  it is getting very important for designing and applications of effective  learning 

management systems  (LMS)  to test designing instructional systems by effective e-learning  and their quality 

and importance. In this study, the  developments in the history of e-learning and technological and instructional 

concepts new gained  have been discussed based on the frame of instructional design and technology. Learning 

theories developed and types of e-learning have been discussed here. The reflections of type of e-learning tools 

used at the same time and new types of e-learning on multimedia learning environment and their development 

proceses as a e-learning design model were defined. The suggested model as an integrated e-learning has been 

taken from the acceptable innovationside , ideas and design models. In short, the purpose of the study is to 

discuss how to develop and use instructional design steps for developing fast and effective e- learning design 

model as distance education technique with informatics and instructional Technologies. For this reason, 

instructional design models and approaches in the field of IDT were given for integrated e-learning model with 

levels used for students, teachers and software designers, and important innovative approaches, suggestions and 

ideasas rapid instructional design strategies and mobil learning were presented. 

 

Keywords: Integrated e-Learning, Rapid Instructional Design, Instructional Variables 

 

1.Giriş 

 

Eğitim ve öğretim sürecinde öğretim teknolojisi 

araçlarının kullanımının kaçınılmaz olduğu, son 

yıllardaki teknolojik geliĢmeler çerçevesinde ortaya 

çıkmaktadır. Bilgisayarlı öğretim ve sonrasında 

yaĢanan öğrenme gereksinimleri, bireyleri ve endüstri 

kuruluĢlarını yeni öğrenme modelleri arayıĢına 

itmektedir. Bu yenilikçi öğretim model ve teknolojileri 

artık, e-öğrenme, birleĢtirilmiĢ e-öğrenme, mobil 

öğrenme ve hatta M-U öğrenme modelleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yaklaĢımlar hızlı ve doğru 

öğretim derslerini geliĢtirme ve baĢarılı e-öğrenme 

tasarımı yanında e-öğrenme çerçevesini oluĢturan 

öğrenme ortamlarının tasarım adımlarını 

kapsamaktadır. Genel olarak bu adımlar farklı e-
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öğrenme süreci içinde pedagojik, teknolojik, öğrenci- 

kullanıĢlılığı tasarımı (interface design), 

değerlendirme, yönetim, kaynaklar, etnik ve kurumsal-

kültürel konuları hızlı ve etkili ve anlamlı e-öğrenme 

tasarımı için içermektedir [1], [14], [18]. 

Bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmelerin eğitime 

uygulanması ve ilk bilgisayarla öğretimin okullarda 

gerçekleĢmesi üzerinden neredeyse kırk yılı geçti. Bu 

süreç içinde bilgisayarla öğretim programlarının 

tasarımı ve geliĢtirilmesinde teknolojik değiĢiklikler 

devam ediyor. Bilgisayarla öğretim günümüzde, 

geleneksel yaklaĢımdan çoklu öğrenme ortamları ve 

çevrimiçi öğrenme yaklaĢımları adı altında hızlı 

biçimde uzaktan öğretim Ģemsiyesi altında tanımlandı. 

Uzaktan öğretim yaklaĢımının gereksinimi olan yeni 

öğretim teknolojileri ve araçları olarak gösterilen e-

öğrenme tanımı eĢ zamanlı ve farklı zamanlarda 

öğrenme ortamı sunan araçlar ve teknolojilerle birlikte 

çeĢitli e-öğrenme ortamının tanımlanmasına neden 

oldu.  

 

Yeni bilgi, öğretim ve iletiĢim teknolojilerinin 

geliĢtirilmesi bu teknolojilerin etkili, anlamlı biçimde 

öğretim tasarımı modelleri sürecinde yer bulması 

okullarımızda ve iĢ yerlerimizde yeni çalıĢmaların 

baĢlamasının en önemli nedenidir. Bu çalıĢmalar çoklu 

öğretim (multimedia learning), çevrimiçi (online) 

öğrenme ortamları kavramına ilave olarak e-öğrenme 

tasarımı süreci olarak tanımlanmaya baĢladı. Bu 

ortamın gerçekleĢtirilmesi de e-öğrenme 

teknolojilerinin, geliĢtirilen öğretim tasarımı modeli ile 

öğrenme sürecinde etkin kullanılması ve öğrenme 

kuram ve yaklaĢımlarını doğru tanımakla ve 

uygulamakla olasıdır. Bu yaklaĢıma dayalı olarak 

günümüzde uzaktan öğretime iĢlevsel olarak yansıyan 

yeni materyallerin tasarımını ve Web‘e ve internet‘e 

dayalı baĢka yeni tekniklerin oluĢmasını sağladı. 

Günümüzde e-öğrenme olarak karĢımıza çıkan ve 

etkili e-öğrenme araçlarının kullanıldığı öğretim 

sistemleri tasarımının önemi ve kalitesini sorgulayan 

öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) geliĢtirilmesi ve 

uygulanması bu nedenle daha çok önem 

kazandı[18].Her yeni öğrenme ve öğretim probleminin 

okullarda ve endüstride çözümü için uygulanabilir 

öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) yazılımları farklı 

projeler için geliĢtirilme zorunluluğunu taĢımaya 

baĢladı. 

 

Bu nedenle, Uzaktan öğretim yaklaĢımına dayalı 

olarak oluĢturulan öğrenme ortamları tasarımı ve 

uygun teknolojilerin tanımlanması e-öğrenmenin 

geleceği için gerekli oldu. BiliĢim ve öğretim 

teknolojileri geliĢtirme sürecinde, e-öğrenmenin 

tanımlanması ve e-öğrenme sürecindeki yeni 

geliĢmeleri öğrenme kuram ve yaklaĢımlarına bağlı 

olarak etkin, geçerli, anlamlı ve verimli kılma 

etkinlikleri e-öğrenme tasarımını geliĢtirilmesinde 

uygulama çok yaĢamsal yer almaktadır. Bunun için e-

öğrenme ve farklı e-öğrenme teknolojilerinin öğretim 

tasarımı sürecinde birleĢtirilmiĢ kullanımını [11] yani 

tekniklerin entegrasyonunu öğretim tasarımı için 

birleĢtirilmiĢ e-öğrenme olarak belirtmek 

gerekmektedir[7]. 

 

2. E-öğrenme yaklaşımı 

 

E-öğrenme bilgisayarlar yardımı ile CD-ROM, 

internet veya intranet gibi teknolojiler ve öğretim 

tasarımı araçları ile sağlanan bir ―öğrenme‖ biçimidir. 

Son zamanlardaki bilgisayarlar ve sayısal-dijital 

teknolojideki internette olduğu gibi hızlı geliĢmeler 

öğretim amaçlı olarak endüstri ve iĢletmelerde 1970 li 

yıllardan beri kullanılmaktadır. 1970 sonları ve 1980 li 

yılların baĢında bilgisayarla öğretim önemli bir 

öğretim tekniği olarak karĢımmıza çıkmıĢtır. Bu 

yöntemlerdeki eğitimsel sorular öğrenci kontrolu, soru 

sorma teknikleri ve ekran tasarımı gibi konularda 

benzerlik göstermektedir. Örneğin 2003 yılında 

derslerin planlanması ve sunulması esnasında %24 

oranında teknoloji kullanılmıĢtır. Böylece 

öğretmenlerin dersleri kontrolu ve sunumundaki 

etkililiği 1999 yılındaki % 80 lerden 2003 de % 68 

gerilemiĢtir [24]. E-öğrenme ya da elektronik öğrenme 

kısa zaman dilimi içinde çok geniĢ alanda kullanılır 

olmuĢtur. E-öğrenme Kaplan-Leirson [13]tarafından 

aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır. E-öğrenme; 

 

―...örneğin Web‘e dayalı öğrenme, sanal 

sınıfları ve sayısal iĢbirliğini içeren geniĢ 

uygulamaların düzeni ve süreçleridir. E-

öğrenme internet- intranet, iĢitsel media, 

videotype, uydu yayınları, etkileĢimli TV, 

CD-ROM ve diğer araçlar ile konuların 

öğretilmesini içerir‖ (sf.7). 

 

E-öğrenme her alanı ve öğrenme durumunu 

kapsayacak biçimde görünmektedir. Bunlar yüz yüze 

öğretim ve diğer öğretim teknikleri gibi algılanır. E-

öğrenme genellikle bilgisayarla öğretim ve özellikle 

internet ile öğretim yardımıyla birleĢtirilmiĢtir. Bu gün 

e-öğrenme Ģirketlerde, kamu kuruluĢlarında çok geniĢ 

kullanım alanı bulmuĢtur. Bununla birlikle günümüzde 

anaokullarından lise öğretimi yıllarına (K-12) kadar 

etkili olarak ve yüksek öğretim olarak üniversiteler 

düzeyinde kullanılmaktadır[9], [23]. E-öğrenme 

öğrenmenin ve öğretimin geliĢmesi için gereken güce 

sahiptir. E-öğrenme ortamında öğrenci merkezli bir 

öğrenme amaçlanır. Öğrenme her yerde ve her zaman 

konu ile öğrenci etkileĢimini gerçekleĢtirecek biçimde 

olasıdır. Bu süreç iĢbirliğini, iletiĢimi ve öğrenmenin 

yönetimini kolaylaĢtırır. E-öğrenme öğretimin 

masrafını ve giderlerini azaltır ve dünyanın her 

yerindeki geliĢmenin boyutlarını dersler için ekler[27]. 

 

E-Öğrenme, ―bir öğrenme‖ tekniğidir. E-öğrenme (E-

Ö) kısaca, Web‘e dayalı öğrenmeyi, sanal sınıfları, ve 

sayısal (digital) iĢbirliğini kapsayan uygulamaları ve 

süreçleri olan geniĢ bir düzenlemedir. E-öğrenme; 

Internet, intranet (LAN/WAN), iĢitsel, video, uydu 

yayınları, etkileĢimli TV, CD-ROM, ve diğer e-
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öğrenme araçları ile konuların öğrenilmesini içeren bir 

öğrenme yoludur. E-öğrenme öğretimsel ve zihinsel 

bir araç olarak uzaktan eğitimin bir önemli parçası 

olarak iĢaret edilebilir. Çünkü uzaktan öğrenme e-

öğrenme teknolojilerini ve bilgisayar araçlarını etkin 

ve anlamlı biçimde öğretimin verilmesi ve öğretim 

tasarımı modelleri ile e-öğretim paketi (courseware) 

geliĢtirilmesi için kullanır. Bu süreç içinde, birçok 

teknoloji birlikte kullanılarak e-derslerin 

geliĢtirilmesine birleĢtirilmiĢ e-öğrenme (BeÖ) 

yaklaĢımı olarak gerçekleĢtirir. 

 

3.Birleştirilmiş E-öğrenme ve Öğrenmenin işlevi 

 

E-öğrenme yeni bir kavram olmakla birlikte, 

birleĢtirilmiĢ e-öğrenme de çok yeni bir kavramdır. Bu 

süreç içinde öğretim tasarımı ve teknolojisi alanı 

öğretim tasarımcıları ve teknologlar tarafından gerekli 

bulunan beceriler üzerine eğilir. Bu uzmanlar alandaki 

becerileri gerçekleĢtirmek yanında alanın doğasını, 

tarihsel geliĢimini ve Ģimdiki durumunu açıkça 

tanımlayabilmelidirler. Bu konular ve eğilimler 

gelecekteki öğrenme durumlarını oldukça etkiler [19]. 

BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme sistemleri için bilgi iletiĢim 

teknolojilerinin bireysel sorunlarının çözümü ve 

tanımının organizasyonu için yeni yaklaĢımlara gerek 

vardır. E-öğrenme konuları karmaĢık biliĢsel 

becerileri, değiĢebilen öğrenme kavramlarını ve 

gerçekçi öğrenme görevlerini içerir. Bu kavramlar 

birleĢtirilmiĢ e-öğrenme ile iliĢki halindedir. Bu 

iliĢkiler iĢ yerlerinde değiĢikliklerin meydana gelmesi 

için çok önemlidir. KarmaĢık öğrenme kavramı yeni 

bir görüĢü ifade eder. Bu bir beceri çeĢidi olabileceği 

gibi bazen bir karmaĢık beceriyi gönderme yapar[25]. 

 

KarmaĢık beceriler içindeki ana kavramlar becerilerin 

birbirleri ile uyumuna, birleĢtirilmesine, öğrenme 

(bilgi) ve profesyonel kısımların tutumlarına ve farklı 

öğrenme unsurlarına dayalıdır. BirleĢtirilmiĢ e-

öğrenmenin içinde hedefler ve önemli kısımlar 

bulunur. Ayrıca yeni öğretim yaklaĢımları ve 

materyalleri karmaĢık öğrenme süreçlerini 

desteklemek için geliĢtirilir. Bunlar probleme dayalı 

öğrenme, olaya dayalı öğrenme ve projeye dayalı 

öğrenme gibi tekniklerdir. Bu unsurlar öğrenme için 

gerçekçi, anlamlı ve zengin öğrenme görevleri sunan 

tekniklerdir[16].Merill‘e göre öğrenme e3 modeli 

içinde açıklandığı üzere etkili, anlamlı ve iĢaret edici 

olmalıdır [17]. DeğiĢebilen öğrenme her öğrenme 

ortamı için hemen uygulanabilir. KarmaĢık ve 

değiĢebilen öğrenme görevleri gerçekçi öğrenme 

alanında (dual learning) buluĢur. E-öğrenme genellikle 

teknoloji kullanılarak yapılan web, internete dayalı 

öğrenme, intranet, CD, DVD, ve diğerlerini kapsayan 

bir öğrenme yöntemidir. E-öğrenme tasarımı 

kavramları pedagoji, teknoloji ve organizasyon olarak 

tanımlanır [11]. Tarihsel olarak sanat ve profesyonel 

öğretim, yetiĢkinlerin öğrenmesi ve e-öğrenme 

ortamındaki pedagojik stratejiler olarak tanımlanır 

[27].BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme pedagojik, örgütsel ve 

teknik düzeyleri geleneksel öğretim yöntemleriyle 

birleĢtirerek iĢaret eder [11]. Bu süreç içinde bunları 

yüz yüze öğretim, uzaktan öğrenme, web‘e dayalı 

öğrenme ve internet ile öğrenme olarak birleĢtirmeye 

çalıĢır. Kısaca medyanın karıĢtırılmasıdır. Burada 

sistematik tasarım süreci ve öğretim tasarımı modelleri 

yaklaĢımı sürekliliği, güvenliği, kullanıcı ara yüzlerin 

kalitesini ve disiplinler arasındaki boĢluklar için bir 

köprü görevini birleĢtirilmiĢ e-öğrenme için yapar. 

 

4.Birleştirilmiş E-Öğrenme: E-Ders Tasarımı 

Yaklaşımı 

 

BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme (BeÖ) bir den fazla 

teknolojinin birleĢtirilmesi ya da kullanılması ile 

gerçekleĢir. Öğretim tasarımı alanı aynı zamanda bir 

mühendislik alanı gibi tartıĢılır ve görülür [22]. Eğitim 

sistemlerinin yenilenmesi veya öğretim sistemlerinin 

yeniden tasarımı öğretim sürecine yeni bir öğrenme 

değerini eklemek için gereklidir[11]. Bu nedenle e-

öğrenme teknolojilerinin eğitimsel etkilerinin 

anlamlılığı, sürekliliği öğretim sistemleri ve BeÖ 

iliĢkileri olarak Ģekil 1 de gösterilmiĢtir. 

 

E-Öğrenme paketi yerine göre birden fazla dersin 

konularını içerir. E-öğrenme sürecinde Öğretim 

Tasarımı ve Teknolojisi (ÖTT) alanının yaklaĢımı bu 

derslerin etkili öğrenilmesi ve konu ile öğrenen 

arasındaki etkileĢimi artırmak için önemli stratejiler ve 

olanaklar sağlar [19]. Bu nedenle tasarımcılar ve e-

ders geliĢtiricileri birleĢtirilmiĢ e-öğrenme araçlarını 

kullanmanın derslerin ve yeni öğrenme materyallerinin 

geliĢtirilmesindeki öneminin yerinin farkında olmaları 

gerekir[7].Bu çerçeve içinde birleĢtirilmiĢ e-öğrenme 

karmaĢık becerilerin öğrenilmesi yani becerileri 

oluĢturan öğelerin koordinasyonu, becerilerin 

birleĢtirilmesi, mesleki bilgi ve tutumları öğrenciler 

için değiĢebilen yani esnek öğrenmeyi zaman ve yer 

sınırlamaksızın sağlamaya dayanır. KarmaĢık ve esnek 

öğrenme yaklaĢımı diğer bir öğrenme sistemi olan 

gerçek öğrenme alanı ile buluĢur. Öğrenme 

koĢullarının önemini gerçek ortama taĢır. BirleĢtirilmiĢ 

e-öğrenme pedagojik, teknolojik ve örgütsel etkileri 

yenilikçi geliĢmeler bakımından ifade eder. Bu süreç 

içinde yüz yüze öğretimi, uzaktan eğitimi ve iĢ 

ortamında hizmet içi eğitimi birleĢtirmeye çalıĢır. 

Bunun için internet ve web ortamında e-öğrenme 

eğitimleri sağlayan okullar ve Ģirketlere iliĢkin çok 

sayıda e-öğrenme siteleri bulunmaktadır. Bunların 

hızlı öğretim tasarımını var olan teknolojilerle 

uygulamaya koyması kolay olmakla birlikte, birçok 

web sitesinin pedagojik nitelikleri ve öğrenme 

kuramlarını bu e-öğrenme geliĢtirme çalıĢmalarına 

bilimsel anlamda yansıttığı söylenemez. 

 

5.Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi (ÖTT) 

yaklaşımı ve e-öğrenmenin geleceği 

 

Öğretim tasarımı ve teknolojisi (ÖTT) alanının 

içerdiği performans yönetim sistemi ve öğrenme 
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araçlarının bilgi-öğrenme yönetim sistemleri öğrenme 

sürecinde yeni teknolojilerin birlikte kullanımını etkili 

duruma getirmiĢtir. Örneğin, uzaktan öğrenme için 

çoklu (multimedia learning) öğrenme ve çevrimiçi 

(online) öğrenme sisteminin geliĢtirilmesinde yeni e-

öğrenme modeli olarak uygulamada yeni öğretim 

tasarımı modellerini kapsamaktadır. Bunlardan biri 

çoklu öğrenme içinde çoklu öğrenme projeleri için 

tasarım modelidir. Bu model DDD-E modeli olup 

karar verme (Decide) , tasarım (Design), geliĢtirme 

(Develop), ve değerlendirme (Evaluate) olarak Ģekil 2 

deki bölümlerinden oluĢur [10]. 

 

 
Şekil 1 BirleĢtirilmiĢ E-Öğrenme için Öğretim 

Sistemleri YaklaĢımı 

 

Bu model proje planlama aktivitelerini öğrenciler ve 

öğretmenler için açıklar (D-decide). Bu kısım 

öğretimsel amaçları, standartları, beyin fırtınası 

etkinliklerini ve birlikte öğrenme gruplarının 

oluĢturulmasını kapsar. Tasarım (D-design) bölümü 

projenin yapısı ve uygulaması içinde, projenin tasarım 

rehberini ve eksiklikleri ortaya koymaya yönelik 

izleme değerlendirmesini içerir. Bu süreçte öğrenciler 

konuları belirler, akıĢ Ģemalarını, ekran tasarımı ve 

düzeni ile yazılım için hikaye tahtalarını oluĢtururlar. 

GeliĢtirme (D-develop) dersi kolaylaĢtırmak için 

medya elementlerinin oluĢturulmasını ve toplanmasını 

içerir. Bu kısımda öğretmen medya üretimini ve çoklu 

öğretim etkinliklerini yönetir. Ayrıca eksiklikler 

tamamlanır. Öğrenciler grafikleri, animasyonları, 

iĢitsel ve görsel video ile yetkin programı geliĢtirir. 

Değerlendirme (E-evaluate) aĢaması yukarıda konu 

edilen tüm aĢamalar için vardır. Öğretmen öğrenci 

değerlendirmelerini sağlar ve etkinlikleri gelecek için 

gözden geçirir. Öğrenciler ise modelin bu aĢamasında 

hataları giderir, küçük grup çalıĢmalarını değerlendirir 

ve bireysel değerlendirmeyi gerçekleĢtirir. 

Değerlendirme DDD-E modelinin her basamağını 

kapsar ve yapılır. Bu modelin iĢlevleri çoklu öğretim 

materyalleri ve projesi geliĢtirme için Ģekil 2 de 

olduğu gibi e-öğrenme tasarımı geliĢtirme boyutuyla 

örnek gösterilebilir [10]. 

 

 

 

6. Hızlı E-Öğrenme Tasarımı 

 

E-öğrenme sürecindeki geliĢmeler, 1990‘lar sonrası 

geleneksel ve bilgisayarla öğretim sürecinden sonra 

200‘lerde e-öğrenme dönemi içine girdi. 2005‘lere 

gelindiği zaman karma ve planlı olmayan öğrenme 

birleĢtirilmiĢ programlarla kendini gösterir. Günümüze 

gelindiğinde çağdaĢ yaklaĢımlarla öğrenme yani 

birlikte ve grupla, becerileri öne çıkaran yönetimin 

tasarlandığı etkileĢimlerin meydana geldiği e-öğrenme 

ortaya çıkmıĢtır.  

 

Şekil 2 Multimedia için DDD-E modeli  

(Ivers ve Barron‘dan, 2010, uyarlanmıĢtır.) 

 

Hızlı e-öğrenme böylece uygulanır oldu. Bu 

uygulamalar ise simülasyonlar, iĢ simülasyonları, 

kiĢilik simülasyonları, iĢitsel ve görsel video ve farklı 

öğretimsel etkileĢimlerdir. Bu çerçevede e-öğrenme 

kavramlarının değiĢtiğini görürüz. E-öğrenme 

materyalleri öğretmenler tarafından çevrimiçi öğrenme 

için sisteme konuldu. Bu programlar çevrimiçi 

filimler, video oyunları ve sanal deneyimler olarak 

tanındı. ĠĢletmelerde yapılan öğretim hizmetlerinin 

%70 i çevrimiçi öğrenme ile yapılır olmuĢtur. Böylece 

E-öğrenme artık biz öğrenmeye dönüĢtü [6]. 

 

Doğru ve hızlı e-öğrenme teknikleri takım çalıĢmaları 

içinde oyunlar ve hızlı öğretim tasarımları 

yaklaĢımlarıyla kullanıcı kolaylığı tasarımı, görseller, 
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testler ile programların bir parçasının 

tamamlanmasıdır.  Bunlara farklı zamanlarda 

kullanılan web‘e dayalı etkili dağıtım yolu 

gösterilebilir [18]. Son zamanlarda konu edilen bir 

baĢka öğrenmenin sağlanması ve dağıtımı tekniği 

olarak m-öğrenme hızlı öğretim tasarımı için 

kullanılabilir. Bu durum teknik kapasite ve ekran 

geniĢliği gibi sıkıntılar nedeniyle telefonlar, iPods ve 

Blackberry ile henüz öğrenme sürecine tam 

girememiĢtir. Fakat hızlı geliĢmeler vardır[18]. 

Simülasyonlar ve tekrar kullanılan konu objeleri ve 

öğrenme yönetim sistemi hızlı geliĢtirme tekniği 

olarak kullanılabilir. Hızlı tasarım tekniği olarak 

öğretimin verilmesinde sınıflar, iĢ öğretimi, farklı 

zamanlı e-öğrenme, eĢ zamanlı e-öğrenme, çevrimiçi 

öğrenme, karma öğrenme, yapısal rehberlik, bireysel-

yönetilen öğrenme, performans yardımları ve mobil 

öğrenme öğrenmeyi dağıtan ve veren sistemler olarak 

tanımlanır. M-öğrenmenin avantajı bazı kiĢilerin 

telefon, MP3 oyuncusu, ve diğer mobil araçlara sahip 

olmasıdır. M-öğrenme EPSS için mükemmel bir 

dağıtım sistemi olarak ya da basit elekronik iĢ yardımı 

sağlamak ve sunuları kayıt etmek için harikadır. 

Böylece hedeflerin eklenmesi,  yazıların yazılması ve 

pod-castlariçin kullanımı uygundur. M-öğrenme 

önemli bir öğrenme dağıtım sistemi haline Wikis, 

tartıĢma grupları, çevrimiçi iletiĢim ve blog‘lar için 

gelmektedir[18]. Öğretim stratejileri ve çevrimiçi özel 

öğretici programları oluĢturmak kolay değildir. 

Teknolojiler yanında, öğretim tasarımı bilgisi ve e-

öğrenme pedagojisini anlama çok önemlidir. Web 

kaynakları etkili çevrimiçi özel öğretici programlar 

(tutorials) geliĢtirmek için gerekli olan öğretim 

tasarımı ilkelerini sağlar [3]. Bir baĢka konu ise 

Ģimdiki e-öğrenme sistemlerinin adaptasyonudur. Bu 

sistem öğrenme stilleri ve kullanılan materyallere 

bağlıdır. Ayrıca sistemin kullandığı öğrenme stilleri 

her bireyin biliĢsel süreçleri (düĢünme, alma ve 

anımsama) için konuların yapısının adaptasyonuna 

rehberlik eder[21]. 

 

7. Birleştirilmiş e-öğrenme modeli adımları 

 

Öğretim tasarımı (ÖT) sistematik süreç olarak 

öğretimin ve hizmet içi öğretimlerin geliĢtirilerek 

verilmesinde önemlidir. Bu süreç karmaĢık bir durum 

göstermekle birlikte yaratıcı, aktive ve uyarıcıdır [5]. 

Birçok öğretim tasarımı modeli günün teknolojik 

gereksinimlerine bağlı olarak geliĢtirilmektedir. 

Örneğin yapısal/yapısalcı yaklaĢımlar için dört kısımlı 

(4C/ID) öğretim tasarımı modeli karmaĢık teknik 

becerilerin öğretilmesinde etkin e-öğrenme geliĢtirme 

modeli olabilir. Bu çerçevede geliĢtirilen 

―VPODDDA‖ e-öğrenme modeli içerdiği basamaklar 

ile e-öğrenmenin planlanmasına katkı yapabilir. Bu 

basamaklar bir e-ders tasarımı için visyon, profil, 

hedef, tasarım, geliĢtirme, öğretimin verilmesi biçimi, 

baĢarı ve değerlendirme süreçlerinden oluĢur [27]. Bu 

basamaklar amaca uygun olarak farklı ÖT modelleri 

içinde değiĢikliğe uğrayabilir [8]. Bu adımlar 

birleĢtirilmiĢ e-öğrenmeyi gerçekleĢtirmek için Ģekil 3 

de açıklanmakta ve verilmektedir.  

 

8. Birleştirilmiş E-Öğrenme Yaklaşımında Temel 

İşlevler 

 

E-öğrenme teknolojilerinde; karmaĢık öğrenme 

(kavramlar, bilgiler ve beceriler), esnek öğrenme (yeni 

duruma uyum, dil, süre), ve gerçek öğrenme durumları 

(tutum, bilgi, eĢgüdüm ve sosyal becerileri) olarak 

tanımlanır. E-öğrenme dersi–Öğretim ve öğrenmeyi 

geliĢtirme süresi, eldeki verilere göre, bir öğretim 

tasarımcısının WEB sitesi tasarımı ve geliĢtirmek için, 

½ saat web dersinin tasarımı ve geliĢtirilmesi için 25 

saatlık bir çalıĢma, Bir saat süreli çevrimiçi web-

tasarımı için bazen 300 saat çalıĢmak gerekebilir. 

(Ronald Cohen reported, American Society for 

Training and Development, Cohen, 2002). Bir baĢka 

boyutuyla ele alındığında e-öğrenme yaklaĢımı olarak, 

birlikte ve grup içinde düĢünce alıĢ veriĢi ve paylaĢımı 

olan (collaborative) e-öğrenmeden bahsedebiliriz.  

 

Bu çalıĢma biçimi hem grup çalıĢmasını örgütsel hem 

de düĢünce üretme ve aktif katılım yönünden ele alır. 

Ayrıca karma öğrenme ortamında, yüz yüze 

öğrenmeyi destekleme fonksiyonuna sahiptir. 

Bireylere sağlanan dönütler, çalıĢmanın kalitesi ve 

konuların daha iyi anlaĢılırlığı bakımından ayrıca 

önemlidir [12]. Bu iĢlevlerin gerçekleĢmesi e-öğrenme 

tasarımı modelinin gücüne bağlıdır. Karma öğrenme 

ortamında birleĢtirilmiĢ e-öğrenme bir süreklilik 

gösterir. Bu süreç öğrenme için bilginin alınması, 

direktiflerin verilmesi, bilginin yapısını oluĢturma ve 

gerçek dünya iĢ ve kaynaklarının öğrenme stratejisi 

olarak benimsenmesidir. Bu e-öğrenme aktiviteleri ve 

yöntemleri yüz yüze sınıf eğitimi, canlı çevrimiçi, 

koçluk, birlikte düĢünce geliĢtirme, çoklu ortam 

öğretimi, web‘e dayalı öğrenme ve performans 

destekleme biçiminde, eĢ zamanlı (canlı) olmaktan 

(synchronous) farklı zamanda öğretim (asynchronous) 

arasında öğretim stratejileri olarak süreklidir [2]. Bir 

baĢka yenilikçi yaklaĢım olarak baĢarılı e-öğrenme 

için kullanıcı-öğrenci kullanıĢlılığı tasarımı (e-learning 

interface design) modeli anlamlı, anımsanabilir ve 

güdüleyici olarak (3M hedefi) olarak tanımlanmıĢtır 

[1]. 

 

Bu model etkileĢimli öğrenme olayları sağlamak için 

içindekileri, konulan amaçları, aktiviteleri ve dönüt 

durumunu içerir. Tüm bu etkinlikler bağlantıların 

(dikkat ve ilginin) kurulması, anlamlı etkinliklerin 

tasarımı yani görsel açıklığın, giriĢ ve çıkıĢların 

kontrolu için özgürlüğü sağlayıcı ortamın verilmesi ve 

bir orkestra gibi koĢulların sıralamalarının yapılması, 

fırsatların sunulması ortamının açık öğrenme 

biçiminde verilmesidir [1]. Bu tasarım yaklaĢımının 

m-öğrenme için yapılabilir olması var olar e-öğrenme 

kavramlarının ve öğrenmenin gerçekleĢmesine katkı 

yapabilir [20]. Ayrıca m-öğrenme dersleri vermekten 
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daha çok, performans desteği verme ve öğrenmeyi 

birleĢtirme olanağı sağlar [4]. 

 

M-öğrenme sürecinde ayrıca mesaj tasarım ilkelerinin 

dil, görüntüler, iĢaretler ve semboller biçiminde küçük 

fakat anlamlı özel elementler olarak birlikte 

kullanılması resimlerin kullanılmasını sağlayacaktır. 

Mesaj tasarımının amacı bu elementleri koordine 

etmedir.  Bunlar böylece birlikte çalıĢarak insan 

beyninde kolay giriĢi, kullanıĢlılığı ve öğrenmeyi 

sağlar. Ġnsanların daha derin bilgileri ve nasıl kolay 

öğrenebildiğini ve biliĢ gerçek durumların tasarımında 

nasıl çalıĢır gibi sorunların açıklanmasına iliĢkin 

bilgileri konular ve öğrenme boyutunda entegre ederek 

insan ihtiyacına yanıt verir [26].Mesaj tasarımı bunlara 

ilave olarak m-öğrenme mesaj tasarımı ilkeleri olarak, 

algılama, öğrenme, iletiĢim ve sistemlerin 

uygulamasında ve değerlendirilmesinde gösterilebilir. 

Mayer‘s çoklu öğrenme mesaj tasarım modeli gerçek 

öğrenme ortamı ve kuramı içinde kısa dönemli bellek, 

biliĢsel kuram ve seçme, organize etme, ve birleĢtirme 

süreçlerinde kullanılabilir [15]. 

 

Bu model kısaca, uyumluluk, iĢaret verme (bilgiye 

nasıl ulaĢılır), soyut bütünlük alanı, bazı yazı ve 

kelimelerden kaçınma, birlikte animasyon ve 

kısaltmalar gibi ayrıntılar verir. Öğretim tasarımının 

karmaĢık çevrimiçi öğrenme programlarında ve 

bilgisayara dayalı öğrenmelerde bunlar kullanılabilir. 

Fakat bunların m-öğrenme için yeniden test edilmeye 

gereksinimi vardır. Öğretim tasarımı doğrudan e-

öğrenme tasarımı olmayabilir. Fakat e-öğrenme 

öğretim tasarımı kuram ve yaklaĢımlarından 

yararlanmak zorundadır.  

 

Bu nedenle hızlı e-öğrenme geliĢtirme hızlı tasarım 

sürecinde aynı algılanmayabilir. Fakat içerdiği 

beceriler öğretimsel hedeflere, mobil geliĢtirme, grafik 

tasarımı ve hızlı geliĢtirme adı altında e-öğrenme 

becerileri sayılabilir. Bunlara ek olarak proje yönetimi, 

yazma, hikaye tahtaları, hızlı prototype, grafik tasarımı 

ve hızlı geliĢtirme temel e-öğrenme becerileri olarak 

düĢünülebilir. Bu konuları halen öğretim tasarımını 

sadece öğretimin tasarımı olarak algılanma 

bakımından ve tek bir beceri olmadığı yönünden 

tartıĢmak anlamlıdır. E-öğrenme sadece endüstri için 

gerçekleĢiyor gibi olmakla birlikte orada insan ve 

çalıĢanların gereksinimleri vardır diye düĢünmek 

gerekir. Bu yönü ise bu süreci e-öğrenme ve öğretme 

süreci içinde de görmek gerektiğini öğretim tasarımı 

ve teknolojisi (ÖTT) alanı bakımından ayrıca 

açıklayarak ortaya koyar. 

 

9. Sonuç ve Öneriler 

 

Teknolojiler yardımı ile e –öğrenme ve tasarımının 

dayandığı esaslar iletiĢim modellerinin uygulanması 

ile gerçeklik kazanır. Bilgisayar araçları ve e-öğrenme 

araçları buna destek sağlar. ĠletiĢim kanalları ve alıcı-

verici arasındaki bilgi akıĢının doğruluğu kullanılan 

öğretim tasarımı modellerine, hızlı öğretim tasarımının 

stratejilerine ve teknolojilerin doğru kullanılmasına 

bağlıdır. Bu hususları kısaca sıralayabiliriz. 

 

 Ġnternet ve Web sistemleri üzerinde etkili e-

öğrenme tasarımı ve kullanımı konusunda 

bilgisayar programları ve öğretim kuram ve 

modelleri bulunmaktadır. 

 

 BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme teknolojileri ile ders 

konularının öğretilmesi veya öğrenilmesi sürecinde 

etkili olabilecek öğretim tasarımı modelinin 

seçilmesine ve uygulanmasına gereksinim vardır.  

 

 Bilgisayar teknolojileri ve öğretim materyalleri 

tasarımında görsel-iĢitsel etkenler, kısaca 

bilgisayar ve görsel okuryazarlık alanlarının gücü 

birleĢtirilmiĢ e-öğrenme dersi tasarımı içinde 

kullanıcı kolaylığı bakımından e-öğrenme 

sürecinde mesaj tasarımı çok önemlidir. 

 

 Gereksinimleri iyi belirlenmiĢ e-öğrenme 

projelerinin multimedya öğrenme konularının 

iĢlerliği öğretim tasarımı ve teknolojisi alanının 

etkilerine ve uygulamalarına ve e-öğrenme 

stratejilerine dayalıdır. 

 

 Bilgi teknolojileri ve öğretim teknolojileri, 

bilgisayarla öğretim, web ile öğretim ortamında 

etkileĢimi artırma ve sürdürme iĢlevine ve yenilikçi 

teknolojilere sahiptir.  

 Bilgisayar teknolojileri ile öğretim çerçevesinin 

kuramsal bir model olarak tasarımı, geliĢtirilmesi 

ve uygulanması sınıf ortamındaki öğretim, internet 

ve çoklu öğretim bir e-öğrenmedir. Bu 

teknolojilerin birlikte e-öğrenme tasarımı ve 

uygulaması için kullanılması ile birleĢtirilmiĢ e-

öğrenme oluĢur. Bu gün çok değiĢik e-öğrenme 

biçiminden söz etmek olasıdır. Bunlardan birisi de 

M- ve U öğrenmedir. 

 

 Konu ve kavramları öğrenmede birleĢtirilmiĢ e-

öğrenme modeli, e-öğrenme olarak ve mobil 

öğrenme teknikleri olarak performans kazanımına 

ve bilgilerin birleĢtirilmesine katkı sağlar.  

 

 BirleĢtirilmiĢ e-öğrenme teknolojilerinin e-

derslerinin geliĢtirilmesi için seçilmesi, 

kullanılması ve değerlendirilmesinin bir öğretim 

tasarımı takımının iĢi olduğu unutulmamalıdır. Bu 

amaçla hızlı öğretim tasarımı ve e-öğrenme 

yaklaĢımları mobil öğrenmeyi kapsayacak biçimde 

kullanılabilir ve yeniden test edilebilir. 
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Şekil 3 BirleĢtirilmiĢ -Öğrenme için Öğretim Tasarımı Model 
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Özet: Bilgi Güvenliği bilgiye sürekli olarak eriĢilebilirliğin sağlandığı bir ortamda, bilginin göndericisinden 

alıcısına kadar gizlilik içerisinde, bozulmadan, değiĢikliğe uğramadan ve baĢkaları tarafından ele geçirilmeden 

bütünlüğünün sağlanması ve güvenli bir Ģekilde iletilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. ISO 27001 dünya 

üzerinde geçerliliği olan ve gitgide birçok alanda zorunlu hale getirilmeye çalıĢılan bir Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemleri (BGYS) standardıdır. Bu standart, kurumlara genel anlamda bilgi güvenliğini nasıl yapabileceklerini 

anlatmaktadır. Kurumların, bilgi sistemleri süreçlerini inceleyerek tehditleri ve riskleri belirlemesi ve bu riskleri 

kabul edilebilir bir seviyeye indirebilmesi için alınacak önlemleri tespit etmesi gerekmektedir. Bu bildiride, bu 

önlemlerin ISO/IEC 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı çerçevesinde bir kuruma uygulanabilmesi için 

yapılması gereken aĢamalar verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Bilgi güvenliği, Kurumsal Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği 

Standardı 

 

ISO 27001 Enterprise Information Security Standard 

 

Abstract: Information Security,accessibility ofthe informationprovidedin an environmentconstantly, untilthe 

recipient ofthe senderof information, in confidence intact, unchangedandensure the integrity ofpassedover 

byothers, and is defined asthe process of deliveringa safeway. ISO 27001becomesmandatoryin many 

areasaround the worldand increasinglytried to bevalidan Information SecurityManagement Systems (ISMS) 

standard. This standarddescribes toinstitutionshow to provideinformation security in general. Organizations have 

to examine their information system processes to find out threats and risks and then countermeasures against 

these risks must be determined to be able to reduce the risks to an acceptable level. In this article, it is aimed to 

provide some clues on how these methods could be applied to organizations within the framework of ISO/IEC 

27001 Information Security Management Systems standard. 

 

Keywords: Information Security, Enterprise Information Security, ISO/IEC 27001 Information Security 

Management Systems Standard1. 

1.Giriş 

 

1990‘lı yıllarda yaĢanan hızlı teknolojik geliĢmelerin 

bir sonucu olarak bilgisayarlar, modern hayatın her 

alanına girmiĢ ve vazgeçilmez bir biçimde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Hayatımızın birçok 

alanında bilgisayar ve bilgisayar ağı teknolojileri 

―olmazsa olmaz‖ bir Ģekilde yer almaktadır. ĠletiĢim, 

para transferleri, kamu hizmetleri, askeri sistemler, 

elektronik bankacılık, savunma sistemleri, bu 

alanlardan sadece birkaçıdır. Teknolojideki bu 

geliĢmeler, bilgisayar ağlarını ve sistemlerini, aynı 

zamanda, bir saldırı aracı haline, kullandığımız 

sistemleri de açık birer hedef haline getirmiĢtir.  

 

2. Bilgi Güvenliği Kavramı 

 

Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz 

veya yetkisiz bir biçimde eriĢim, kullanım, 

değiĢtirilme, ifĢa edilme, ortadan kaldırılma, el 

değiĢtirme ve hasar verilmesini önlemek olarak 

tanımlanır ve "gizlilik", "bütünlük" ve 

"süreklilik(eriĢilebilirlik)" olarak isimlendirilen üç 

temel unsurdan meydana gelir. Bu üç temel güvenlik 

öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik 

zaafiyeti oluĢur. [1] 

 

Gizlilik (Confidentiality): Bilginin yetkisiz kiĢilerce 

eriĢilememesidir. 

Bütünlük (Integrity): Bilginin doğruluğunun ve 

tamlılığının sağlanmasıdır. Bilginin içeriğinin 

değiĢtirilmemiĢ ve hiçbir bölümünün silinmemiĢ ya da 

yok edilmemiĢ olmasıdır. 

EriĢilebilirlik (Availability): Bilginin bilgiye eriĢim 

yetkisi olanlar tarafından istenildiği anda ulaĢılabilir, 

kullanılabilir olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Temel Güvenlik Prensipleri 

 

Bu üç temel unsur birbirinden bağımsız olarak 

düĢünülememektedir. Bilginin gizliliğinin sağlanması 

o bilginin eriĢilebilirliğini engellememelidir. Aynı 

zamanda eriĢilebilen bilginin bütünlüğünün de 

sağlanması önemlidir. Eğer bir bilgi için sadece 

gizlilik sağlanılıyor ve bilgiye eriĢim engelleniyor ise 

kullanılamaz durumda olan bu bilgi bir değer ifade 

Gizlilik 

Bütünlük 

Erişilebilirlik 
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etmeyecektir. Eğer eriĢimi sağlanıyor ancak bütünlüğü 

sağlanmıyor ise kurumlar ve kiĢiler için yanlıĢ veya 

eksik bilgi söz konusu olacak ve olumsuz sonuçlara 

neden olabilecektir. Dolayısıyla bilgi güvenliği 

kavramı temel olarak bu üç unsurun bir arada 

sağlanması demektir. [2] 

 

3.Kurumsal Bilgi Güvenliği 

 

Bilgiye sürekli olarak eriĢilebilirliğin sağlandığı bir 

ortamda, bilginin göndericisinden alıcısına kadar 

gizlilik içerisinde, bozulmadan, değiĢikliğe uğramadan 

ve baĢkaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün 

sağlanması ve güvenli bir Ģekilde iletilmesi süreci bilgi 

güvenliği olarak tanımlanmaktaydı. Kurumsal bilgi 

güvenliği ise, kurumların bilgi varlıklarının tespit 

edilerek zaafiyetlerinin belirlenmesi ve istenmeyen 

tehdit ve tehlikelerden korunması amacıyla gerekli 

güvenlik analizlerinin yapılarak önlemlerinin alınması 

olarak düĢünülebilir. [3] 

 

Kurumsal bilgi güvenliği insan faktörü, eğitim, 

teknoloji gibi birçok faktörün etki ettiği tek bir çatı 

altında yönetilmesi zorunlu olan karmaĢık süreçlerden 

oluĢmaktadır. Yani, bilgi güvenliği sadece bir Bilgi 

Teknolojisi (BT) ya da yaygın söylemle Bilgi 

Sistemleri iĢi değildir; kurumun her bir çalıĢanının 

katkısını ve katılımını gerektirir. Ciddi boyutta bir 

kurum kültürü değiĢimi gerektirdiği için, en baĢta 

yönetimin onayı, katılımı ve desteği Ģarttır. BT‘nin 

teknik olarak gerekli olduğunu saptadığı ve uyguladığı 

teknik güvenlik çözümleri, iĢ süreçleri ve politikalarla 

desteklenmemiĢ ve kurum kültürüne yansıtılmamıĢsa 

etkisiz kalacaklardır. Gerekli inanç ve motivasyon 

yaratılamamıĢsa, çalıĢanlar Ģifrelerini korumakta 

özensiz, hassas alanlarda gördükleri yabancı kiĢilere 

karĢı aldırmaz, kağıt çöpüne gerekli imha iĢlemini 

yapmadan atacakları bilgilerin değeri konusunda 

dikkatsiz olabilecekler ve yapılan güvenlik 

yatırımlarına karĢın büyük bir açık oluĢturmaya devam 

edebileceklerdir. [4] 

 

KiĢi ve kurumların bilgi güvenliğini sağlamadaki 

eksikliklerinin yanında saldırganların saldırı 

yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları yazılımlara 

internet üzerinden kolaylıkla eriĢebilmeleri fazla bilgi 

birikimine ihtiyaç duyulmaması ve en önemlisi ise 

kiĢisel ve kurumsal bilgi arlıklarına yapılan 

saldırılardaki artıĢlar, gerek kiĢisel gerekse kurumsal 

bilgi güvenliğine daha fazla önem verilmesine yeni 

yaklaĢımların ve standartların kurumlar bünyesinde 

uygulanması zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır. [5] 

 

4. ISO 27001 Standardı ve Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi(BGYS) 

 

ĠletiĢim ortamlarının yaygınlaĢması ve kullanımının 

artması sonucunda bilgi güvenliğinin sağlanması 

ihtiyacı her geçen gün katlanarak artmıĢtır. Sadece 

teknik önlemlerle (güvenlik duvarları, saldırı tespit 

sistemleri, antivirüs yazılımları, Ģifreleme, vb.) 

kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasının mümkün 

olmadığı görülmüĢtür. Bu nedenle teknik önlemlerin 

ötesinde, insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine 

alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim 

sisteminin gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. 

Kurum veya kuruluĢların üst düzeyde bilgi güvenliğini 

ve iĢ sürekliliğini sağlamaları için, teknik önlemlerin 

yanında teknik olmayan (insan faktörü, prosedürel 

faktörler, vb.) önlemlerin ve denetimlerin alınması, 

tüm bu süreçlerin devamlılığının sağlanılması ve bilgi 

güvenliği standartlarına uygun olarak yönetilebilmesi 

amacıyla yönetim tarafından desteklenen insanları, iĢ 

süreçlerini ve biliĢim teknolojilerini kapsayan bilgi 

güvenliği standartlarına uygun olarak Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi (BGYS) kurmaları gerekmektedir. 

Bilgi güvenliği standartları kurumların kendi iĢ 

süreçlerini bilgi güvenliğine yönelik risklerden 

korumaları ve önleyici tedbirleri sistematik biçimde 

iĢletebilmeleri ve standartların gereğini yerine getiren 

kurum veya kuruluĢların belgelendirilmesi amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir.[5] 

 

Bilgi varlıklarının korunabilmesi, kurumların 

karĢılaĢabileceği risklerin en aza indirgenmesi ve iĢ 

sürekliliğinin sağlanması BGYS‘nin kurumlarda üst 

yönetim desteğiyle hayata geçirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. BGYS, ISO 27001 standardının 

öngördüğü bir yapıdır. 

 

Standardın tanımına göre BGYS, ―Bilgi güvenliğini 

kurmak, gerçekleĢtirmek, iĢletmek, izlemek, gözden 

geçirmek, sürdürmek ve geliĢtirmek için, iĢ riski 

yaklaĢımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir 

parçası‖ olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal yapıyı, 

politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, 

uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları 

içermektedir. 

 

ISO 27001‘in de içinde bulunduğu ISO 27000 ailesi 

aĢağıda kısaca verilmiĢtir. 

 

ISO/IEC 27000 – BGYS Genel Bilgiler ve Tanımlar  

ISO/IEC 27001 – BGYS Gereksinimleri  

ISO/IEC 27002 – BGYS Uygulama Pratikleri ve 

Kontrolleri  

ISO/IEC 27003 – BGYS Risk Yönetimi Uygulama 

Rehberi  

ISO/IEC 27004 – BGYS Etkinlik Ölçüm Rehberi  

ISO/IEC 27005 – BGYS Risk Yönetimi Rehberi  

ISO/IEC 27006 – BGSY Belgelendirme Kurumları 

Ġçin Rehber  

ISO/IEC 27007 – BGYS Denetim Rehberi  

ISO/IEC 27011 – Telekominikasyon KuruluĢları için 

BGYS  

ISO/IEC 27799 – Sağlık KuruluĢları için BGYS 

Rehberi [7] 

 

ISO 27001 ve ISO 27002, BGYS‘nin en temel 

standartlarıdır. BGSY‘nin planlanmasının, 
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gerçekleĢtirilmesini, iyileĢtirilmesini ve sürdürülmesi 

için uygulama iĢlemlerini ve kontrollerini ISO 27002 

içerirken; BGYS‘nin belgelendirilmesi için gereken 

standartlarsa ISO 27001‘de yer almaktadır. [7] 

 

ISO 27001 Bilgi Teknolojisi-Güvenlik Teknikleri-

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gereksinimler 

standardı kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliğinin bir 

kurumda nasıl uygulanabileceğini açıklayan bir 

dokümandır. Sadece sistem güvenliğinden değil bilgi 

güvenliğinden bahsetmektedir. 

Bu standart, bir BGYS kurmak, gerçekleĢtirmek, 

iĢletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve 

iyileĢtirmek için bir model sağlamak üzere 

hazırlanmıĢtır. Bir kuruluĢ için BGYS‘nin 

benimsenmesi stratejik bir karar olmalıdır. Bir 

kuruluĢun BGYS tasarımı ve gerçekleĢtirmesi, 

ihtiyaçları ve amaçları, güvenlik gereksinimleri, 

kullanılan süreçler ve kuruluĢun büyüklüğü ve 

yapısından etkilenir. Bir BGYS gerçekleĢtirmesinin 

kuruluĢun ihtiyaçlarına göre ölçeklenmesi beklenir.[6] 

 

Standard, sunulan bilgi güvenliği süreç yaklaĢımının, 

kullanıcılarını aĢağıdakilerin öneminin anlamalarına 

yardımcı olmaktadır.  

 ĠĢ bilgi güvenliği gereksinimlerini ve bilgi 

güvenliği için politika ve amaçların 

belirlenmesi ihtiyacını anlamak, 

 KuruluĢun tüm iĢ risklerini yönetmek 

bağlamında kuruluĢun bilgi güvenliği 

risklerini yönetmek için kontrolleri 

gerçekleĢtirmek ve iĢletmek, 

 BGYS‘nin performansı ve etkinliğini izlemek 

ve gözden geçirmek, 

 Nesnel ölçmeye dayalı olarak sürekli 

iyileĢtirmek. 

 

BGYS yaĢayan bir süreç olmak zorundadır. Bu 

nedenle de Standard BGYS için, planla-uygula-kontrol 

et-önlem al (PUKÖ) döngüsünü benimsemiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. BGYS için PUKÖ döngüsü 

 

BGYS süreçlerine uygulanan PUKÖ modeli aĢamaları 

Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 

Planlama; Kurumun BGYS politikası, amaçları, 

hedefleri, prosesleri ve prosedürlerinin oluĢturulur. 

 

Uygulama; BGYS‘nin gerçekleĢtirilmesi ve 

iĢletilmesini yani, BGYS politikası, kontroller, 

prosesler ve prosedürlerin gerçekleĢtirilip iĢletilmesini 

ifade etmektedir. 

 

Kontrol et; BGYS‘nin izlenmesi ve gözden 

geçirilmesi, BGYS politikası, amaçlar ve kullanım 

deneyimlerine göre süreç performansının 

değerlendirilmesi ve uygulanabilen yerlerde ölçülmesi 

ve sonuçların gözden geçirilmek üzere yönetime rapor 

edilmesini ifade etmektedir. 

 

Önlem al; BGYS‘nin sürekliliğinin sağlanması ve 

iyileĢtirilmesi, yönetimin gözden geçirme sonuçlarına 

dayalı olarak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin 

gerçekleĢtirilerek BGYS‘nin sürekliliğinin ve 

iyileĢtirilmesinin sağlanmasını ifade etmektedir. 

 

Bu aĢamalar sürekli bir biçimde birbirini izleyerek 

yaĢayan bir sistem oluĢturmaktadır. 

Kurumsal bilgi güvenlik politikalarının oluĢturulması, 

BGYS kapsamının belirlenmesi, varlıkların yönetimi, 

risk yönetimi, dokümantasyon oluĢturma, denetim 

kontrollerinin seçilmesi, uygulanabilirlik 

beyannameleri ve yönetimin gözden geçirmesi 

BGYS‘nin kurulum adımlarıdır.[2] 

 

BGYS'nin kurulması; varlık envanterinin yapılması, 

bu varlıklara karĢı olası risk ve tehditlerin tespit 

edilmesi, güvenlik politikalarının oluĢturulması, 

denetimlerin ve uygulamaların kontrolü, uygun 

çözümlerin geliĢtirilerek sistemin iyileĢtirilmesi gibi 

birbirini izleyen ve tamamlayan denetimlerin 

gerçekleĢtirilmiĢ olması demektir. 

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‟ni uygulamak 

isteyen bir kurumda yapılması gereken aĢamalar 

aĢağıda özetle anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

4.1 Güvenlik politikası: Üst yönetim tarafından 

onaylanmıĢ bir bilgi güvenliği politikası 

oluĢturulmalıdır. Bu politika üst yönetimin bilgi 

güvenliği yönetimi ile ilgili taahhüdünü ve kurumsal 

yaklaĢımını yansıtmalıdır.   

 

4.2 Bilgi güvenliği organizasyonu: Bu bölümde 

kurum içi ve üçüncü taraflarla olan eriĢim güvenliği 

organize edilmelidir. Yönetim kurum içinde 

uygulanacak güvenlik tedbirlerini aktif olarak 

desteklemeli, bilgi güvenliği ile ilgili hedefler 

belirlenmeli ve sorumluların atanması yapılmalıdır. 

Ayrıca organizasyon içerisindeki uygulama ile 

güvenlik politikası esaslarının aynı olduğu, güvenlik 

politikasının etkin ve uygulanabilir olduğu düzenli bir 

Önlem al    Planla 

 

 

 

 

Kontrol et                Uygula 



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

742 
 

Ģekilde bağımsız bir kurum veya kuruluĢ tarafından 

denetlenmelidir. Yine bilgi sistemlerine üçüncü 

tarafların eriĢiminden kaynaklanacak riskler 

belirlenmeli ve eriĢim hakkı verilmeden önce bununla 

ilgili tedbirler alınmalıdır. 

 

4.3 Varlık yönetimi: Tüm bilgi varlıklarını içeren bir 

varlık envanteri tutulmalıdır. Bu envanter 

hazırlanırken aĢağıda belirtilen varlık türlerinin 

tamamı göz önünde bulundurulmalıdır. 

- Bilgi: Veri Tabanı, sözleĢme ve anlaĢmalar, sistem 

dokümantasyonu vb.  

- Yazılım varlıkları: Uygulama yazılımları, sistem 

yazılımları ve yazılım geliĢtirme araçları.  

- Fiziksel varlıklar: Bilgisayarlar ve iletiĢim araçları.  

- Hizmete dönük varlıklar: Bilgisayar ve iletiĢim 

hizmetleri, ısıtma, aydınlatma, güç vb.  

- Personel: Nitelik ve tecrübeleri ile birlikte.  

- Soyut varlıklar: KuruluĢun itibarı ve imajı gibi.  

Varlık envanteri herhangi bir afetten sonra normal 

çalıĢma Ģartlarına dönmek için gereken (varlığın türü, 

formatı, konumu, değeri gibi) tüm bilgileri içermelidir. 

 

4.4 İnsan kaynakları güvenliği:Kurumun bilgi 

güvenliği politikası uyarınca personele düĢen güvenlik 

rol ve sorumlulukları belgelenmeli; iĢe alınacak 

personele yüklenecek rol ve sorumluluklar açıkça 

tanımlanmıĢ ve iĢe alınmadan önce personel tarafından 

iyice anlaĢılması sağlanmıĢ olmalıdır. Kurum 

çalıĢanlarının gizlilik ve açığa çıkarmama 

anlaĢmalarını iĢe alınma Ģartının bir parçası olarak 

imzalamaları istenmelidir. Kurum çalıĢanlarının 

güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması 

durumunda devreye girecek bir disiplin süreci 

olmalıdır. ĠĢten ayrılma, kontratın veya anlaĢmanın 

sona ermesi halinde veya görev değiĢikliği halinde 

kurum çalıĢanlarının veya üçüncü parti kullanıcılarının 

kuruluĢun bilgi varlıklarına veya bilgi iĢlem araçlarına 

eriĢim hakları kaldırılmalı veya gerektiği Ģekilde 

yeniden düzenlenmelidir. 

 

4.5 Fiziksel ve çevresel güvenlik:Bilgi iĢleme 

servisini korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır 

güvenliği (kart kontrollü giriĢ, duvarlar, insanlı 

nizamiye vb.)  tesis edilmelidir. Fiziksel sınır 

güvenliği, içindeki bilgi varlıklarının güvenlik 

ihtiyaçları ve risk değerlendirme sürecinin sonucuna 

göre oluĢturulmalıdır. Kurum içerisinde belli yerlere 

sadece yetkili personelin giriĢine izin verecek Ģekilde 

kontrol mekanizmaları oluĢturulmalı ve ziyaretçilerin 

giriĢ-çıkıĢ zamanları ve ziyaret sebepleri 

kaydedilmelidir. Yangın, sel, deprem, patlama ve diğer 

tabii afetler veya toplumsal kargaĢa sonucu 

oluĢabilecek hasara karĢı fiziksel koruma tedbirleri 

alınmıĢ olmalı ve uygulanmalıdır. 

 

4.6 İletişim ve işletme yönetimi:ĠĢletme prosedürleri 

yazılmalı ve güncellenmelidir. Bilgi iĢlem ve iletiĢim 

ile ilgili sistem açma/kapama, yedekleme, cihazların 

bakımı, sistem odasının kullanılması,  

gibi sistem faaliyetleri prosedürlere bağlanmalıdır. 

ĠĢletme prosedürlerine, ihtiyacı olan tüm kullanıcılar 

eriĢebilmeli ve bu prosedürler resmi belge gibi ciddiye 

alınmalıdır. Bilgi iĢlem sistemlerinde yapılan 

değiĢiklikler denetlenmeli ve yapılan değiĢiklikler için 

kayıtlar tutulmalıdır. Yedekleme politikası uyarınca 

bilgi ve yazılımların yedeklenmesi ve yedeklerin test 

edilmesi düzenli olarak yapılmalıdır. Bir felaket veya 

sistem hatasından sonra gerekli tüm bilgilerin ve 

yazılımların kurtarılmasını sağlayacak yedekleme 

kabiliyetleri kuruma kazandırılmalıdır. 

 

4.7 Erişim kontrolü: EriĢimle ilgili iĢ ve güvenlik 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eriĢim denetimi 

politikası oluĢturulmalı ve belgelenmelidir. EriĢim 

denetimi hem fiziksel, hem iĢlevsel boyutları ile 

değerlendirilmeli ve eriĢim denetimi politikası bütün 

kullanıcılar veya kullanıcı grupları için eriĢim 

kurallarını ve haklarını açıkça belirtmelidir. EriĢim 

haklarının ―Yasaklanmadıkça her Ģey serbesttir‖ değil 

―Ġzin verilmedikçe her Ģey yasaktır‖ prensibine göre 

verilmesine dikkat edilmelidir.  

 

4.8 Bilgi sistemleri tedariği, geliştirme ve 

bakımı:Yeni sistemlerin geliĢtirilmesi veya mevcut 

sistemlerin iyileĢtirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar 

belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne 

alınmalıdır. Uygulama sistemlerinin girdilerinin doğru 

ve uygun olduğuna dair kontroller yapılmalı; doğru 

girilmiĢ bilginin iĢlem sırasında hata sonucunda veya 

kasıtlı olarak bozulup bozulmadığını kontrol etmek 

için uygulamalara kontrol mekanizmaları 

yerleĢtirilmelidir. Uygulamalar, iĢlem sırasında 

oluĢacak hataların veri bütünlüğünü bozma olasılığını 

asgari düzeye indirecek Ģekilde tasarlanmalıdır. 

Bilginin korunması için kriptografik kontrollerin 

kullanılmasını düzenleyen politika geliĢtirilmiĢ ve 

uygulamaya alınmıĢ olmalıdır. ÇalıĢan sistemlere 

yazılım yüklenmesini -bozulma riskini asgariye 

indirmek için- düzenleyen prosedürler olmalı ve bilgi 

sistemleri üzerinde yapılacak değiĢiklikler resmi 

kontrol prosedürleri aracılığı ile denetlenmelidir.  

 

4.9 Bilgi güvenliği olayları yönetimi:Güvenlik 

olaylarını mümkün olduğunca hızlı bir Ģekilde 

raporlamak ve kurum çalıĢanlarının sistem ve 

servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları 

kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama 

prosedürü oluĢturulmalıdır. Personel ve üçüncü taraf 

çalıĢanları zafiyetlerin varlığını kanıtlamak için test ve 

giriĢimler yapmaktan kaçınmalıdır. Aksi halde 

sistemde hasar oluĢabileceği gibi testi yapan 

personelin de suçlu durumuna düĢebileceği personele 

anlatılmalıdır. Bilgi güvenliği olaylarını ortaya 

çıkarmak için sistemler, sistemlerin açıklıkları ve 

üretilen alarmlar izlenmelidir. Bilgi sisteminin 

çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dıĢı bırakma 

saldırısı, eksik veya hatalı veri giriĢi, gizlilik ve 

bütünlüğü bozan ihlaller, bilgi sisteminin kötüye 

kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller 
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toplanmalı ve güvenli bir Ģekilde saklanmalıdır. Açığı 

kapatmak ve hataları düzeltmek için gereken 

çalıĢmalar yapılırken canlı sisteme sadece yetkili 

personelin eriĢmesine, acil düzeltme çalıĢmalarının 

dokümante edilmesine, çalıĢmaların düzenli olarak 

yönetime bildirilmesi ve yönetim tarafından gözden 

geçirilmesine ve bilgi sistemlerinin bütünlüğünün 

asgari gecikme ile sağlanmasına dikkat edilmelidir.                                                                                                                                                                    

 

4.10 İş sürekliliği yönetimi: Kurum bünyesinde bilgi 

güvenliği ihtiyaçlarına yer veren iĢ sürekliliği için 

geliĢtirilmiĢ bir süreç oluĢturulmalı. Bu süreç iĢ 

sürekliliği ile ilgili olarak kuruluĢun yüz yüze olduğu 

riskleri, kritik iĢ süreçleri ile ilgili varlıkları, bilgi 

güvenliği olayları yüzünden gerçekleĢebilecek 

kesintilerin etkisini, ilave önleyici tedbirlerin 

belirlenmesi ve uygulanmasını, bilgi güvenliğini de 

içeren iĢ sürekliliği planlarının belgelenmesi 

konularını içermelidir. 

 

4.11 Uyum: Her bir bilgi sistemi için ilgili bütün 

yasal, düzenleyici ve sözleĢmeye bağlı gereksinimler 

ve gereksinimleri sağlamak için kullanılacak kurumsal 

yaklaĢım açık Ģekilde tanımlanmıĢ ve belgelenmiĢ 

olmalı ve bu gereksinimleri karĢılamak amacıyla 

kontroller ve bireysel sorumluluklar tanımlanmalı ve 

belgelenmelidir. Kullanılmakta olan yazılım ve diğer 

her türlü materyal ile ilgili olarak yasal kısıtlamalara 

uyulması açısından kopya hakkı, düzenleme hakkı, 

ticari marka gibi hakların kullanılmasını güvence 

altına alan prosedürler yürürlüğe sokulmalıdır.  

 

5.Sonuç 

 

ISO 27001‘in öngördüğü bir BGYS kurmak kurumlara 

birçok yarar sağlayacaktır. BGYS kurma adımlarının 

izlenmesi sonucunda kurum her Ģeyden önce bilgi 

varlıklarının farkına varacaktır. Hangi varlıkları 

olduğunun ve bu varlıkların önemini anlayacaktır. 

 

Risklerini belirleyip yöneterek en önemli unsur olan iĢ 

sürekliliğini sağlayabilecektir. ĠĢ sürekliliğinin 

sağlanması kurumun faaliyetlerine devam edebilmesi 

anlamına gelmektedir. 

 

Bilgilerin korunacağından, kurumun iç ve dıĢ 

paydaĢlarında bir güven duygusu oluĢturur, 

motivasyon sağlar. Daha iyi bir çalıĢma ortamı 

yaratılmasına katkı sağlar.  

 

Kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerin belirli güvenlik 

standartları çerçevesinde bilgi güvenliğini sağlayarak 

iç ve dıĢ tehditler karĢısında zarar görmeden veya en 

az zararla iĢ sürekliliklerini devam ettirebilmeleri için 

bilgi güvenliği standartlarını kendi kuruluĢlarında 

uygulamaları artık neredeyse bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir.[8] 
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Özet: Ġki yada daha fazla kameradan alınan görüntülerin kullanılmasıyla sahnedeki nesnelerin üç boyutlu 

derinliklerinin kestirimi stereo görüĢün önemli konularından biridir. Bu çalıĢmada açık kaynaklı bir bilgisayar 

görü kütüphanesi olan OpenCV kullanılarak stereo görüntülerden derinlik kestiriminin nasıl yapılabileceği 

üzerinde durulmuĢ, OpenCV'de tanımlı olan blok eĢleme ve yarı-global blok eĢleme algoritmaları kullanılması 

ile elde edilen derinlik kestirimi sonuçları paylaĢılmıĢtır. Derinlik kestirimi yapılırken Middlebury stereo veri 

kümeleri veTsukuba stereo görüntüleri üzerinde çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Stereo GörüĢ, Derinlik Kestirimi, Stereo EĢleme, OpenCV. 

 

Depth Estimation From Stereo Images By OpenCV 
 

Abstract: 3Ddepth estimation of objects in a scene using two or more cameras is one of the major subjects in 

stereo vision. In this study, it is emphasized how  to get depth estimation from stereo images using OpenCV 

which is an open source computer vision library, the depth estimation results are shared using block matching 

algorithm and semi-global block matching algorithm defined in OpenCV. During depth estimation it is studied 

on Middlebury stereo datasets and Tsukuba stereo images. 

 

Keywords: Stereo Vision, Depth Estimation, Stereo Matching, OpenCV. 

 

1. Giriş 

 

Bilgisayarla görüĢ makinelerin görmesini sağlayan 

bilim ya da teknoloji olarak tanımlanabilir. Ġnsanlarda 

bulunan binoküler sistemin incelenmesi ile stereo 

görüĢ sistemleri modellenmiĢtir. Stereo görüĢte iki 

yada daha fazla kamera ile farklı bakıĢ açılarından 

alınan görüntüler kullanılarak üç boyutlu sahne 

çıkarımı yapılabilir [1]. Stereo görüĢ uygulamaları 

robot yöngüdümü, teleoperasyon ve sanal gerçeklik 

gibi bir çok alanda  kullanılmaktadır [2]. 

 

OpenCV C++ dili ile geliĢtirilmiĢ, bir çok bilgisayarla 

görü algoritmasına sahip olan  

 

açık kaynak kodlu bir kütüphanedir[4]. Bu çalıĢmada 

.NET altyapısı ve C# programlama dilini 

kullanabilmek için ayrıca C# ile yazılmıĢ olan 

OpenCVSharp isimli ara kütüphane kullanılmıĢtır [5]. 

 

Bu çalıĢmanın ilk bölümünde stereo görüntülerden 

derinlik kestirimi hakkında bilgi verilecek, kestirim 

öncesi gerekli adımlar açıklanacaktır. OpenCV 

kütüphanesinde bulunan stereo eĢleme fonksiyonları 

ve kullanımları açıklandıktan sonra Middlebury ve 

Tsukuba stereo görüntüleri kullanılarak elde edilen 

sonuçlar değerlendirilecektir.  

 

2. Stereo Eşleme ve Derinlik Kestirimi 

 
Bir sahnenin 3 boyutlu yapısını elde edebilmek için 

farklı bakıĢ açılarından çekilmiĢ stereo görüntülerinde 

görülen her noktanın uzaydaki koordinatlarının elde 

edilmesi gerekir. Bir noktanın 3 boyutlu uzaydaki 

yerini bulmak için bir görüntü üzerindeki her bir 

noktanın diğer görüntü üzerindeki eĢinin bulunması 

gereklidir. Stereo eĢleme problemi aslında bir arama 

problemi olarak düĢünülebilir [3].  

Stereo eĢleĢtirme algoritmalarının büyük bölümümün 

amacı genel olarak sol görüntüyü referans görüntü 

olarak belirleyerek, her bir piksel için bir 

aykırılık(disparity) kestirimi yapmaktır.Bu aykırılıklar 

sağ ve sol kameralarda görülen özelliklerin resim 

düzlemindeki koordinatları arasındaki farktır. 

Aykırılık kestirimleri gözlemlenen nesnelerin ters 

çevrilmiĢ uzaklıkları olarak yorumlanır [6]. ġekil 1'de 

Tsukuba sol kamera görüntüsü ve kesin referans 

verisi(ground truth data) görülmektedir. Ġdeal aykırılık 

haritası olarak ifade edebileceğimiz kesin referans 

verisinde açık renkli pikseller kameraya daha yakın 

olan nesneleri göstermektedir. 

 

 
 (a)     (b) 
 

Şekil 1. Tsukuba stereo görüntüleri (a) sol kamera 

görüntüsü (b) kesin referans verisi 

 
Bir stereo görüĢ sisteminin derinlik kestirimi 

yapabilmesi için yerine getirmesi gereken bazı adımlar 

vardır. Stereo eĢleme yapılabilmesi için kameraların 

stereo kalibrasyon ve görüntülerin stereo düzeltme 
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(rectification) iĢlemlerinin de yapılmıĢ olması 

gerekmektedir. Ancak kalibre edilmiĢ ve düzeltilmiĢ 

görüntüler üzerinde sağlıklı bir derinlik kestirimi 

yapılabilir. 

 
2.1 Stereo Kalibrasyon 

 

Stereo görüĢ tekniklerinin doğrulukla uygulanabilmesi 

için kameraların kalibre edilmesi gerekmektedir. 

Gerçekte hiç bir lens mükemmel değildir ve görüntüde 

üretim sürecinden kaynaklanan bozulmalar meydana 

gelir [7].  

 

Kameralar ölçüleri bilinen bir kalibrasyon nesnesinin 

farklı açılardan alınmıĢ görüntüleri kullanılarak kalibre 

edilir. Kalibrasyon sonrasında elde edilen iç (intrinsic) 

parametreler lens bozukluklarının düzeltilmesinde 

kullanılır. DıĢ (extrinsic) parametreler ise kameralar 

arasında ki birbirlerine göreceli geometrik iliĢkiyi 

göstermektedir. Stereo düzeltme iĢleminin ve derinlik 

kestiriminin gerçekleĢtirilebilmesi için kameralar 

arasındaki geometrik iliĢkinin bilinmesi gereklidir. 

 

2.2 Stereo Düzeltme  

 

Ġki kameradan alınan görüntü düzleminin tam olarak 

hizalanması aykırılık değerlerlerini hesaplamak için 

gereklidir. Bu iĢlemden sonra iki görüntü üzerindeki 

satırlarının hizalanması sonucunda stereo eĢleme 

iĢlemi daha gerçekçi ve hesaplanabilir olmaktadır. 

Satır hizalanmıĢ görüntülerde eĢleĢtirilecek karĢılıklı 

piksellerin aranması iĢlemi 2 boyutlu bir aramadan 

aynı yatay çizgide tek boyutlu bir aramaya 

dönüĢmektedir. ġekil 2'de stereo düzeltme uygulanmıĢ 

iki kamera görüntüsü görülmektedir. Satır hizalama 

iĢleminin kontrolünü kolaylaĢtırmak maksadıyla 

görüntüler üzerine yatay çizgiler çekilmiĢtir.  

 

 

 
 

Şekil 2. Stereo düzeltme uygulanmıĢ satır-hizalı kamera 

görüntüleri 

2.3 OpenCV ile Stereo Eşleme  

 

OpenCV kütüphanesinde stereo eĢleme iĢlemi için 

blok eĢleme ve çizge kesme algoritmaları ayrı 

fonksiyonlar olarak tanımlanmıĢtır. 

 

2.3.1 Blok Eşleme Algoritması 

 

Blok eĢleme algoritması her bir pikselin diğer 

görüntüde ki eĢini bulmak yerine, arama iĢlemine 

komĢu pikselleri de dahil ederek bir blok halinde 

arama yapar. Bu Ģekilde problemin çözüm kümesinin 

kısıtlanması amaçlanmıĢtır [9]. Referans görüntü 

üzerindeki bu blok ile diğer görüntü üzerindeki 

blokların benzerlikleri parlaklık yoğunluğu farkı 

kullanılarak ölçülür.  

 

OpenCV'de blok eĢleme algoritması için 

FindStereoCorrespondenceBM (left, right, disparity, 

state) fonksiyonu kullanılmaktadır. Parametreler 

aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

 

• left : 8 bitlik sol görüntü 

• right: sağ görüntü(sol görüntü ile aynı tip ve 

aynı ölçüde) 

• disparity: aykırılık haritası çıktısı 

• state: stereo eĢleme yapısı (blok boyutu ve 

diğer özellikler bu nesne kullanılarak 

tanımlanır.) 

 

2.3.2 Yarı-Global Blok Eşleme Algoritması 

 

OpenCV'de tanımlanmıĢ olan yarı-global blok eĢleme 

algoritması H. Hirschmüller tarafından 2005 yılında 

tanımlanmıĢ olan yarı global eĢleme algoritması temel 

alınarak geliĢtirilmiĢtir [10]. Blok eĢleme 

algoritmasında ki bazı iyileĢtirme iĢlemleri 

algoritmaya dahil edilmiĢtir. 

 

OpenCV'de yarı-global eĢleme algoritması için 

StereoSGBM sınıfının FindStereoCorrespondence 

(left, right, state) metodu kullanılmaktadır. 

Parametreler aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

• left : 8 bitlik sol görüntü 

• right: sağ görüntü(sol görüntü ile aynı tip ve 

aynı ölçüde) 

• state: stereo eĢleme yapısı  

 

3. Deneysel Sonuçlar 

 

Kullanılan OpenCV fonksiyonlarından blok eĢleme 

algoritması standart kameralar için tanımlı varsayılan 

parametreler kullanılarak, yarı-global blok eĢleme 

algoritması     parametreleri        ise     bizim  

 

 
 

                 (a)        (b) 

 
 

                (c)                             (d) 

 

Şekil 3. Deneysel sonuçlar (a) sol kamera görüntüsü 

(b) kesin referans verisi (c) blok eĢleme algoritması 

derinlik haritası (d) yarı-global blok eĢleme 

algoritması derinlik haritası 
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 (a)     (b) 

 
 (c)      (d) 

 

Şekil 4.Midd2 veri kümesi[7] deneysel sonuçlar (a) sol 

kamera görüntüsü (b) kesin referans verisi (c) blok 

eĢleme algoritması (d) yarı-global blok eĢleme 

algoritması 

 

tarafımızdan belirlendiğinde ġekil 4 ve ġekil 5'te 

görülmekte olan sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Algoritmalar 

kalibrasyon ve düzeltme iĢlemi yapılmıĢ olan Tsukuba 

ve Middlebury stereo görüntüleri üzerinde 

çalıĢtırılmıĢtır. 

 

Blok eĢleme algoritması varsayılan parametrelerden 

farklı parametreler kullanılarak çalıĢtırıldığında ise 

ġekil 5'teki sonuçlar elde edilmiĢtir. 
 

 
  

Şekil 5. Yeni parametreler kullanılan blok eĢleme 

algoritması sonuçları 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalıĢmada OpenCV kütüphanesi ile farklı 

algoritmalar kullanılarak stereo görüntülerden derinlik 

kestirimi yapılmıĢtır. Kullanılan iki algoritma 

arasından blok eĢleme algoritması Middlebury 

görüntülerinde varsayılan parametreler ile yeterli 

baĢarımı sağlayamazken, yarı-global blok eĢleme 

algoritması iki veri setinde de kesin referans verisine 

daha yakın sonuçlar vermiĢtir. Blok eĢleme 

algoritmasının baĢarımının kullanılan parametreler 

değerlerinden oldukça etkilendiği sonucuna 

varılmıĢtır. 

 

Açık kaynaklı bir kütüphane olan OpenCV'nin de 

modern programlama dillerinin kullanımına olanak 

veren, bilgisayarla görü uygulamaları için 

kullanılabilirliği yüksek ve kolay ulaĢılabilir bir 

kütüphane olduğu sonucuna varılmıĢtır.  
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Özet:Üniversitelerdeki birimler için iĢ takibini ortak bir altyapı üzerinden yapmak ve yönetmek iĢlerin 

yürütülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Tüm birimlerin ortak bir veritabanını kullanması, iĢlerin 

tanımlanması, takibinin yapılması ve çözümlenmesi zaman bakımından oldukça kısa sürmesi verimlilik 

bakımından istenilen bir durumdur. Bilgisayarlar, mobil cihazlar gibi farklı ortamların da bu ortak altyapıyı 

kullanabilmesi de bir baĢka gerekli olan özelliktir. Bu çalıĢmada üniversitelerdeki iĢ takiplerinin yapılabilmesi 

için bulut biliĢim teknolojisi ile ortak bir altyapı geliĢtirilmiĢtir. Bu altyapı üzerinden talep edilen iĢ takipleri 

yapılmakta ve en kısa sürede çözüm üretilmektedir. Böylece iĢ verimliliğinin artması planlanmaktadır. Bulut 

teknolojisi Windows Azure altyapısı üzerinde C# ve Asp.net programlama dilleri kullanarak geliĢtirilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler:ĠĢ takibi, bulut biliĢim, C#, ASP.NET, üniversite, Azure 

 

A Cloud Computing Application for Job Tracking System in Universities 
 

Abstract: It is important to build job tracking system on a common substructure for all units in universities. If 

all units use the same database it would be easier to tracking the jobs. Cloud computing is the use of computing 

resources (hardware and software) that are delivered as a service over a network (typically the Internet). In this 

project a cloud computing application has been developed for the job tracking in the universities with using c# 

and asp.net programming languages. In this project Windows Azure has been used as cloud service and also 

SQL Azure has been used as database service. 

 

Keyword: Job tracking, cloud computing, C#, ASP.NET, Azure 

 

1. Giriş 

 

Günümüzde bilgisayar alanında büyük değiĢimler 

meydana gelmektedir. Boyutları büyük, iĢlevleri sınırlı 

bilgisayarlar ile baĢlayan çağ, iĢlem gücü yüksek 

taĢınabilir bilgisayarlara doğru uzanan bir çizgi 

izlemiĢtir. KiĢisel bilgisayarların yetenekleri hızla 

artarken, boyutları da giderek küçülmüĢ; taĢınabilir 

bilgisayarlar ve cep bilgisayarları kullanıma 

sunulmuĢtur. 

Ġnternetin ortaya çıkıĢı ve yaygınlaĢması haberleĢme ve 

veri alıĢveriĢinde önemli geliĢmeler meydana 

getirmiĢtir. Belli merkezlerde depolanan veriler 

internet ağı üzerinden geniĢ bir kullanıcı kitlesine 

sunulmaya baĢlanmıĢ; veri merkezlerinde hapsolmuĢ 

veriler internet ile dıĢ dünyaya açılmıĢtır. Ofis ve 

evlerde kullanılan bilgisayarlar ve ardından taĢınabilir 

cihazlarda internet kullanımı hızla yaygınlaĢmıĢtır. 

Kullanıcı tarafındaki hızlı tüketim doğrultusunda web 

standartları da yeniden Ģekil almaya baĢlamıĢ, yeni 

web teknolojileri ve servisleri ortaya çıkmıĢtır. 

günümüze doğru gelindiğinde internet uygulamaları 

gündeme gelerek, iĢ uygulamaları hazırlanmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Süreç içerisinde kullanıcı talepleri; uygulamaları, 

zaman, mekan ve platformdan bağımsız olarak 

kullanabilme yönünde geliĢmiĢtir. Bu isteklere cevap 

verebilmek için, ―bulut biliĢim (cloud computing)‖ adı 

verilen yeni bir oluĢum gündeme gelmiĢtir[1]. 

 

2. Bulut Bilişim 

 

Bulut biliĢim (Cloud computing) veya iĢlevsel 

anlamıyla çevrim içi bilgi dağıtımı; biliĢim aygıtları 

arasında ortak bilgi paylaĢımını sağlayan hizmetlere 

verilen genel ad. Bulut biliĢim bu yönüyle bir ürün 

değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin 

paylaĢımı sağlanarak, mevcut biliĢim hizmetinin; 

bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına 

benzer bir biçimde biliĢim ağı (tipik olarak 

Ġnternet'ten) üzerinden kullanılmasıdır. 

Bulut sözcüğü dosyaların sağlandığı konumu iĢaret 

etmektedir. Klasik bir algı olarak iĢlemleme ve 

saklama konumlarının aynı aygıtta bulunması durumu 

kliĢeleĢmiĢtir. Ancak saklama boyutu bulutlara yani 

saklama ve altyapı hizmeti barındıran hizmetlere doğru 

kaymaktadır. Bu gidiĢin ilk öncü uygulamaları, 

Ġnternet sağlayıcıları tarafından, yedekleme amacıyla 

sunulan bulutlardır. Örneğin, Türkiye'de hizmet veren 

bir Ġnternet sağlayıcısı olan TTNET; TTNET Bulutu 

adlı hizmetle Türkiye piyasasına girmiĢtir. Google gibi 

uluslararası biliĢim Ģirketleri ise; Google Docs gibi 

çevrim içi bilgi iĢleme özelliği sunan uygulamalar 

geliĢtirmiĢtir. Ayrıca; Microsoft ve Intel gibi büyük 

teknoloji firmaları da bu teknolojiyi biliĢim 

tüketicisine sunmuĢtur. ġekil 1' de bulut biliĢimin 

mantıksal Ģeması görülmektedir. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fim_teknolojileri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fim
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrik_%C5%9Febekesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yedekleme&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/TTNET
http://tr.wikipedia.org/wiki/Google
http://tr.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Intel
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Şekil 8. Bulut biliĢim mantıksal Ģeması 

 

Bulut biliĢim, internet teknoloji servisleri için temeli 

internet protokollerine dayanan; yeni bir tamamlayıcı, 

hizmet dağıtıcı olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem 

sayesinde programlarla yapılan birçok biliĢimsel 

iĢlem; artık internet üzerinden sanal olarak 

yapılabilmektedir. Bu Ġnternet'le birlikte uzak 

bilgisayarlara eriĢebilmek ve bu bilgisayarlar 

üzerinden veri iĢleyebilme tekniğinin bir getirisidir. 

Çevrim içi olarak yapılandırılan ağ tabanlı araçlar ve 

uygulamalar sayesinde, ağ tarayıcıları birçok 

programın bir araya toplandığı ve bilgisayarlar arası 

iĢlem yapılabilen bir alana dönüĢmüĢtür. Bir bulut 

biliĢim sisteminden bahsederken iki kategoride 

değerlendirmek gerekir: ön taraf ve arka taraf. Bu iki 

kısım birbirlerine bir ağ, genellikle internet ile 

bağlıdır. Ön taraf bilgisayar kullanıcısı veya müĢteri 

tarafıdır. Arka taraf ise sistemin bulut kısmıdır. ġekil 

2' de bulut biliĢimin mimarisi gösterilmiĢtir. 

 
 

Şekil 9.Bulut biliĢim mimarisi 

 

Ön taraf, istemcinin bilgisayarını(veya bilgisayar ağını) 

ve bulut biliĢim sistemine eriĢim için gerekli olan 

uygulamayı içerir. Bütün biliĢim sistemleri aynı 

kullanıcı ara yüzüne sahip değildir. Web tabanlı e-

posta programları gibi hizmetler herhangi bir web 

tarayıcısı kullanarak çalıĢabilir. Diğer sistemler 

istemcilere ağ eriĢimi sağlayan birbirinden farklı 

uygulamalar sağlarlar. 

Sistemin arka tarafında biliĢim hizmetlerinin bulutunu 

oluĢturan çeĢitli bilgisayarlar, sunucular, veri 

depolama sistemleri vardır. Teoride, bir bulut biliĢim 

sistemi pratik olarak veri iĢlemeden video oyunlarına 

kadar bütün bilgisayar programlarını içerebilir. 

Genellikle her bir uygulamanın kendine ait bir 

sunucusu vardır. 

Bir merkez sunucusu sistemi yönetir, trafiği ve istemci 

taleplerini her Ģeyin yolunda gittiğinden emin olmak 

için monitörler. Protokoller denilen bir takım kuralları 

izler ve middleware denilen özel bir yazılım kullanır. 

Middleware ağ bağlantılı bilgisayarların birbiriyle 

iletiĢim kurmasını sağlar. Çoğu durumda sunucular 

tam kapasite çalıĢmazlar. Bu kullanılmayan iĢleme 

gücünün boĢa gitmesi manasına gelir. Fiziksel bir 

sunucuyu aslında her biri kendi bağımsız iĢletim 

sistemini çalıĢtıran çoklu sunucularmıĢ gibi kullanmak 

mümkündür. Bu tekniğe sanallaĢtırma denilmektedir. 

Sunucu sanallaĢtırması birbirinden ayrı bulunan 

sunuculardan en iyi Ģekilde faydalanılmasıyla daha az 

fiziksel makineye ihtiyaç duyulmasına sebep olur. 

Eğer bir bulut biliĢim Ģirketi birçok istemciye sahip ise, 

depolama alanı için yüksek bir talep olması 

muhtemeldir. Bazı Ģirketler yüzlerce dijital depolama 

cihazı gereksinimi duyar. Bulut biliĢim sistemleri 

bütün istemcilerinin bilgilerini koruyabilmek için 

asgari çiftli depolama cihazları bulundurmalıdır. 

Bunun sebebi bu cihazlar aynı bilgisayarlar gibi kimi 

durumlarda arızalanmaktadır. Bir bulut biliĢim sistemi 

bütün istemcilerinin bilgilerinin kopyasını oluĢturmalı 

ve diğer depolama cihazları üzerinde depolamalıdır. 

Bu kopyalar merkez sunucunun yedek makinelere 

eriĢmesine ve verileri geri getirmesine izin verir aksi 

takdirde verilerde kayıplar yaĢanabilir [2]. 

Günümüzde kullanılmakta olan bazı bulut biliĢim 

uygulamaları mevcuttur. Open cirrus, 2008 yılında 

faaliyete geçen Open Cirrus projesi, araĢtırmacıların, 

bulut biliĢim altyapısı üzerinde, çalıĢmalarını 

yürütmelerine imkân sağlayan bir sınama ortamıdır. 

Microsoft live@edu ise, Microsoft kampüs 

çözümlerinden biri olan Live@edu; öğrencilere 

çevrimiçi çalıĢma ve depolama alanları sunan, bulut 

biliĢim temelli bir hizmetler kümesidir (Microsoft 

Akademik, 2011). Live@edu platformu üzerinden 

öğrenci ve fakülte kaynakları yönetilebilir, dokümanlar 

ve çoklu ortam içerikleri oluĢturulup dağıtılabilir, bilgi 

paylaĢımı yapılabilir. Steam (Türkçe: Buhar), Valve 

Corporation tarafından tasarlanan, bir dijital dağıtım, 

dijital hak yönetimi, çok oyunculu ve iletiĢim 

platformudur[3]. 

TTNET Netdisk TTNET‟in sunmuş olduğu bir online 

dosya depolama hizmetidir. Windows, Mac, iOS, 

Android işletim sisteminlerine uyumlu cihazlarda 

çalıcak şekilde geliştirilmiştir. 

 

Windows Live SkyDrive, Microsoft'un sunduğu bir 

çevrimiçi dosya depolama ve paylaĢma hizmetidir. 

Kullanıcılar, Windows Live hesapları ile 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_taray%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_taray%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_taray%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
http://tr.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
http://tr.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ok_oyunculu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_Live


Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

749 
 

bağlanabildikleri SkyDrive hesaplarına tarayıcılarını 

kullanarak dosya gönderip, internet eriĢimi olan her 

yerden bağlanabilmektedirler. Halka açık olarak 

paylaĢılan SkyDrive dosyalarına eriĢim için üyelik 

gerekmemektedir. Servis, 7 GB'lik bir kiĢisel 

depolama alanı sunmaktadır (daha önceden üyelik 

almıĢ kiĢiler hâla 25 GB'lik alana sahiptir). Bir defada 

gönderilecek en fazla dosya ise 100 MB' ile sınırlıdır. 

 

3. İş takibi 

 

ĠĢ takibi ve yönetimi; yapılacak olan iĢlerin 

çıkarılması, belirlenmesi, zaman ataması yapılması, 

eldeki kaynaklarla ne kadar zamana yayılacağının ve 

ne kadar sürede yapılacağının kararlaĢtırılmasıdır.  

 

ĠĢletmelerde önceden belirlenen amaçların 

gerçekleĢtirilebilmesi için çalıĢanlar ve yaptıkları iĢler, 

bölüm, birim gibi çeĢitli adlarla anılan gruplara 

ayrılmıĢlardır. ĠĢletme faaliyetlerinin etkinliği 

açısından bu grupların sınırlarının belirlenmesi, 

özelliklerinin bilinmesi ve görevlerinin tanımlanması 

gerekmektedir. Bunun için de her birimde 

gerçekleĢtirilen faaliyetleri oluĢturan iĢler ve birbirleri 

ile iliĢkileri saptanmalıdır. ĠĢletmelerde iĢlere iliĢkin 

çeĢitli ayrıntı ve özellikleri saptamak amacı ile yapılan 

iĢ analizi çalıĢmalarına bu nedenle gerek 

duyulmaktadır. 

 

ĠĢletmedeki iĢ analizi faaliyetleri, iĢlerin içerdiği görev, 

sorumluluk ve çalıĢma koĢullarını belirlemeye yönelik 

çabalardan oluĢur. Bu çalıĢmalarda ayrıca iĢleri 

yapacak olan kiĢilerde bulunması gereken bilgi, beceri 

ve yetenekler de belirlenmeye çalıĢılır. 

 

ĠĢ takibini ve zamanlamasını yapabilmek için 

yöneticiler iĢlerin neler olduğunu bilmelidirler. Bunun 

için iĢlerin analizinin yapılıp bir program vasıtasıyla 

kaydının yapılması takip edilmesini ve yönetilmesini 

kolaylaĢtıracaktır. 

 

Hizmet alan ve veren kiĢiler bir iĢ bekliyor ya da 

ortaya koyuyorsa hangi noktada olduğunu bilmek ister. 

Bunun için iĢi yapan kiĢi için iĢ parçalara bölünüp 

aĢamalar halinde takip edilebilir. 

 

Merkezi bir yerde tanımlanan iĢ hakkında ne 

gerekiyorsa bu merkezde toparlanmalı, üst yönetici ve 

iĢi yapmakta olan her adımda mutabık olmalı ve yanlıĢ 

anlaĢılmalara mahal vermemelidirler. Hem de 

yöneticiler olan bitenden haberdar olmalı, yapılmıĢ iĢi 

tekrardan yaptırmaya uğraĢmamalı, yapılmayacak 

olanı kapatmalıdır. [4] 

Uygulamamızda iĢ takibini etkin ve hızlı bir Ģekilde 

yapabilmek için farklı kullanıcılar tanımlanmıĢ,formlar 

ve raporlarla iĢlerin takibinin düzenli bir Ģekilde 

yapılması amaçlanmıĢtır. 

 

Üniversitelerdeki birimler için iĢ takibini ortak bir 

altyapı üzerinden yapmak ve yönetmek iĢlerin 

yürütülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Tüm 

birimlerin ortak bir veritabanını kullanması, iĢlerin 

tanımlanması, takibinin yapılması ve çözümlenmesi 

zaman bakımından oldukça kısa sürmesi verimlilik 

bakımından istenilen bir durumdur. Bilgisayarlar, 

mobil cihazlar gibi farklı ortamların da bu ortak 

altyapıyı kullanabilmesi de bir baĢka gerekli olan 

özelliktir. Bu çalıĢmada üniversitelerdeki iĢ 

takiplerinin yapılabilmesi için bulut biliĢim teknolojisi 

ile ortak bir altyapı geliĢtirilmiĢtir. Bu altyapı 

üzerinden talep edilen iĢ takipleri yapılmakta ve en 

kısa sürede çözüm üretilmektedir. Böylece iĢ 

verimliliğinin artması planlanmaktadır. Bulut 

teknolojisi Windows Azure altyapısı üzerinde C# ve 

Asp.net programlama dilleri kullanarak geliĢtirilmiĢtir. 

 

4. Materyal ve Yöntem 

 

Sistemimiz Windows Azure platformu üzerinde C# ve 

Asp.net programları dilleri kullanarak geliĢtirilmiĢtir. 

Veritabanı sağlayıcısı olarak  Sql Azure kullanılmıĢtır. 

 

5. C# Programlama Dili 

 
Microsoft'un geliĢtirmiĢ olduğu yeni nesil dilidir. Yine 

Microsoft tarafından geliĢtirilmiĢ .NET Teknolojisi 

için geliĢtirilmiĢ dillerden biridir. Microsoft tarafından 

geliĢtirilmiĢ olsa da ECMA ve ISO standartları altına 

alınmıĢtır. [5] 

 

6. ASP.NET 

 
Microsoft tarafından geliĢtirilmiĢ bir web uygulama 

geliĢimi teknolojisidir. Özdevinimli (dinamik) web 

sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web 

hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar. Aynı iĢletme 

tarafından geliĢtirilen .Net çatısı'nın (framework) 

parçası, ve artık iĢletmece desteklenmeyen ASP 

teknolojisinin devamını teĢkil eder. Her ne kadar isim 

benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi 

bir değiĢim geçirmiĢtir. ASP.NET kodu ortak dil 

çalıĢma zamanı (ingilizce - common language runtime) 

altyapısına dayalı çalıĢır, diğer bir deyiĢle, yazılımcılar 

.Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET 

uygulamaları geliĢtirmek için kullanabilirler. Yani, 

Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından 

yazılan kod, çalıĢtırılmadan önce sanal bir yazılım 

katmanı tarafından ortak bir dile çevrilmektedir.[6] 

 

7. Windows Azure  

 

Azure Services Platform Microsoftveri merkezlerinde 

barındırılacak ve çalıĢtırılacak uygulamalara imkân 

tanıyan buluttaki bir uygulama platformudur. 

Uygulamalar için bir çalıĢtırma olarak hizmet veren 

Windows Azure adlı bir bulut iĢletim sistemini sağlar 

ve kapalı arazi uygulamalarının geliĢtirilmesine, 

yönetilmesine ve sunucularda barındırılmasına imkân 

veren bir dizi hizmeti sağlar. Bütün Azure Hizmetleri 

ve uygulamaları Windows Azure'a ek olarak onları 

http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F_taray%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
http://tr.wikipedia.org/wiki/GB
http://tr.wikipedia.org/wiki/MB
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nokta_Net_Teknolojisi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/ISO
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Uygulama_Geli%C5%9Fimi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Uygulama_Geli%C5%9Fimi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Uygulama_Geli%C5%9Fimi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Sayfas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Sayfas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Sayfas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Uygulamas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/XML
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Hizmeti&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Hizmeti&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Hizmeti&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/NoktaNet
http://tr.wikipedia.org/wiki/ASP
http://tr.wikipedia.org/wiki/ASP
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortak_Dil_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Zaman%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortak_Dil_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Zaman%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/NoktaNet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Java_programlama_dili
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma&action=edit&redlink=1
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çalıĢtırmak amacıyla kullanılarak inĢa edildi. Windows 

Azure'un üç tane çekirdek bileĢeni vardır: Compute, 

Storage ve Fabric. Ġsimleri öne sürerken Storage büyük 

ölçekli ihtiyaçlar için ölçülebilir depolama (Blobs, 

Tables, Queue, Drives) sağlayarak üzerinde 

odaklanırken; Compute bileĢeni, Web Role ve Worker 

Role ile birlikte hesaplama ortamı sağlar. 

Windows Azure hosting ortamına, --o gereksinimlerle 

beraber açık bir Ģekilde iĢ yapacak barındırılmıĢ 

uygulamaları gerektirmeden kaynakları, yük 

dengelemeyi, jeo-kopyayı ve uygulama yaĢam ömrünü 

otomatik olarak yöneten bir ağın içine bireysel 

sistemleri bir araya getiren-- Fabric Controller denilir. 

Üstelik --- ikili büyük nesneler, queue, sürücüler ve 

iliĢkisel olmayan tablolar gibi yapılandırılmamıĢ 

verileri depolamak için yeteneği ile uygulamaları 

sağlayan Windows Azure Storage Service gibi --- pek 

çok uygulamanın gerektirdiği diğer hizmetleri de 

sağlar. Uygulamalar, Azure Services Platform'un bir 

parçası olan diğer uygulamaları da kullanabilir. 

ġekil 3' verilen Windows Azure 1 ġub. 2010'dan 

itibaren piyasada bulunmaktadır.  

 
 

Şekil 10. Windows Azure Platformu 

 

Kullanıcılar http://www.windowsazure.com web 

sitesinden Windows Azure hizmet süresi satın 

alabilirler. Azure bir seçenek olarak Content Delivery 

(CUN, Ġçerik Teslimi) hizmetlerini de sunuyor. ġu 

anda hiçbir masrafı olmadan "Teknoloji Önizleme 

Topluluğu" Azure CDN, Azure Storage'ten ve 

kullanıcılara dünya çapında 18 merkezi merkezinden 

statik içeriğin düĢük gecikme süresi ile teslimine 

olanak verir.[7] 

 

8. SQL Azure 

 

SQL Azure, Microsoft veri merkezlerinde iĢlev 

gösteren, SQL Server teknolojileri 

üzerine inĢa edilmiĢ, iliĢkisel bir bulut veri tabanı 

servisidir. SQL Azure herhangi bir 

uygulama kurulum ya da konfigürasyonu 

gerektirmeksizin, bulut üzerinde, ihtiyaçlar 

doğrultusunda ve kolaylıkla veri tabanları oluĢturmaya 

imkân sağlar. GeliĢtiricilerin daha önceden aĢina 

oldukları teknolojileri, araç ve veri dellerini 

destekleyerek uygulama geliĢtirme sürecine hız ve 

esneklik katmaktadır.SQL Azure üzerinde 

oluĢturduğumuz veri tabanıyla SQL Server 

Management vasıtasıyla çalıĢtırabileceğimiz gibi 

Silverlight‘la yazılmıĢ olan ġekil 4' de SQL Database 

Management Portal üzerinden de çalıĢmalarımızı 

sürdürebiliriz. 

 
 

Şekil 11.SQL Database Management Portal 

 

 Üniversitelerde ĠĢ Takibi Ġçin Bir Bulut BiliĢim 

Uygulaması 

ĠĢ takibini basit ve her kullanıcının kolay bir Ģekilde 

kullanabileceği bir sistemde yürütmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ġlk olarak yönetici, teknisyen ve kullanıcı olmak üzere 

üç adet kullanıcı türü tanımlanmıĢtır. Her tür kullanıcı 

sisteme girdiğinde kendi kullanıcı türlerine ait 

sayfalara yönlendirilmektedir. ĠĢ takip sistemine giriĢ 

ġekil 5' de gösterilmiĢtir. 

 

 
 

Şekil 12. ĠĢ takip sistemine giriĢ 

 

Kullanıcılar sisteme giriĢ yaptıktan sonra kendi 

bilgilerinin ve daha önceden talep ettiği iĢlemlerin 

sonuçlarının ve raporlarının temin edilebildiği sayfaya 

yönlendirilmektedirler. Kullanıcılar yapılacak iĢi 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0kili_b%C3%BCy%C3%BCk_nesneler&action=edit&redlink=1
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ayrıntılı bir form doldurarak yöneticiye bildirmektedir. 

ĠĢin ayrıntılarını verebilecekleri fotoğraf yada herhangi 

bir doküman ekleyebilmeleri için formda dosya 

ekleme bulunmaktadır. Yapılmakta olan iĢle ilgili 

bildiriler kullanıcıya geri dönmektedir ve kullanıcının 

durumu takip etmesi sağlanır. ġekil 6' da iĢ talep 

formu görülmektedir. 

 
 

 

 

Yönetici kullanıcıların rollerini yönetebilmektedir, 

aynı zamanda kulacılardan gelen bildiriler de 

yöneticiye ulaĢmaktadır. Bildiriyi incelenildikten sonra 

uygun bulunan ilgili teknisyene bildirilmektedir. 

Teknisyen kendisine gelen formla iĢten haberdar olur. 

Yapılacak iĢle ilgili bir plan oluĢturur, gerekirse iĢi 

aĢamalara böler, iĢe baĢladıktan sonra bulunduğu 

süreci raporlar halinde bildirir. ĠĢ tamamlandıktan 

sonra teknisyen yaptığı iĢin ayrıntılı raporunu yazarak 

süreci tamamlamaktadır.   

Yapılan iĢler ve karĢılaĢılan sorunlar arĢivde 

bulunduğundan benzer durumlarda herkes için 

kolaylık sağlanmıĢ olmaktadır. 

 

9.Sonuçlar  

 

Bu çalıĢmada birimler arasındaki iĢlerin takibi 

yapılarak düzenli bir yapı oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 

Kullanıcıların karĢılaĢtıkları sorunlara hızlı bir Ģekilde 

çözüm üretilmeye çalıĢılmaktadır. Yapılacak iĢlerin 

ayrıntılı bir Ģekilde denetlenmesiyle hem çözümlere 

kolay bir Ģekilde ulaĢmaktayız hem de tutulan raporlar 

sayesinde kullanıcılar için çözümler sağlamakla 

birlikte iĢi yapacaklar içinde kolaylık sağlamıĢ 

olunmaktadır. 

ĠĢ takip sisteminin daha sonraki aĢamalarda farklı 

platformlar üzerinden takibinin yapılması 

düĢünülmektedir. 
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Özet: Günümüzde mobil cihazlar baĢlangıçtaki kullanım amacı olan cep telefonluğu görevini aĢmıĢ ve birer 

bilgisayar görevini üstelenerek, akıllı cep telefonu olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Android iĢletim sistemi ise 

mobil cihazlara yönelik geliĢtirilmiĢ ve günümüzde mobil cihazlar üzerinde en yaygın kullanıma sahip mobil 

iĢletim sistemlerinden biridir. Bu çalıĢmada Karabük Üniversitesi'ne yönelik Android cihazlarda kullanılmak 

üzere bir bilgi sistemi hazırlanmıĢtır. Bu uygulama sadece Karabük Üniversitesi öğrencileri veya personeline 

yönelik değil, Karabük Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ya da Karabük Üniversitesi ile ilgili 

geliĢmeleri takip etmek isteyen Android kullanıcılarına da hizmet verecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir.  

 

Anahtar Sözcükler: Mobil Cihazlar, Android, Üniversite Bilgi Sistemi 

 

Android Application of Karabük University Information System 
 

Abstract: Today mobile devices has gone beyond to be used originally as a mobile phone' purpose and they are 

started to be used as smart phone by taking in charge of computers. Android operating system has been 

developed for mobile devices and today it is one of the most used mobile operating systems. In this study an 

information system application which can be used on Android devices, for Karabük University is introduced. 

This application has not been developed for only students or staff of Karabük University, it has been also 

developed for the Android users who want to have information or get news about Karabük University. 

 

Keywords: Mobile Devices, Android, University Information System. 

 

1. Giriş 

 

Hızla ilerleyen teknoloji, bilim dünyasında büyük 

geliĢmeler sağlarken, bilgiyi ve bilgiye ulaĢmayı 

küçük cihazlara sığdırmayı baĢarmıĢtır. Bu teknolojik 

geliĢmelere paralel olarak mobil cihazlar bilgisayarlar 

ile yapılabilecek birçok iĢlemi yapabilecek donanıma 

ve yazılıma sahip hale gelmiĢtir. Artık insanlar birçok 

iĢlemi cep telefonu olarak da kullanabildikleri akıllı 

telefonlar ve tablet bilgisayarlar üzerinden rahatça 

yapabilmektedirler. Bu durum dünya üzerinde mobil 

cihaz kullanımının muazzam derecede artmasını 

sağlamıĢtır. 

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan mobil 

cihazlara yönelik iĢletim sistemleri, Google tarafından 

geliĢtirilen Android, Apple tarafından geliĢtirilen iOS 

ve Microsoft tarafından geliĢtirilen Windows Mobile 

iĢletim sistemleridir [1]. Android'in açık kaynak kodlu 

olması, uygulama geliĢtiricilerinin sayısının çokluğu 

ve buna bağlı olarak Android ortamında çalıĢabilen 

yüz binlerce uygulamanın olması, Android iĢletim 

sisteminin diğer mobil iĢletim sistemlerinin bir adım 

önüne geçmesini sağlamıĢtır. Android Ģu anda dünya 

üzerinde 190 ülkede yüz milyonlarca mobil cihaz 

üzerinde kurulu olan mobil bir iĢletim sistemi olmakla 

beraber her gün binlerce yeni Android uygulaması 

Google Play'a yüklenmektedir.. Google Play'dan aylık 

ortalama indirilen uygulama sayısı 1.5 milyar 

civarındadır [2]. Google Play, Google tarafından 

iĢletilen kurumsal Android uygulama mağazasıdır. 

Bunun yanı sıra bu uygulamalara çeĢitli sitelerden de 

ulaĢılabilmektedir [3]. 

Android, Linux'ın 2.6 versiyonunun güvenlik, bellek 

yönetimi, proses yönetimi ve sürücü modeli gibi 

çekirdek servislerini taban olarak alan,Google,Open 

Handset Allianceve özgür yazılım topluluğu iĢbirliği 

ile geliĢtirilen açık kaynak kodlu bir mobil iĢletim 

sistemidir [1,4]. Ayrıca Android sadece bir iĢletim 

sistemi değil, içinde ara yazılımlar (middleware), 

anahtar uygulamalar (key applications) ve iĢletim 

sistemi bulunduran bir yazılım yığınıdır. Android SDK 

(Software Development Kid), Java programlama dili 

ile Android platformu üzerinde uygulama geliĢtirmek 

için araçlar ve API' ler sunan bir geliĢtirme aracıdır. 

[5]. Her ne kadar Android Java tabanlı olsa da, 

Android cihazlarda Java Sanal Makinesi yerine Dalvik 

Sanal Makinesi kullanılır. Dalvik Sanal Makinesi 

kısıtlı bellek kapasitesine sahip ve düĢük hızlardaki 

iĢlemciler için tasarlanmıĢ bir sanal makinedir [1,6]. 

Bu çalıĢmada "Karabük Üniversitesi Bilgi Sistemi" adı 

altında bir Android uygulaması geliĢtirilmiĢtir. Bu 

uygulama sadece Karabük Üniversitesi öğrencileri 

veya personeline yönelik olarak geliĢtirilmemiĢ, 

Karabük Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak 

isteyen ya da Karabük Üniversitesi ile ilgili geliĢmeleri 

takip etmek isteyen Android kullanıcılarına da hizmet 

verecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. Uygulamanın 

içeriğinde genel olarak üniversitenin genel tanıtımı, 

iletiĢim adresleri, bünyesinde bulunan birimler, 

üniversite duyuruları ve üniversitedeki etkinlikler, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Google
http://tr.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://tr.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://tr.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
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üniversitenin fotoğraf galerisi, üniversiteye ulaĢım, 

kampüsdeki hava durumu ve akademik takvim gibi 

bilgi içeren ekranların yanı sıra öğrenciler için not 

görüntüleme ekranı da bulunmaktadır. Bundan sonraki 

bölümlerde uygulamanın geliĢtirildiği ortamlar ve 

ekran çıktıları ile uygulamanın detayları anlatılacaktır. 

Son bölümde ise sonuç ve önerilerden bahsedilecektir. 

 

2.Geliştirme Ortamı 

Uygulama Window 7 64 Bit iĢletim sistemine sahip bir 

bilgisayar üzerinde Eclipse editörü kullanılarak Java 

programlama dilinde geliĢtirilmiĢtir . Android sürümü 

olarak Android 2.3.3 iĢletim sistemi ve API 10 

seviyesi kullanılmıĢtır. Ayrıca bu uygulama Android 

2.1 iĢletim sistemi ve üzeri bütün iĢletim sistemi 

sürümlerinde baĢarıyla çalıĢmaktadır. 2.1 sürümü 

öncesi sürümlerde uygulama çalıĢmamaktadır. Kasım 

2012 verilerine göre piyasadaki Android sürümlerinin 

%99.6'sı 2.1 ve üzeri sürümleri kullanmaktadır [7].  

 

 
 

Şekil 1. Kasım 2012 tarihine göre Android 

sürümlerinin kullanım oranları [7] 

 

3.Uygulama 

 

Uygulama on temel baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu 

baĢlıklar: 

 

•KBÜ Hakkında 

•Duyurular 

•Etkinlikler 

•Fotoğraflar 

•Kampüste Hava 

•Not Görüntüleme 

•UlaĢım 

•Akademik Takvim 

•PaylaĢ 

•Öneri/Ġstek Yaz 

Uygulamanın giriĢ ekranı bu on baĢlığı içeren bir 

menü yapısındadır. Bu menü Android'in GridView 

yapısı kullanılarak tasarlanmıĢtır (ġekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Uygulamanın GiriĢ Ekranı 

 

3.1 KBÜ Hakkında 

Bu baĢlık altında Karabük Üniversitesi ile ilgili genel 

bilgiler, üniversiteye ait akademik birimler ve 

üniversite birimleri ile ilgili iletiĢim adresleri üç farklı 

sekmede gösterilmiĢtir. 

Birinci sekmede üniversite ile ilgili bilgiler uygulama 

içersindeki bir XML dosyasından çekilerek WebView 

bileĢeni ile ekrana yansıtılmıĢtır (ġekil 3). 

Ġkinci sekmede üniversitenin akademik birimleri 

hiyerarĢik bir biçimde Android'in ExpandedList 

bileĢeni kullanılarak listelenmiĢtir (ġekil 4). 

 

 
 

Şekil 3. Genel Bilgiler Sekmesi 
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Şekil 4. Akademik Birimler Sekmesi 

 

Üçüncü sekmede üniversitenin çeĢitli birimlerinin 

iletiĢim bilgileri XML bir dosyadan alınarak WebView 

bileĢeni ile ekrana getirilmiĢtir (ġekil 5). 

 
Şekil 5. ĠletiĢim Bilgileri Sekmesi 

 

3.2 Duyurular ve Etkinlikler 

 

Karabük Üniversitesi'ne ait güncel duyurulara 

Duyurular menüsünden, etkinlik bilgilerine 

Etkinlikler menüsünden ulaĢılabilmektedir. Bu 

bilgiler XML yapısında bir web servis aracılığı ile 

Android'in ListView bileĢeni kullanılarak duyurular ve 

etkinlikler baĢlıklar Ģeklinde listelenmiĢtir (ġekil 6). 

Her bir duyuru ya da etkinlik baĢlığına tıklanarak 

konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaĢılabilmektedir. Bu 

detaylı bilgilerin gösterimi için Android'in WebView 

bileĢeninden yararlanılmıĢtır.  

 
Şekil 6. Duyurular Ekranı 

 

3.3 Fotoğraflar 

 

Üniversitemize ait fotoğraf galerisi bir sunucu 

üzerinden Android'in AsyncTask sınıfı kullanılarak 

indirilmektedir. Android' e ait bir BaseAdapter sınıfı 

kullanarak resimler galeri formatında listelenmiĢtir. 

Galeri üzerinde seçilen her bir fotoğraf ġekil 7'de 

görüldüğü gibi ekrana yansıtılmıĢtır. 

 

 
Şekil 7. Fotoğraf Galerisi 

 

3.4 Kampüsde Hava 

 

Bu bölümde Karabük iline ait hava durumu bilgileri ve 

üniversite kampüsüne ait anlık sıcaklık bilgisi 

gösterilmektedir (ġekil 8). Karabük iline ait hava 

durumu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü web 

sitesinden temin edilmektedir. Kampüse ait sıcaklık 

bilgisi ise Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji 

Mühendisliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından sağlanan bir web servis aracılığı ile 

alınmaktadır. 

 

3.5 Not Görüntüleme 

 

Öğrencilere ait ara, dönem sonu ve bütünleme 

sınavları ile dönem sonu harf notu bilgileri bu ekranda 

görüntülenmektedir.  
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Şekil 8. Hava Durumu Ekranı 

 

Öğrenciler Karabük Üniversitesi öğrenci 

otomasyonuna ait kullanıcı bilgileri ile sisteme giriĢ 

yaparak not bilgilerine ulaĢabilmektedirler (ġekil 9). 

Veriler web servisi aracılığı ile JSON yapısında 

alınmaktadır. 

 
Şekil 9. Not Görüntüleme Ekranı 

 

3.6 Ulaşım 

 

Bu ekran iki kısımdan oluĢmaktadır. Bu kısımlardan 

ilki Karabük iline ait ulaĢım bilgilerini, ikinci kısım ise 

üniversite kampüsüne il içinden ulaĢım bilgilerini 

içermektedir (ġekil 10). 

 
Şekil 10. UlaĢım Ekranı 

 

3.7 Akademik Takvim 

 

Üniversiteye ait akademik takvim bilgileri Android'e 

ait bir WebView bileĢeni içerinde gösterilmektedir 

(ġekil 11). 

 
Şekil 11. Akademik Takvim Ekranı 

 

3.8 Paylaş ve Öneri/İstek Yaz  

 

PaylaĢ bölümünde geliĢtirilen uygulamanın çeĢitli 

araçlar ile diğer Android kullanıcılarına tavsiye 

edilmesi amaçlanmaktadır. Bu araçlardan bazıları 

popüler sosyal ağlar (Facebook, Twitter, Linkedin 

vb.), e-posta servisleri ve mesajlaĢma araçları 

(Skype,WhatsApp vb.)' dır. 

Öneri/Ġstek Yaz bölümünde uygulama ile ilgili 

kullanıcılardan geri bildirim alınması 

hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak ġekil 12'deki 

form ekranı tasarlanmıĢtır.  
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Şekil 12. Öneri/Ġstek Yaz Formu 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Karabük Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak 

isteyen veya üniversitedeki geliĢmeleri takip etmek 

isteyen kiĢiler her zaman bir bilgisayar ortamında 

üniversitenin web sitesini ziyaret etme imkanına sahip 

olmayabilirler. Bu durumlarda Android cihazlara sahip 

mobil cihaz kullanıcıları kolay bir Ģekilde üniversiteyle 

ilgili bilgilere ve geliĢmelere ulaĢabilmektedir. 

Özellikle Not Görüntüleme ekranı öğrencilerin, 

Akademik Takvim ekranı hem öğrencilerin hem de 

üniversite personelinin en çok ihtiyaç duyacağı 

ekranlardır. Ayrıca Duyurular ve Etkinlikler ekranı 

Karabük Üniversitesi ile ilgilenen bütün Android 

kullanıcılarının ilgilisini çekecek bir ekrandır. 

GeliĢtirilen bu uygulama Karabük Üniversitesi'nin 

mobil otomasyon uygulamasının temelini oluĢturacak 

nitelikte olup geliĢtirilmeye açık durumdadır. 
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Adobe Presenter ileAsenkronE-ÖğrenmeDersMateryali Hazırlamak 
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1 KırklareliÜniversitesi,LüleburgazMeslekYüksekokulu,Lüleburgaz/Kırklareli 

fusunyavuzer@gmail.com,bora.aslan@kirklareli.edu.tr 

 

Özet: E-öğrenme süreci;eĢzamanlıolmayan(asenkron), eĢzamanlı(senkron),bütünleĢik (senkron + asenkron), 

karma(geleneksel + senkron + asenkron) olmak üzeredört türde 

uygulanmaktadır.Asenkronöğrenmesürecinde,öğrencizamanve mekanfarkıgözetmeksizin ders 

materyalineulaĢabilir.Buaçıdanasenkronöğrenmeenfazlakullanılane-öğrenme 

sürecidir.Asenkrondersmateryalihazırlamakiçinbirçokyazılımçözümü mevcuttur.Enfazla 

kullanılanisesunumyazılımlarıdır.GünümüzdeçoğunlukladersmateryaliüretirkenMicrosoft 

Powerpointkullanılmaktadır.FakatPowerpointile hazırlanandersmateryalleriinternet 

üzerindenverileninteraktifbireğitimiçinuygundeğildir. AdobePresenter, Microsoft Powerpointiçin geliĢtirilmiĢ 

bireklentidirvePowerpoint ile hazırlanansunuları,e-öğrenme 

materyallerinedönüĢtürmekiçinkullanılır.Presenterile etkileĢimlisınav 

veanketleroluĢturulabilir,sunularaFlashiçeriğivevideo (MULTIMEDIA) eklenebilir, 

sunularseslendirilerekinternetortamınauygunbiçimdeyayımlanabilir.BuçalıĢmadaAdobePresenterile 

hızlıbirĢekildee-öğrenmemateryallerioluĢturulabileceği gösterilecektir. 

 

AnahtarSözcükler:E-öğrenme,AdobePresenter,DersMateryali. 

 
CreatingAsynchronousE-Learning 

CourseMaterialwithAdobePresenter 
 

Abstract: E-learningprocessisappliedinfourways:asynchronous,synchronous,integrated (combinationof 

thefirstandthelatterone),andhybrid(traditionalformbesideswiththefirst andthe latterone).Inthe 

asynchronouslearningprocess,the studentcanreachthe course materialwhatevertheplaceand  

thetimeis.Therefore,asynchronouslearningis themost commonly  used  e-leaning  process.There  are  various  

software  solutions  to   prepare asynchronous course  material. Presentation softwares arethe  most 

frequentlyused ones. Nowadays,whenitisintendedto preparecoursematerial,MicrosoftPowerpointisusually 

preferred.However,the materialspreparedusingPowerpoint arenotsuitableforaninteractive 

courseconductedonline. 

Adobe PresenterisanimprovedadditionforMicrosoftPowerpointanditisusedfor 

transformingthepresentationswhicharealready preparedwiththe helpofPowerpointintoe- 

learningmaterial.Interactiveexamsandsurveyscanbe formedviaAdobe Presenter.Flash 

contentandvideocanbeaddedtothepresentationsandalsothepresentationscanbevocalised 

andbereleasedappropriatelyfortheInternet. In this study, we will showthat creatingrapidlye-learning 

coursematerial with Adobe Presenter 

 

Keywords: E-learning,Adobe Presenter,Course Material. 
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Web Sayfalarında ve Eğitim Yazılımlarında Kolay Kullanılabilirliğin ve 

Erişilebilirliğin Hareketli Kılavuz(Tutorial) ile İnsan Bilgisayar 

Etkileşimine Olumlu Etkisi Sağlanabilir mi? 
 

Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya, Ömer Sevinç 
OndokuzMayısÜniversitesi,Bilgisayar ProgramcılığıBölümü,Samsun 

dogukan.sariyalcinkaya@omu.edu.tr,osevinc@omu.edu.tr 

 

Özet:AraĢtırmalar Ģunu göstermektedir ki Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi kavramı insanların bilgisayar 

teknolojisiyle etkileĢimini artırmak ve bu iliĢkiyi daha verimli hale getirmek için ortaya çıkmıĢ bir 

kavramdır.AraĢtırmalar tasarımcıların ve eğitim teknologlarının eğitim yazılımları ve web sayfalarını hazırlarken 

kullanıcıların kolay kullanılabilirlik ve eriĢilebilirlik üzerine daha fazla önem vermeleri gerektiğini 

göstermektedir.Bunu sağlamanın en temel adımı da hazırlanan yazılım ve web sayfalarında kolay anlaĢılabilen 

ara yüz tasarımlarından geçmektedir. Acaba gerçekten sadece ara yüzün anlaĢılır olması bunun için yeterli 

midir?Mehrabian ve Ferris‘in yaptığı araĢtırma sonucu mevcut bilgisayarların tasarımında insanlar arası 

iletiĢimde vücut dilinin etkisi %55, ses tonunun etkisi %38, sözün etkisi ise %7‘dir. Bütün bu veriler ıĢığında 

insanbilgisayar etkileĢimi çalıĢmaları, insanların daha kolay kullanabileceği ve kendilerine daha yakın 

hissedebileceği yeni bir ara yüz geliĢtirmeye yoğunlaĢmıĢtır.Bu tespit belirli oranda yeterlidir.Çünkü ara yüzün 

anlaĢılabilirliği kiĢiden kiĢiye değiĢim gösterebilir.Bu biraz da o kiĢinin teknolojiyle olan iliĢkisine ve ilgisine 

bağlıdır.Bunun eksik kaldığı yerde açıklayıcı klavuza ihtiyaç duyulmaktadır.Tabi bunu da eğitim yazılımlarında 

ve web sayfalarında daha etkileĢimli ve teknolojik olarak oluĢturmamız gerekir.Bu araĢtırma ile kullanıcıların 

eğitim yazılımlarına ve web sayfalarına eriĢimlerinde ara yüz tasarımının eksik kaldığı Ģartlarda hareketli klavuz 

(tutorial)hazırlanmasıyla bu sorunun yeterli bir Ģekilde ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak mıdır? Sorusuna 

yanıt aranacakdır. 

 

Anahtar Kelimeler:Ġnsan bilgisayar etkileĢimi,kullanılabilir arayüz,hareketli klavuz,. 

 

Abstract: The researches show that the term ―Computer and Human interaction‖ occurs to raise people with 

computer technology and to be more useful by this relation.Researches show that designers and education 

technologs must give importance the users to reach and use easily when they prepare educational software and 

web pages.To provide this,firstly,prepared software and web pages must have an easy understandable interface 

design.I wonder if it is really enough an understandable interface.According to result of the researches done by 

Mehribian and Ferris shows us that the interaction between people has a percentage of %55 body language,%38 

of voice tone and %7 of the speech.This percentages proves that computer and human interaction needs an 

understandable interface so the users can easily interact with computer.When this isn‘t enough,a clear moving 

tutorial is needed.This must be occurred interaction and technological in the education software and web 

pages.In the research it is wanted to answer when interface isn‘t enough during reaching web pages and 

education software,moving tutorial help to abolish this problem. 

 

Key Words: Computer human interaction,usable interface,moving tutorial 
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E-Öğrenme ve Sosyal Ağlar 
 

Burcu Akın, Ömer Ergem, Merve Güleroğlu, Tarkan Gürbüz
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara 
burcu.akin@metu.edu.tr, omer.ergem@metu.edu.tr, merve.guleroglu@metu.edu.tr, tarkan@metu.edu.tr 

 

Özet: Yeni ve yenilikçi e-öğrenme çözümlerine olan ilgi son on yıl içinde giderek artmaktadır. Yeni teknolojiler 

iletiĢimi ve etkileĢimi kolaylaĢtırarak güçlü birlikte öğrenme ortamlarının oluĢmasını sağlamaktadır. Öğrenmenin 

sosyal yönü dikkate alınacak olursa, geliĢmekte olan teknolojilerden biri olan sosyal medyanın formal ve 

informal bir öğrenme aracı olarak kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğu görülebilir. Sosyal 

ağların öğrenim araçları olarak potansiyelini yansıtan çok sayıda çalıĢma yapılmaktadır. Alandaki güncel 

çalıĢmalar sosyal medyanın öğrenme amacıyla kullanılma potansiyelinin farklı boyutlarını incelemeye 

çalıĢmaktadır. Bu kapsamda, bu çalıĢmaların incelenmesine ve bulunan sonuçlar ıĢığında oluĢan büyük resmin 

ortaya çıkarılmasına; ayrıca, yenilikçi öğrenme ortamları geliĢtirilmesine yönelik cevaplar bulunabilmesine olan 

ihtiyaç giderek artmaktadır.Bu makale; daha iyi ve daha yenilikçi e-öğrenme çözümü uygulamalarını vurgulayan 

çalıĢmalar  arasından seçilenlerin incelenmesi yoluyla, e-öğrenme alanında sosyal medya kullanımının 

potansiyelini göstermeyi hedeflemektedir. Bu makalenin amacı, e-öğrenmede sosyal medyanın kullanımı 

kapsamında seçili güncel araĢtırmaların sonuçlarını incelemek ve tartıĢmaktır. Bu amaçla, bazı kriterlere göre 

sistematik bir derleme yöntemi geliĢtirilmiĢ ve ilgili çalıĢmaların bulunduğu bir makale havuzu oluĢturulmuĢtur. 

Ardından, gözden geçirilecek olan makalelerin listesini elde etmek için bir seçim metodolojisi uygulanmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonuçlarının, e-öğrenmede sosyal ortamların kullanım potansiyelinin ortaya koyulması açısından 

alana faydalı olması  beklenmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Ağlar ve Eğitim,Sosyal Medya, Sosyal Öğrenme, E-Öğrenme, BiliĢim 

Teknolojileri, Uzaktan Eğitim. 

 

1. Giriş 

 

Son on yıl içerisindeki çeĢitli ekonomik, sosyal ve 

teknolojik değiĢimler yeni ve yenilikçi e-öğrenme 

çözümlerine olan ilginin giderek artmasını sağlamıĢtır. 

GeliĢmekte olan yeni teknolojiler iletiĢimi ve 

etkileĢimi kolaylaĢtırarak güçlü birlikte öğrenme 

ortamlarının oluĢmasını sağlarken bu geliĢmeler 

eğitim, öğretim ve uzaktan öğrenmeye olan 

yaklaĢımda koklü değiĢim ihtiyacı doğurmuĢtur. 

Bugün, "ağ tabanlı öğrenme", "çevrimiçi öğrenme", ya 

da "e-öğrenme" fikirlerinin yeni Ģekilleri, yaĢam boyu 

öğrenme adına hem uzaktan eğitim hem de geleneksel 

eğitim için umut vermektedir. Öğrenmenin sosyal 

yönü sayesinde, kullanıcılar sosyal ağlara bağlıyken 

öğrenme faaliyetleri gerçekleĢtirebilmektedirler. 

Bağlantılar ya da vidyolar paylaĢırken veya 

birbirlerinin iletilerine yorumlar yazarken, informal 

hatta formal öğrenme desteklenebilmekte ve 

geliĢtirilebilmektedir. Sosyal ağların teknoloji ve 

sosyal medya desteğiyle gerçekleĢen kaçınılmaz 

geliĢimi, 21. yüzyılın ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiĢtir. Bu sosyal ortamlar, bir yandan anında ve 

kolay iletiĢimi desteklerken, diğer yandan da bireysel 

ve sosyal öğrenme için bir temel oluĢturmaktadır. 

Facebook, Twitter, LinkedIn, ve benzeri mevcut sosyal 

ağlar her gün daha da fazla kullanıcıyı çekmektedir. 

Bu ortamlar hızlı  ve kolay iletiĢimi desteklemekte, 

aynı zamanda bireysel ve grupla öğrenme için de 

çeĢitli fırsatlar sunmaktadır. Bu alanlarda birçok 

çalıĢma baĢlatılmıĢ ve sürdürülmektedir. 

 

Blanken,Hoeven ve Wals (2009, s.11), sosyal 

öğrenmenin bazı özelliklerinin birlikte birbirinden 

öğrenme, heterojen gruplarda daha fazla öğrenme, 

güven ve sosyal uyum oluĢturarak insanların farklı 

dünya görüĢlerinden yararlanmak, ve toplu 

anlamlandırma ve mantık kurma amacıyla beraber 

çalıĢmak olduğunu belirtmektedir. Sosyal medya, 

sosyal öğrenmenin tüm bu yönlerini desteklemeye 

hazır olduğundan, kullanıcılar sosyal ağlara bağlıyken 

öğrenme faaliyetleri gerçekleĢtirebilmektedir. 

 

Sosyal ağların öğrenim araçları olarak potansiyelini 

yansıtan çok sayıda çalıĢma vardır. Örneğin, Selwyn 

(2009), çalıĢmasının sonuçlarının Facebook sitesinin 

"rollerin öğrenilmesine, değerlerin anlaĢılmasına ve 

kiĢiliklerin Ģekillenmesine olanak tanıyan çevrimiçi 

etkileĢimler ve deneyimler sayesinde; öğrenci olmanın 

informal ve kültürel öğretisini içeren bir ortam" olması 

açısından önemini ortaya koyduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca, bu nedenle bu tür ortamların "öğrencilerin 

anlamlandırma etkinliklerinin, özellikle de geçmiĢ 

olayları yeniden yapılandırarak kapsamlı üniversite 

deneyimine anlam kattığı durumlarda, önemi giderek 

artan bir unsuru" olarak görülmesi gerektiğini 

eklemektedir. (Selwyn, 2009) 

 

Diğer örnekler, çeĢitli uygulamalar ve farklı kültürler 

için benzer sonuçlar göstermektedir. Makoe'nun 

(2010) Güney Afrika öğrencileri için oluĢturduğu cep 

telefonu temelli sosyal ağı bunların arasında 

sayılabilir. Benzer Ģekilde, Gloor, Paasivaara, Schoder 

ve Willems (2007) küresel bir ders alan öğrencilerle 

çalıĢmıĢlar ve bu öğrencilerin birlikte öğrenme 

grupları oluĢturmalarını incelemiĢlerdir. Wang (2012) 

Tayvanlı öğrencilerle çalıĢarak Facebook ağının bir 

ortak bir öğrenme aracı olarak baĢarısını göstermiĢtir. 

Tüm bu çalıĢmalar sosyal ağların çeĢitli Ģekillerdeki 

baĢarılarını gösterdiği gibi, bazıları daha sonra farklı 
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çalıĢmalarda çözülmüĢ olan pek çok sorun ve 

eksikliklerini de gözler önüne sermektedir. 

 
2. Çalışma 

 

Bu çalıĢmanın amacı, e-öğrenmede sosyal ağların 

kullanımı kapsamında seçilmiĢ güncel araĢtırmaların 

sonuçlarını inceleyip tartıĢarak sosyal ağların e-

öğrenme alanında kullanımına yönelik sonuç ve 

öneriler sunmaktır. Sosyal medyanın e-öğrenme 

alanında kullanılma potansiyelini irdeleyen büyük 

miktardaki araĢtırma; onları anlamlı bir Ģekilde 

biraraya getirerek Ģimdiye dek neyin ne kadar 

yapıldığının görülebilmesi ve gelecekteki çalıĢmalarda 

kullanılabilmesinin sağlanması ihtiyacını doğurmuĢtur. 

 

2.1 Yöntem 

 

Bu çalıĢma, farklı inceleme makalelerinde önerilen 

yöntemi izlemiĢtir. Bir makale havuzu elde etmek için 

sistematik bir toplama iĢlemi kullanılmıĢtır. Bu 

makaleler çeĢitli yayınevlerinin web sitelerinde ilgili 

anahtar kelimelerle arama yapılarak toplanmıĢtır. Bu 

havuzu oluĢturacak yazılar seçilirken, Ģu kriterler 

kullanılmıĢtır: sadece atıf indeksleri olan dergilerde 

yayımlanan yazılar kullanılmıĢtır. Ayrıca, 2003 

yılından önce yayınlanmıĢ hiç bir makale 

seçilmemiĢtir. Daha sonra, bir seçim yöntemi 

uygulanarak incelenecek makalelerin listesi 

oluĢturulmuĢtur. Öncelikle, havuzdaki seçilen 

makaleler bir excel dosyasında toplanarak türleri, 

amaçları, sonuçları ve önerileri belli olacak Ģekilde 

etiketlenmiĢtir. Bu dosya sayesinde, araĢtırma türünde 

olmayan makaleler elenmiĢ ve daha yeni makalelerde 

bahsi geçen araĢtırmalar listeden çıkarılmıĢtır.  

 

Bu son eleme iĢleminden sonra, geriye kalan makaleler 

ilgi alanları ve katılımcı türlerine göre 

sınıflandırılmıĢtır. Ġlgi alanlarının alt baĢlıkları bilgi 

oluĢturma süreçleri, sosyal ağ çeĢitler ve ölçüm 

araçları olarak; katılımcı türlerinin alt baĢlıkları ise 

K12 öğrencileri, üniversite öğrencileri, yetiĢkinler ve 

öğretmenler olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmaların çoğu 

iki baĢlık altında da listelenebildikleri için, bu Ģekilde 

incelenmiĢtir. Son olarak, makalelerin belirttiği 

baĢarısızlıklar ve öneriler incelenerek ortak eksiklikler 

ve gelecek çalıĢmalara yol gösterebilecek öngörülebilir 

genel eğilimleri bulundu. 

 

2.2 Güncel makalelerin incelemesi 

 

E-öğrenmede sosyal ağların kullanımı alanı çok 

geniĢtir. Bu nedenle, onu doğrulukla inceleyebilmek 

için,  ilgili küçük parçalara bölmeyi denemek gerekir.  

Bu çalıĢmada, araĢtırmaların çoğunun yapılma Ģekli 

temel alınarak iki ana sınıf oluĢturulmuĢtur. Ġlk olarak,  

araĢtırmaların farklı ilgi alanları incelenmiĢ, ve 

ardından ilgili katılımcılar araĢtırmanın odağı haline 

gelmiĢtir. 

 

Alanyazın incelendiğinde üç temel ilgi alanı göze 

çarpmaktadır. AraĢtırmacılar, ya yeni bir enstrüman 

geliĢtirme, araçların, çeĢitli sosyal ağlar ya da ölçüm 

araçlarının verimliliğini ölçme üzerine çalıĢmıĢ, ya 

bilgi toplulukları fikri veya bilginin oluĢum sürecini 

araĢtırmıĢ, ya da çeĢitli sosyal ağların dinamiklerini 

incelemiĢlerdir.  Bu çalıĢmanın ilk bölümü, bu üç 

baĢlığa dayanmaktadır. 

 

Herhangi bir alanı anlamaya baĢlamak için, kiĢi 

öncelikle o alanın değiĢkenlerini ölçmenin yollarını 

geliĢtirmeyi denemelidir. E-öğrenmede sosyal ağların 

kullanımı alanı da farklı değildir. Alandaki çeĢitli 

çalıĢmaları incelerken bu çeĢit ölçüm araçlarının 

üretimi ve analizine olan ilgiyi ayırt etmek kolaydır. 

ÇeĢitli araĢtırmacılar yeni araçlar yaratıp bunları 

inceleyerek veya sosyal ağların ölçüm araçları olarak 

kullanılması üzerine kafa yorarak bu konuda katkıda 

bulunmuĢlardır. Bu bağlamda, Usluel ve Mazman 

(2009) bir kabullenme ölçeği geliĢtirmek için 

çalıĢırken, Toikkanen ve Lipponen (2009) ise Sosyal 

Ağ Analizi'nin (SNA) yararlılığını incelemiĢlerdir. 

Chan ve Liebowitz (2006) SNA kullanarak bir bilgi 

haritası geliĢtirerek sosyal medyanın yenilikçi bir 

kullanımını gösrermiĢ, Ackland (2009) ise sosyal 

medyanın da bir araĢtırma aracı olabileceğini 

önermiĢtir. 

 

Sosyal ağlar bilgi toplumlarının ve bilgi birikiminin 

oluĢmasına olanak veren etkileĢimli ortamlar sunarlar. 

Sosyal medyanın e-öğrenmedeki rolünü araĢtıran çoğu 

çalıĢma, alanın bu yönüne odaklanmıĢtır. 

AraĢtırmacılar bilgi toplumlarında kimlik 

oluĢumundan çeĢitli bilgi birikimi modellerine ve 

öğrenmede sosyal medya kullanımının etkilerine kadar 

pek çok Ģey üzerinde çalıĢmıĢlardır. Bilgi oluĢturma 

süreci çevrimiçi toplulukların oluĢumuyla ve 

kullanıcıların katılırken oluĢturdukları kimliklerle 

baĢlar. Buna  odaklanan Greenhow ve Robelia (2009), 

sosyal ağ hizmetlerinin (SNS) lise öğrencilerinin 

kimlik oluĢumuna etkilerini incelenmiĢtir. Gloor, 

Paasivaara, Schoder ve Willems (2008), Baker-Doyle 

ve Yoon (2011), Wang (2010), Selwyn (2009) ve Ahn 

(2012) gibi bazı araĢtırmacılar da çevrimiçi bilgi 

topluluklarının oluĢma ve çalıĢma Ģekillerini 

inceleyerek; verimli sanal iĢbirliği, sosyal sermayeye 

eriĢim ve sosyal ağlardaki farklı bilgi birikimi 

özellikleri ile ilgili yeni görüĢler sunarak alana katkı 

sağlamıĢlardır. Ram, Ai, Ram ve Sahay (2011) ve 

Lang (2011) gibi, örgün eğitimin bir parçası olmayan, 

ortak bir ilginin oluĢturduğu topluluklar üzerinde 

duran araĢtırmacılar da vardır. Son olarak, Jin, 

Cheung, Lee ve Chen (2009) ve Huang ve Liu (2009) 

kullanıcıların katılımının devamlılığını sağlamanın 

yollarını araĢtırarak ve toplulukların bilgi akıĢı ve 

organizasyonunu açıklayan modeller bulmaya 

çalıĢarak alana katkıda bulunurlar.  

 

KiĢi, sosyal ağların e-öğrenmede kullanımı üzerine 

çalıĢırken, sosyal ağları da hem kullanıcıları birbirine 
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bağlayan isimsiz çevrimiçi ortamlar olarak, hem de 

kendine özgü özellikleri ve etkileri olan belli özel ağlar 

olarak inceleyebilir. Alana bakıldığında, eğitimde 

kullanılan benzer ve bazen farklı pek çok diğer 

çevrimiçi ağ olmasına rağmen, üzerinde en çok 

çalıĢılan sosyal ağın Facebook olduğunu görmek 

kolaydır. Bulkley ve Alstyne (2010), Bicen ve ÇavuĢ 

(2011), Buzzetto-More (2012) ve Wang (2012), 

Facebook'un etkilerini ve verimliliğini inceleyerek ağ 

yapısı ve performans arasındaki iliĢkiyi doğrulamıĢ, 

öğrencilerin sosyal medyayı kullanma Ģekillerini 

listelemiĢ ve ağın kültürlerarası iĢbirliğindeki rolünü 

göstermiĢlerdir. Glezou, Grigoriadou ve Samarakou 

(2010), Kaltenbrunner, Gonzalez, Querol ve 

Volkovich (2011) ve Makoe (2010) gibi diğerleri; 

farklı yerel sosyal ağ servisleri üzerinde çalıĢarak; 

yaĢam boyu öğrenmedeki kullanımları ve cep 

telefonları gibi cihazların sosyal etkileĢim aracı olarak 

uygunluğu hakkındaki bilgi birikimine katkı 

sağlamıĢlardır. 

 

Alanda yapılan araĢtırmalar incelendiğinde, dört farklı 

katılımcı türü görülebilir. Sosyal ağlar yerine 

katılımcılarıyla ilgilenenler , K12 öğrenciler, 

üniversite öğrencileri, yetiĢkinler ya da öğretmenlerle 

çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle, ilgili katılımcılara 

odaklanan makaleler de bu dört gruba göre 

incelenmiĢtir. 

 

Çocuklar ve gençler üzerinde duran çalıĢmaların sayısı 

diğerlerine kıyasla daha az olsa da bu sayı giderek 

büyümektedir. K12 eğitimi diğer eğitimlere göre daha 

yapısal ve düzenli olduğundan, doğal olarak, sosyal 

medyanın örgün eğitime entegrasyonu daha yavaĢtır ve 

bu, Greenhow ve Robelia (2009) ve Ahn'ın (2012) 

çalıĢmalarında görülebileceği gibi, öğrencilerin kimlik 

oluĢumu ya da sosyal ağ algılarına odaklanılmasıyla 

sonuçlanmıĢtır. Diğer taraftan, K12 grubu 

Vandoninck, d'Haenens, De Cock ve Donoso (2011) 

tarafından yapılan çalıĢmada görülebileceği gibi 

öğrencilerin güvenliği ve katılımcılara gelebilecek 

olası zararın da dikkatle ele alındığı tek gruptur. 

 

Çoğu zaten günlük hayatlarında da sosyal medyayı 

kullanan üniversite öğrencilerinin formal ve informal 

eğitimine sosyal ağları entegre etmek görece kolay 

olduğundan, üniversite öğrencileri en büyük araĢtırma 

grubunu oluĢturur. Yine de, farklı kültürlere sahip, 

farklı kökenlerden gelen veya farklı alanlarda öğrenim 

gören öğrenciler sosyal ağ ortamlarının kullanımında 

farklılıklar gösterebildiğinden, sosyal ağların eğitimde 

etkili olabilmesi açısından bu farklılıkları bulmak ve 

incelemek çok önemlidir. Lockyer ve Patterson (2008) 

ve, Gloor, Paasivaara, Schoder ve Willems (2008) gibi 

daha eski çalıĢmalar, sosyal ağların potansiyelini 

keĢfetmeye ya da üniversite öğrencilerinin bu ortamlar 

aracılığıyla olan etkileĢimlerini anlamaya 

odaklanmıĢken, bu çalıĢmalar sonuç vermeye 

baĢladıkça, yeni çalıĢmalar ise ilgilerini ya 

öğrencilerin farklı çalıĢma alanlarına, ya da farklı 

kültürlerden gelen öğrencilerin sosyal medyayı 

kullanımındaki benzerlikler ya da farklılıklarına 

çevirmiĢlerdir. Örneğin, Lang (2011), Buzzetto-More 

(2012) ve Wang (2012) farklı alanlarda öğrenim gören 

ya da farklı kültürel geçmiĢlere sahip öğrencilerin 

sosyal medya kullanımı üzerinde çalıĢırken, Bicen ve 

ÇavuĢ (2011) ise, üniversite öğrencilerinin tercihlerini 

araĢtırmıĢtır.  

 

Üzerinde çalıĢılan bir diğer grup ise, ya yaĢam boyu 

öğrenme faaliyetlerine katılan ya da ilgi alanları veya 

Ģirketleri sayesinde çevrimiçi topluluklar oluĢturmuĢ 

olan yetiĢkinlerdir. YetiĢkinlerle gerçekleĢtirilen 

çalıĢmalar çoğunlukla çevrimiçi toplulukların bilgi 

akıĢını geliĢtirerek katılımcılara yardım etmeyi ya da 

yetiĢkinlerin oluĢturduğu toplulukların yapılarını 

anlamayı hedefler. Chan ve Liebowitz (2006), Kim, 

Suh ve Jun (2011) ve Bulkley ve Alstyne (2010) iĢ 

yerinde sosyal medya kullanan yetiĢkinlerin 

sorunlarını keĢfetmek ve daha etkin SNS yapısı ile 

onlara yardım etmek için ya da sosyal ağları 

kullanımlarının ve bu ağlardaki rollerinin arkasındaki 

dinamikleri anlamak için yetiĢkinlerle çalıĢmıĢlardır. 

 

Son belirgin katılımcı grubu öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerle çalıĢan araĢtırmacılar onları ya ortak 

ilgi alanları olan eğitim konusu etrafında oluĢan 

toplulukların üyeleri olarak, ya da sosyal ağları 

derslerinde kullanan bireyler olarak görmektedir. 

Teknik olarak, çevrimiçi toplulukların üyeleri olan 

öğretmenlerin diğer yetiĢkin kullanıcı gruplarından bir 

farkı olmasa da, sonunda bu topluluklarda yaĢadıkları 

deneyimler kendi derslerindeki sosyal ağ 

kullanımlarına da katkıda bulunacağından bu baĢlık 

altında listelenmiĢlerdir. Öğretmenlerle yapılan 

çalıĢmalara verilebilecek bazı örnekler, öğretmenlerin 

sosyal sermayeye eriĢimlerini ve sosyal ağ 

sitelerindeki deneyimlerini ya da öğretmen forumlarını 

kontrol eden mekanizmaları ve eğitimcilerin sosyal 

ağların formal eğitime entegrasyonu konusundaki 

tutumlarını ve bu tutumların sonuçlarını araĢtırmıĢ 

olan Baker-Doyle ve Yoon (2011), Veletsianos ve 

Kimmons (2012), Ranieri, Manca ve Fini (2012) ve 

Ulrich ve Karvonen'e (2011)ait  çalıĢmalardır. 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

 

Bu makalenin oluĢturulma süreci boyunca e-

öğrenmede sosyal ağların kullanımı üzerine yapılan 

bazı güncel çalıĢmalar alanın potansiyelini gösterme 

amacıyla incelenmiĢtir. Bunun için farklı kategoriler 

oluĢturulmuĢ ve inceleme net bir resim sunma 

amacıyla bu baĢlıklar altında düzenlenmiĢtir. 

ÇalıĢmaların çoğu hem bir ilgi alanına, hem de belli 

bir katılımcı grubuna odaklandığından,  her iki 

kategoride de incelenmiĢtir.  

ÇeĢitli çalıĢmaların odaklandığı farklı ilgi alanları 

incelendiğinde, üç ana kategori ayırt edilmiĢtir. Ġlki 

olan ölçüm aletlerinin sonuçları, alanın 

araĢtırmacılarının güvenilir ve tutarlı bazı araçlar 
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geliĢtirebilmiĢ olduğunu göstermektedir; ancak, daha 

iyi ve daha ayrıntılı ölçüm yapan araçlara ve bu 

araçların farklı ortamlarda denenerek kullanımlarının 

yaygınlaĢtırılmasına ve daha etkili kullanım yolları 

yaratılarak sosyal ağlarda oluĢan sorunların 

çözümlerine yardımcı olmalarını sağlamaya olan 

ihtiyaç devam etmektedir. Üzerine yoğunlaĢılan ikinci 

ilgi alanı ise bilgi toplumları, bilgi oluĢumu ve bu 

oluĢumun mekanikleridir ve bu konudaki çalıĢmaların 

sonuçları sosyal medya kullanan öğrencilerin puanlar 

açısından daha yüksek bir baĢarı oranı gösterdiklerini 

ve daha yüksek sosyal sermayeye sahip olma 

eğiliminde olduklarını ortaya koymuĢtur. Öte yandan, 

sonuçlar, çevrimiçi toplulukların doğal yollarla 

oluĢmadıklarını, ancak kullanıcıların memnun 

oldukları ve medyayı yararlı buldukları sürece katkıda 

bulunmaya devam edeceklerini de göstermektedir. 

AraĢtırmacıların odaklandıkları son ilgi alanı ise 

sosyal ağların kendileridir. ÇalıĢmaların çoğu 

Facebook üzerine yapılmıĢken, diğer bazı SNSler de 

incelenerek, sosyal medyanın etkili bir iĢbirliği aracı 

olduğunu ve kullanıcılar kendilerini rahat 

hissettiklerinde daha sık ve daha etkin kullanıldığını 

göstermiĢtir. Bu alandaki bir diğer sonuç da yerli 

SNSlerin henüz daha popüler sosyal ağlar kadar 

yaygın veya geliĢmiĢ olamamalarına rağmen, bu 

potansiyele sahip olduklarını göstermektedir. 

Ġkinci kategori ise, farklı katılımcı gruplarından oluĢur. 

Bu kategorinin sonuçları, sosyal ağların K12 

öğrencilerinin kimlik geliĢimine katkıda bulunduğunu ve 

onların yirmi birinci yüzyıl becerilerini göstermelerine 

olanak tanıdığını göstermiĢtir. Aynı zamanda, bu grup 

sosyal medya kullandığında yüksek sosyal sermaye 

göstermektedir. Bu yaĢ grubunu SNSlere maruz 

burakmanın riskleri incelendiğinde, "daha düĢük 

sosyoekonomik konumdaki ailelerle yaĢayan ergenlerin, 

kendine güveni çok az ya da çok fazla olan gençlerin, ve 

ebeveynleriyle iliĢkilerin kötü olanların daha fazla risk 

altında oldukları" görülmüĢtür (Vandoninck, d'Haenens, 

De Cock ve Donoso, 2011). Üniversite öğrencileri, sosyal 

ağların çok aktif kullanıcıları oldukları ve sosyal 

medyanın eğitimlerinin bir parçası olmasını bekledikleri 

için, en çok çalıĢılan katılımcı grubu oluĢtururlar. Bu 

grupla yapılan çalıĢmalar, eğitimde sosyal ağların 

kullanılmasında tutarlı olarak olumlu sonuçlar vermesine 

rağmen, bazı araĢtırmacılar formal eğitime entegrasyonda 

yaĢanan zorlukların devam ettiğini belirtmektedir. Sosyal 

medya Ģu anda informal öğrenme ortamları sağlama ve 

sosyal destek verme konusunda daha etkilidir. YetiĢkin 

kullanıcıların sosyal ağları çoğunlukla kurumsal ağlar 

Ģeklinde yapılanmıĢlardır. Uzmanların, uzmanlık 

alanlarına ihtiyaç duyan kiĢilerle iletiĢimini sağlayabilir 

ve örtük bilgi akıĢı araçları olarak kullanılabilirler. 

ÇalıĢmaların sonuçları kurumsal ağların çok etkili olma 

potansiyeline sahip olduklarını, ancak düzenli 

olmadıklarından ve bazı uzmanlar onları kullanmayarak 

iletiĢim ağının dıĢında kaldıkları için  pek çok 

kullanıcının sorun yaĢadığını göstermektedir. Son 

katılımcı grubunu öğretmenler oluĢturur. Bu alandaki 

çalıĢmaların sonuçları öğretmenlerin sosyal ağları anlamlı 

bağlantılar kurmave sürdürmede kullandıklarını, ancak bu 

ağları doğal olarak oluĢturamadıklarını ortaya koymuĢtur. 

ÇeĢitli çalıĢmalar, öğretmenler ve eğitim uzmanları 

tarafında kurulan sosyal ağların amaçlarının, tutumlarının 

ve üyelerinin farklılık gösterdiğini belirtmiĢtir. 

Öğretmenlerin eğitimde SNSlerin kullanımı konusundaki 

tutum ve niyetlerine odaklanan çalıĢmaların sonuçları, 

tutumların çevrimiçi derslerdeki sınıf içeriğini 

etkilemediğini göstermektedir. 

 

4.Öneriler  

 

ÇeĢitli çalıĢmaların sonuçlarına ve çıkarımlarına 

bakıldığında, sosyal ağları formal eğitime entegre etme 

ve kurumsal ağları daha verimli kullanım amacıyla 

ayarlamaya olan ihtiyacın giderek büyüdüğü kolayca 

görülebilir. SNSlerin yararlarının ve olumlu etkilerinin 

defalaca kanıtlanmıĢ olmasına rağmen, etkilerinin 

istenen sonuçlara yönlendirilmesini sağlayacak olan 

içeriğin eksikliği de açıktır. Bu belirli ihtiyaçlar 

dıĢında, sosyal medyanın mekaniklerini ve etkilerini 

daha iyi anlayabilmek için sosyal ağları daha geniĢ ve 

daha çeĢitli ortamlarda denemenin yanı sıra, daha uzun 

süre inceleyerek uzun dönemdeki etkilerinin 

gözlemlenmesi de tavsiye edilebilir. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye ve Azerbaycan 
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Özet:Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin giderek yaygınlaĢması ve tüm dünyada daha aktif olarak kullanılması 

sonucu baĢta finans olmak üzere sağlık, enerji, eğitim gibi farklı sektörler bu teknolojilerin avantajlarından 

artarak faydalanmaya baĢlamıĢlardır. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin diğer sektörlere sağladığı kaldıraç etkisi de 

hesaba katıldığında, aslında bu sektörün ülke geliĢmiĢliğine yarattığı etkinin sadece kendi alanı ile sınırlı 

olmadığı, bundan çok daha büyük olduğunu görülmektedir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin makro ekonomik 

etkilerinin yanı sıra, firma düzeyindeki etkileri de ele alındığında bu teknolojilerin firmalarda anlamlı üretkenlik 

artıĢlarına yol açtığı görülmektedir. . Uluslararası saygın birçok kuruluĢ tarafından ekonomik hayatın en önemli 

itici gücü olarak görülen bilgi ve iletiĢim teknolojileri bu özelliği sebebiyle ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda bilgi ve iletiĢim teknolojileri insanların sadece hizmet aldığı 

bir sektör olmaktan çıkıp, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ülkelerin mukayese edilmesinde kullanılan bir 

parametre halini almıĢ ve bu teknolojilere iliĢkin uluslararası kabul edilen endeksler yayınlanmaya baĢlamıĢtır: ? 

BĠT GeliĢme Endeksi -ICT Development Index (IDI): Ülkelerin BĠT alanındaki geliĢimlerini izlemekte 

kullanılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan bir endekstir. Bu endeksin amacı 

ülkeler çapında BĠT evrimini görmek, geliĢmiĢlik düzeyini analiz etmek ve sayısal uçurumu ortaya koymaktır. ? 

E-Devlet GeliĢim Endeksi -E-Government Development Index (EGDI): Ülkelerin kamu hizmetleri sunmada BĠT 

kullanma istekliliği ve kapasitesini ölçen BirleĢmiĢ Milletler tarafından her yıl yayınlanan bir endekstir. ? Ağa 

Hazırlık Endeksi -Networked Readiness Index (NRI): Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından beri 

düzenli olarak yayınlanan ağ hazırlık ve dijital uçurumun belirlenmesinde etkin rol oynayan bir unsurdur. 

Günümüzde, ülkelerin birbirine karĢı üstünlük elde etmeleri ve dünya pazarında söz hakkına sahip olmalarında 

BĠT en belirgin etmenlerden biri haline gelmiĢtir. Bunun gereği olarak birçok ülke BĠT alanında geliĢim için ülke 

stratejileri ortaya koymakta, büyük yatırımlar yapmakta ve yatırım-talep artırıcı birçok düzenlemeyi 

vatandaĢlarına sunmaktadır. Bir ülkenin BĠT alanındaki geliĢimi değerlendirilmek istendiğinde uluslararası 

endekslerin yanı sıra teknoloji ve eriĢim kullanım oranları, BĠT‘in ticari dünyada kullanım oranları gibi 

parametreler incelenmelidir. Bu çalıĢmada, Türkiye ve yakın iliĢkiler içinde bulunduğu Azerbaycan‘ın bilgi ve 

iletiĢim teknolojileri alanındaki geliĢimleri genel olarak incelenmiĢ ve belirli ölçütler açısından iki ülkenin 

durumu mukayese edilmiĢtir. Bu ülkeler arasında ülke nüfusu ve gayri safı milli hasıla değerleri açısından çok 

büyük farklıklar olmasına rağmen bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımında bu farkın çok daha az olduğu 

görülmüĢtür.Kültür, dil gibi birçok açıdan büyük yakınlıkları olan bu iki ülkenin beraber gerçekleĢtireceği BĠT 

projelerinin her iki ülkenin ekonomik geliĢmiĢliği ve bölge kalkınması açısından önemli olacağı 

düĢünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık 

 

1. Ayrılır Mı Gönül Candan Türkiye 

Azerbaycan'dan 
 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri her geçen gün çığ gibi 

büyüyor ve giderek yaygınlaĢıyor.  Tüm dünyada 

teknolojinin bu denli aktif olarak kullanılması 

sonucunda baĢta finans olmak üzere sağlık, enerji, 

eğitim gibi alanlarda bu teknolojilerin avantajlarından 

artarak faydalanılmaktadır. E-sağlık, E- eğitim, E-

devlet gibi hizmetler sayesinde ülkeler vatandaĢlarına 

sunulan hizmetler daha kaliteli ve kolay eriĢebilir hale 

gelmiĢtir. Bu teknolojiler sadece insanların kullandığı 

boyutta fayda getirmekle kalmıyor aynı zamanda arka 

planda doğrudan gözlemlenemeyen etkiler yaratıyor. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin diğer sektörlere olan 

kaldıraç etkisi de hesaba katıldığında, aslında bu 

sektörün ülke geliĢmiĢliğine yarattığı etkinin sadece 

kendi alanı ile sınırlı olmadığı, bundan çok daha büyük 

olduğu ortadadır.  

 

Tüm bu fikirlerin ıĢığında günümüzde ülkelerin 

birbirine karĢı üstünlük elde etmeleri ve dünya 

pazarında söz hakkına sahip olmalarında BĠT en 

belirgin etmenlerden biri haline geldiğini söylemek 

yanlıĢ olmaz. Bunun gereği olarak birçok ülke BĠT 

alanında geliĢim için ülke stratejileri ortaya koymakta, 

büyük yatırımlar yapmakta ve yatırım-talep artırıcı 

birçok düzenlemeyi vatandaĢlarına sunmaktadır. Bu 

çalıĢamlarını sürdüren ülkelerden biri de sınır 

komĢumuz Azerbaycan‘dır.  Azerbaycan ile olan 

dostluğumuzun yegane temeli sınır komĢuluğu değil 

―tek millet iki devlet‖ olmamızdan kaynaklanmaktadır. 

Biz de bu yazımızda 1991 yılında Sovyetler 

Birliğinden koparak bağımsızlığını kazanmıĢ kardeĢ 

ülke Azerbaycan ile ülkemizin BĠT alanında genel 

geliĢmiĢlik durumlarını karĢılaĢtırıp ve bu düzlemde 

öneriler sunacağız. 

 
2.Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 

mailto:gokhan@spk.gov.tr
mailto:kubra.calis@tubitak.gov.tr
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Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki ilerlemeler çok 

boyutlu eksenler etrafında geliĢimlerini 

sürdürmektedir. Bu sebeple bu alanda elde edilen 

verilerin yorumlanabilmesi için çok sayıda çerçevenin 

ele alınması gerekmektedir. Örneğin; BĠT sadece bilim 

dünyasında kullanılıyor olsaydı bu ilerlemelerin bilim 

insanları tarafından kullanımı, bilim dünyasına 

ekonomik katkısı veya inovasyon bakımından 

katkısına bakmak yeterli olurdu. Ancak bu 

teknolojilerin dünyanın dört bir yanında milyonlarca 

insan tarafından sosyal, ekonomik, eğitim ve bilim gibi 

hayatın her alanında kullanıldığı düĢünülürse eksenin 

boyutlarının ne denli büyük olduğu ortaya çıkacaktır. 

Bu sebeple iki ülkenin BĠT alanındaki durumunu 

gözlemlemek için kullanılacak verileri BĠT‘in 

kullanımı ve BĠT sektörünün gidiĢatı ile sınırladık. 

 

Uluslararası Para Fonu‘nun (International Money 

Fund-IMF) 2012 yılı verilerine göre geliĢmekte olan 

ülke statüsünde olan bu iki ülke için durum ele 

alındığında ise Türkiye 2009 yılında internet 

yaygınlaĢma oranı %36 olarak Azerbaycan‘dan %12 

daha yüksek değerlere sahiptir. 2011 yılı verilerine 

göre ise Azerbaycan bu arayı kapatmakla kalmayıp 

%51 internet kullanım seviyelerine gelerek 

Türkiye‘nin %42 internet kullanım oranını geride 

bırakmıĢtır. BĠT sektöründeki geliĢim durumuna 

bakılmak istendiğinde; ülkenin ekonomik durumu 

bilgisayar sahipliği veya internet kullanıcı sayılarını 

doğrudan etkilemektedir. Yani ülkelerin geliĢmiĢlik 

düzeyi ile bilgi ve iletiĢim alanındaki geliĢimi paralel 

olarak düĢünmek mümkündür. Azerbaycan ve Türkiye 

örneğinde de görüldüğü gibi gayri safi yurtiçi 

hasıladaki artıĢ kullanıcı sayısına doğrudan etki 

etmiĢtir. Türkiye‘nin yaklaĢık %10‘u kadar bir nüfusa 

sahip olan Azerbaycan‘da internet kullanıcı sayısı da 

yine paralellik göstererek Türk kullanıcı sayısının 

yaklaĢık %10 seviyesindedir. Bu sayıları nüfusa 

oranlayarak elde edilen penetrasyon değerleri ise % 50 

civarındadır. 
 

 Ülke GSYH ($) Nüfus (milyon) Kullanıcı (milyon) Penetrasyon Oranı  

2
0

1
1
 AZ 6832 9,4930 4,7460 %50,0 

TR 10410 79,749 36,455 %45,7 

2
0

1
0
 AZ 5729 8,3030 3,6890 %44,4  

TR 10079 77,804 35,000 %45,0 

2
0

0
9
 AZ 4807 8,2380 2,4440 %29,7  

TR 8590 72,561 26,400 %36,4 

BĠT‘in yaygınlaĢması ile sadece günlük aktivitelerde 

değil iĢ dünyasında da önemli ve etkili değiĢimler 

meydana gelmiĢtir. Bunun sonucu olarak giriĢimler 

iĢleyiĢlerinde yapısal değiĢimler yaĢayarak BĠT 

kullanımlarını aktifleĢtirmiĢlerdir. BĠT‘in iĢ hayatına 

dahil olması; ekonominin bilgi tabanlı olması, sunulan 

hizmet ve ürünün kalitesinin artması ve yeni istihdam 

alanlarının oluĢması bakımından önemlidir. 

KOBĠ‘lerde BĠT‘in kullanılması adına birçok ülkede 

teĢvik mekanizmaları bulunmaktadır. Örneğin, Ġsveç‘te 

hükümet BĠT kullanımı yapan küçük iĢletme sahipleri 

için eğitim programlarını Ģart koĢmuĢ ve vergi bazında 

indirimler yaparak iĢverenlerin çalıĢanlarına kiĢisel 

bilgisayar tedarik etmesine olanak sağlamıĢtır. 

GiriĢimler internet ve bilgisayar kullanımı ile bilgiye 

eriĢim sağlarken aynı zamanda kendi web sayfaları 

üzerinden çeĢitli hizmetler sunmaktadırlar. 2011 yılı 

verilerine göre Türkiye‘deki iĢletmelerin %54‘ü, 

Azerbaycan‘daki iĢletmelerin %9‘u web sayfasına 

sahiptir. GiriĢimlerde teknoloji kullanımı ve web sitesi 

sahiplik bilgilerinden anlaĢılacağı gibi hane halkı 

bakımından Azerbaycan‘ın gerisinde kalan Türkiye 

giriĢimlerde BĠT kullanımında komĢusunu büyük 

farklar ile geçmiĢtir. 
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3.Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Sektörü 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörü küresel krizin 

sonucu olan ekonomik krizin aĢılmasında Türkiye‘nin 

2023 hedeflerinde olduğu gibi birçok ülkede anahtar 

bir unsur olarak görülmektedir. BĠT sektöründen elde 

edilen verimlilik artıĢı ve istihdam ile ülkeler Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) miktarlarını artırmaktadır. 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütüne (OECD) 

dahil olan ülkelerinin sahip olduğu ortalama GSYH 

değerlerinin çok altında kalan Azerbaycan ve 

Türkiye‘nin 2011 yılı BĠT pazar büyüklükleri sırayla 

1,5 Miyar $ ve24,2 Milyar $‘dır. Bu rakamlardan da 

anlaĢıldığı gibi Türkiye‘deki BĠT sektörü 

Azerbaycan‘ın pazar büyüklüğünün 20 katıdır. Ancak 

ilginç bir Ģekilde pazar büyüklüğündeki bu uçurum 

ülkelerdeki BĠT‘in yurtiçi hasılaya olan etkisinde 

görülmemiĢtir. 2011 yılı verilerine göre Türkiye‘de 

BĠT‘in etkisi %3,10 iken, Azerbaycan‘da %1,5‘tir. 

Yani Azerbaycan‘a göre 20 kata daha fazla pazar 

büyüklüğüne sahip olan Türkiye‘de bu sektörün 

ekonomiye etkisi Azerbaycan‘daki etkinin sadece 2 

katıdır. Bu bağlamda ülkemizde yapılan yatırımların 

doğru noktalara kanalize edilme gerekliliği ortaya 

çıkmıĢtır. 

 

4.Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Ölçen 

Uluslararası Endeksler 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanında ve ekonomi 

alanında söz sahibi olan birçok kurum ve kuruluĢ BĠT 

alanında ülke değerlendirmelerinin ve 

karĢılaĢtırmalarının yapılabilmesi için farklı çalıĢmalar 

ve endeksler yayınlamaktadırlar. 

 

ITU tarafından tanımlanan BĠT Development 

Index(IDI) on bir tane hususu dikkate alan ve ülkeler 

arasında bit durumunu mukayeseetmeye yarayan bir 

değerdir. 2008 yılında oluĢturulan ve ilk olarak 2009 

yılında kullanılan endeks 3 ana husustan girdi 

almaktadır. Bunlar BĠT eriĢim, BĠT kullanım ve son 

olarak BĠT yetenek alt endeksleridir.  

2011 IDI Erişim Alt İndeksi IDI Kullanım Alt İndeksi IDI Yetenek Alt İndeksi 

Ülkeler Değer Sıra Değer Sıra Değer Sıra 

AZ 4,63 74 2,98 54 6,77 85 

TR 5,12 69 2,26 65 7,13 68 

2011 yılı için yapılan IDI ölçümlerinde ne Türkiye ne 

de Azerbaycan ilk 50‘ye girememiĢ ve geliĢmiĢ 

ülkelerin arasında yerini alamamıĢtır. Azerbaycan ITU 

tarafından ölçümün yapıldığı yıllar boyunca 

sıralamasını daha iyi seviyelere getirmiĢtir. Ancak 

Türkiye 2008 yılındaki sıralamasını yıllar itibariyle 

düĢürerek 2011 yılında 69. sıraya gerileyerek 

Azerbaycan‘ın hemen altında kalmıĢtır.  
[1]  
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Devletlerin sektör yatırımlarına ek olarak vatandaĢlara 

kamu hizmetlerinin sunumunda BĠT‘in kullanımını 

ifade eden e-devlet; vatandaĢa Ģeffaf, kolay ve güvenli 

hizmet sunmayı amaçlayan bilgi eriĢim platformlarıdır. 

Türkiye‘de 2012 Ocak ayı itibari ile 66 kamu kuruluĢu 

tarafından toplam 544 adet hizmet e-devlet kapısı 

üzerinden 13.892.791 adet kayıtlı kullanıcıya 

sunulmaktadır.  

E-Goverment Development Index (EDGI) 

ülkelerin elektronik devlet hizmetlerinin durumu 

hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu endekse göre 

Türkiye, Azerbaycan‘dan üstün durumda ancak dünya 

sıralamasında çok gerilerdedir. Hükümet ve yönetiĢim 

ile ilgili süreçlerde BĠT destekli katılımı ifade eden e-

katılım endeksinde ise Türkiye 30. sırada yer alıp 27. 

sırada olan Azerbaycan‘ın gerisinde kalmıĢtır. Hem 

EDGI hem de e-katılım endekslerinde birinci sırayı 

BĠT alanında vizyon liderlerinden biri olarak kabul 

gören Güney Kore almaktadır. 

 

 

 

EDGI 2010 2012 

Ülkeler        Değer    Sıra       Değer    Sıra 

AZ 0,4571 83 0,4984 96 

TR 0,4780 69 0,5281 80 

Bu yazıda yer verilecek son indeks olan Ağa Hazırlık 

Ġndeksi yani orijinal adıylaNetworked Readiness 

Index(NRI) ülkelerin BĠT‘in sağladığı imkanlardan 

yararlanabilmesi için eğilimlerini birden çok 

parametreyi kullanarak ölçmektedir. Türkiye ve 

Azerbaycan bu yıl ki verilere göre 3.79 puanla ülke 

sıralamasında sırasıyla 70 ve 71. sırayı 

paylaĢmaktadırlar. NRI indeksinde 2012 yılı liderliğini 

5.94 puanla Ġsveç alırken Haiti 2.22 puanla 142. olarak 

listeyi sonlandırmıĢtır. 

 

Yazı boyunca bahsi geçen her iki ülkede de son 

yıllardaki BĠT geliĢimleri ciddi bir Ģekilde artmıĢ 

olmakla birlikte ele alınan indekslerden anlaĢılacağı 

gibi BĠT geliĢim hızının istenen seviyelerde değildir. 

Hükümetlerin oluĢturacağı stratejilerin 

belirlenmesinde bu uluslararası endeks ve alt 

endeksleri oluĢturan parametrelerin tek tek ele 

alınması ve bu parametreleri etkileyen unsurlar 

belirlenerek, doğrudan bunlara yönelik öneriler 

getirilmesi gerekmektedir. 

 

OECD ülkelerinin sahip olduğu ortalama GSYH 

değerlerinin çok altında kalan Azerbaycan ve Türkiye 

BĠT alanında yapacağı atılımlarla ülke ekonomisinin 

kalkınmasını sağlamalıdır. Ne yazık ki her iki ülkenin 

BĠT alanında yayımlanan endekslerde genelde ilk 50 

sırada yer alamaması da vahim bir gerçektir. Ġki ülke 

arasında ülke nüfusu, gayri safı milli hasıla, BĠT pazarı 

açısından çok büyük farklıklar olmasına rağmen bilgi 

ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımında bu fark çok 

daha azdır. Bu sebeple kültür, dil gibi birçok açıdan 

büyük yakınlıkları olan bu iki ülke beraber 

hazırlayacağı projeler ile küresel anlamda güçlerini 

artırmalıdırlar. GerçekleĢtirilecek BĠT projeleri hem 

ekonomik geliĢmiĢliğin artmasını ve bölge 

kalkınmasını sağlayacak hem de Azerbaycan-Türkiye 

arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirecektir. 

Unutmamız gereken en önemli nokta her iki ülkenin de 

birbirine ―Acınız acımız, sevinciniz sevincimiz, 

baĢarınız baĢarımızdır.‖ diyebilecek gönül bağlılığına 

sahip olduğu gerçeğidir. Bu yüzden atılacak ortak 

adımlarla diğer ülkelere karĢı tek bir yumruk olarak 

kalkınmalı ve güçlenmeliyiz. 21. yüzyılda bunu 

sağlamanın yolu BĠT‘den geçtiği için de bu alanda 

daha yoğun çalıĢmalar yapmalı, ortak ticari anlaĢmalar 

gerçekleĢtirilmeli, ülkeler birbirinin deneyimlerinden 

faydalanacak platformlarda bir araya gelmeli ve en 

önemlisi kardeĢlik duygularını güçlendirmelidirler

. 
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Özet:BiliĢim teknolojileri, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Tarım sektörü, geliĢmekte olan ülkelerin ekonomilerini doğrudan ya da dolaylı olarak iyileĢtirmede önemli bir 

rol oynamaktadır. Sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal üretimin yapılabilmesi, biliĢim teknolojilerinin 

kullanımını gerektirmektedir. Sürdürülebilir tarımın pratikte uygulama alanı ise hassas tarım teknolojisidir. 

Hassas tarım teknolojisinin ihtiyaç duyduğu tek Ģey ise bilgidir. Tarımsal üretim iĢlemlerinin bilgi esaslı olarak 

yapılabilmesi için, bilgilerin belirlenmesi, analiz edilmesi, uygulanması ve kullanıcılara dağıtılması farklı 

teknolojik araçların kullanımını gerektirmektedir. Elde edilen bilgilerin analiz edilmesi ve kullanıcılara 

dağıtılması, yazılım ve internet teknolojisinin beraber kullanılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda, yazılım ve 

internet teknolojisinin güncel konularından biri olan bulut hesaplama yöntemi tarım sektörünün bilgiye eriĢim 

ihtiyacına cevap verebilecek bir yapı oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, bulut hesaplama teknolojisinin yapısı, 

tarımsal üretim iĢlemlerinde kullanılabilirliği incelenmiĢ ve önerilerde bulunulmuĢtur. 

 
Anahtar Sözcükler: Bulut Hesaplama Teknolojisi, Tarımsal Bilgi, Tarımsal Üretim, Sürdürülebilir Tarım 

 

Cloud Computing Technology in Agricultural Production Applications 
 

Abstract: Information technologies are widely used in the agriculture sector as well as in all sectors. Agriculture 

sector plays major role directly or indirectly in improving economy of developing countries. Sustainable and 

competitive agricultural production can be made by using information technology. In practice, the application 

field of the sustainable agriculture is the precision agriculture technology. The information or knowledge is one 

of the most importing factors for the precision agriculture technology. To be made in agricultural production 

process based on information, use of different technological tools is required to determination of the information, 

analysis, implementation and distribution of the users. Analyzing the obtained information and distribution of the 

users is possible with the use of software and internet technology together. In this context, one of the current 

issues in the software and internet technology is the cloud computing technology. So, this technology creates a 

structure to meet the needs of the agricultural sector access to information. In this study, structure of the cloud 

computing technology and the availability of the agricultural production processes are examined and 

recommendations are made. 
 

Keywords: Cloud Computing Technology, Agricultural Information, Agricultural Production, Sustainable 

Agriculture 

 

1. Giriş 

 

Türkiye‘de tarım sektörü, milli gelirin %15‘ini, 

istihdamın %45‘ini oluĢturan ekonomik ve sosyal bir 

sektördür. Bu sektörde, dünya genelinde sürdürülebilir 

ve rekabetçi üretimin yapılabilmesi için bilgi 

teknolojilerinin kullanılması zorunluluk haline 

gelmiĢtir. Eskiden, ekonomisi tarıma bağlı olan kırsal 

bölgelerdeki çiftçilerin bilgi ve teknolojiye eriĢimi 

kolay olmamasına rağmen, günümüzde ise herkes bu 

olanaklardan kolay ve ucuz Ģekilde 

faydalanabilmektedir. Bilgi iletiĢim teknolojileri, 

kırsal alanlardaki çiftçilere, hava durumu, girdi 

fiyatları, gübre kullanımı, bitki yetiĢtirme gibi 

konularda bilgilendirme amaçlı olarak hayati bir rol 

oynamaktadır. Telekomünikasyon ve internet 

teknolojisindeki geliĢmelere paralel olarak Ģu anda 

tarımsal üretime hizmet veren çoğu kiĢide internete 

girebilecekleri cep telefonları bulunmaktadır [8]. 

 

Tarım sektörü, üretim kalitesini doğrudan etkileyen, 

mekansal ve zamansal değiĢkenlikler gibi birçok 

faktörün etkisi altında olan dinamik ve karmaĢık bir 

yapıya sahiptir. DeğiĢkenlik gösteren bu faktörler 

hakkındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve 

uygulamaya koyulması ciddi anlamda teknoloji ve 

yatırım maliyetini de beraberinde getirmektedir [1]. 

Dünyada, Japonya, Ġsrail gibi ülkelerin yaygın olarak 

kullandığı IOT(Internet of Things), tarımsal bilgilerin 

sayısallaĢtırılması konusunda anahtar rol 

oynamaktadır.  IOT, internet bağlantısına sahip olan 

cihazların (RPID-Radio Frequency identification, 

sensörler, cep telefonları gibi) web servis sağlayıcıları 

üzerinden bağlı oldukları bilgisayara topladıkları 

verileri göndermeleri veya almaları prensibine göre 

çalıĢmaktadır [5]. Bu bağlamda, biliĢim sektöründe 

devrim niteliğinde tanımlanan, internet, web servisleri 

ve var olan birçok teknolojileri içerisinde barındıran 

bulut hesaplama yöntemi, hâlihazırda kullanılan IOT 

yöntemi için tarımsal uygulamalarda yeni 
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kazanımların elde edilmesine yardımcı olacaktır. Bulut 

hesaplama yöntemi, bilgiye dayalı tarımsal üretim 

uygulamalarında temel ihtiyaç olan bilginin, biliĢim 

teknolojilerinin sunduğu imkanları kullanarak 

optimum üretim miktarı ve kalitesinin elde 

edilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

Bulut hesaplama yöntemi, düĢük yönetim çabası veya 

servis sağlayıcı etkileĢimi ile hızlı alınıp 

salıverilebilen, ayarlanabilir biliĢim kaynaklarının 

paylaĢılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir Ģekilde 

ağ eriĢimi sağlayan bir model olarak tanımlanmaktadır 

[3]. Bulut hesaplama yöntemi ile bilgiler Internet 

ortamında paylaĢılan sunucular üzerinde saklanmakta, 

bu verilerin bu sunucu üzerinde kullanılarak istemci 

tarafına gösterilmesi ve üzerinde değiĢiklikler 

yapılmasıdır. Günümüzde uygulama, sunucu, istemci 

gibi bilgi teknolojilerini ilgilendiren her konuda 

sanallaĢtırmanın yaygınlaĢması bulut biliĢimin 

temellerini oluĢturmuĢtur. ĠĢletme içerisindeki 

kullanıcı bulut altyapısına kaydolur, giriĢ yapar ve 

geriye kalan her Ģeyi bulut altyapısı halleder. 

ĠĢletmedeki kullanıcın herhangi bir yazılım satın 

alması gerekmez. Bakım, onarım, lisanslama gibi 

sorunlarla kullanıcının ilgilenmesi gerekmez. Tipik 

bulut biliĢim sağlayıcıları servislerini diğer web 

servislerinden ya da web tarayıcılarından eriĢilebilecek 

Ģekilde online olarak sağlarlar. Yazılım ve veriler 

sunucuda saklanır [10]. 

 

Google‘ın yaptığı araĢtırmaya göre Bulut BiliĢim ile 

%10 iĢletme giderlerinin azalacağı, iĢletme içerisinde 

%35 oranında Bilgi Teknolojileri harcamalarının 

azalacağı buna karĢılık %10 oranında bir gelir ve %50 

oranında bir verimlilik artıĢının sağlanacağı 

belirtilmektedir [10]. Bu bağlamda, tarımsal üretim 

iĢlemlerinden elde edilecek kazanımların arttırılması 

noktasında tarım sektörünün bu teknolojiden istifade 

etmesi gerekmektedir.   

 

Büyük tarım arazilerinin heterojen olan yapısındaki 

değiĢkenlikleri anlamak, algılamak, değerlendirmek ve 

uygulamaya dökmek üreticiler için çok zor ve 

olanaksız gibi görünmektedir. Fakat teknoloji 

alanındaki geliĢmeler bu farklılıkların algılanması 

noktasında çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda 

hassas tarım teknolojisi, geleneksel tarımsal üretim 

sistemini tekdüzelikten kurtararak, tarlaları küçük 

parçalar halinde değerlendirme imkânı sağlamaktadır 

[7]. Hassas tarım teknolojisinin bileĢenleri olan GPS, 

GIS, Uzaktan algılama ve ürün verim görüntüleme 

sistemleri tarla üzerindeki farklılıkların tespit edilmesi 

için kullanılmaktadır. Tespit edilen veriler 

değerlendirilmekte ve hassas tarımın en son ve en 

hayati halkasını oluĢturan değiĢken oranlı uygulama 

sistemi yardımı ile sonuçlandırılmaktadır. Bugün 

güçlü bilgisayarlar, gerçek zamanlı kontrolcüler, 

değiĢken oranlı uygulama donanımları, küresel 

konumlama sistemleri ve sensör teknolojisindeki 

geliĢmeler her türlü verinin çok hassas ölçülerde elde 

edilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasını çok 

kolaylaĢtırmaktadır [6]. Ancak, hassas tarım 

teknolojisini kullanan sistemlerden toplanan verilerin 

bir havuzda toplanması, toplanan verilerin analiz 

edilmesi ve en önemlisi sonuçların konuyla ilgili 

kiĢilerin kullanımına açılması gibi konular henüz 

çözümlenmiĢ değildir.  

 

Hassas tarım teknolojisinden yararlanmak isteyen kiĢi, 

kurum veya kuruluĢların temel problemi sistem 

kurulum maliyetidir. Verilerin toplanması ve 

depolanması için gerekli olan bilgisayar sistemleri, 

verilerin analiz edilmesini sağlayan yazılımlar ve 

sonuçların kullanıcılara anlaĢılır Ģekilde rapor 

edilmesini sağlayan uzman sistemler en önemli 

maliyet kaynaklarını oluĢturmaktadır. Veri depolama 

üniteleri, analiz yazılımları ve uzman sistemler gibi 

hassas tarım teknolojisinin altyapısını oluĢturan 

bileĢenlerin güçlü servis sağlayıcılar tarafından 

kurulması, bu sistemlerin internet üzerinden tüm 

kullanıcıların kullanımına açılması maliyetlerin 

minimum seviyeler inmesine katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, iĢletmelerin iĢlerini yürütürken 

yararlandıkları biliĢim sistemlerine iliĢkin hizmetlerin 

üçüncü taraflardan internet üzerinden alınmasını 

sağlayan bulut hesaplama yöntemi, hassas tarım 

teknolojisinin ihtiyaç duyduğu soruna çözüm olacaktır.  

 

2. Bulut Hesaplama Mimarisi 

 

Bulut hesaplama veya iĢlevsel anlamıyla çevrim içi 

bilgi dağıtımı, biliĢim aygıtları arasında ortak bilgi 

paylaĢımını sağlayan hizmetlere verilen genel addır. 

Bulut biliĢim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir. 

Temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaĢımı 

sağlanarak, mevcut biliĢim hizmetinin, bilgisayarlar ve 

diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir 

biçimde biliĢim ağı (tipik olarak Ġnternet'ten) 

üzerinden kullanılmasıdır. ġekil 1‘de bulut hesaplama 

yönteminin yapısı gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 1. Bulut hesaplama yönteminin yapısı 

 

Bulut hesaplama teknolojisini kullanıcıların hizmetine 

sunacak olan servis sağlayıcıları üç temel modele göre 

hizmet vermektedirler. Bunlar, altyapı hizmeti (IaaS), 

platform hizmeti (PaaS) ve yazılım hizmetleridir 

(SaaS) (ġekil 2).  
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Şekil 2. Bulut sisteminin servisleri 

 

Altyapı hizmetleri, depolama, veri iĢleme gibi 

hesaplama kaynaklarını yöneten donanımsal yapıları 

oluĢturmaktadır. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları, 

iĢlemci, depolama, ağ kaynağı ve diğer temel biliĢim 

kaynaklarını iĢletim sistemi seviyesinde tam olarak 

kullanabilmektedirler. Platform hizmeti, genellikle 

iĢletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri 

tabanı ve web sunucularını bulut ortamı içerisinde 

dağıtılmasını sağlamaktadır. Uygulama geliĢtiricileri 

bir bulut platformunda kendi yazılım çözümlerini satın 

alma masraflarını, zorluklarını çekmeden ve temelinde 

bulunan donanım ve yazılım katmanlarını yönetmesine 

gerek olmadan geliĢtirebilir ve çalıĢtırabilirler. 

Yazılım hizmeti, kullanıcıların uygulamalara eriĢmek 

için kendi sistemlerine herhangi bir kurulum 

yapmadan internete bağlı herhangi bir ortamdan bulut 

biliĢim üzerindeki uygulamalara eriĢerek çalıĢma 

yapabilmelerini sağlamaktadır. Uygulamalara, web 

tarayıcıları gibi ara yüzler (Web tabanlı e-posta gibi) 

aracılığı ile çeĢitli kullanıcı cihazlarından 

eriĢilebilmektedir. 

 

Esnek ve ölçeklenebilir bir yapıya sahip olan bulut 

hesaplama yöntemi, çiftçiler ve tarım uzmanlarının 

ortak bir platformda, internet bağlantılı ucuz iletiĢim 

araçları üzerinden bilgi alıĢveriĢinde bulunabilecekleri 

bir ortam sunabilecektir. BiliĢim sektörünün ortaya 

koyduğu yeni bir yapı olan bulut hesaplama yöntemi, 

tarım sektörü için üzerinde ciddi Ģekilde çalıĢılması 

gereken bir ortam oluĢturmaktadır.   

 

3. Tarımsal Üretimde Bulut Hesaplama 

Uygulamaları 
 

Bulut hesaplama teknolojisi henüz Türkiye‘de 

uygulama alanı bulamamasına rağmen yurtdıĢında 

konu ile ilgili çalıĢmalar yürütülmektedir. Zhao ve ark. 

(2010), seralardan elde edilen ortam ve bitkilere ait 

verilerin sensörler vasıtasıyla internet üzerinden mobil 

cihazlara gönderilerek çiftçilerin uzaktan izlemelerini 

sağlayan bir sistem önermiĢlerdir [11]. Duan (2011), 

karakteristik tarım verileri üzerinde hangi tarımsal 

bilgi yönetim sisteminin tarımsal üretim iĢlemleri için 

kullanılabilir olduğunu tartıĢmıĢtır. ÇalıĢmada, ürün 

yetiĢtirme, gübreleme, girdi maliyetleri gibi konularda 

hassas yönetim kararlarının verilebilmesi için akıllı 

tarımsal yönetim bilgi sistemi hakkında bilgiler 

verilmiĢtir [1]. Ying ve Hao (2011), bulut hesaplama 

yöntemi yardımıyla IOT teknolojisini kullanmıĢlar ve 

farklı IOT cihazlarından gelen verilerin iĢlenebilmesi 

için Akıllı bulut hesaplama yöntemi önermiĢlerdir. 

Elde edilen verilerin, bulut veri merkezlerinde 

depolanabileceğini ve bu verilerin gerekli olan 

problemlerin çözümü için akıllı büyük serverlar 

kullanılarak iĢlenebileceğini bildirmiĢlerdir [9]. Qirui 

(2012), kullanıcılara web tarayıcıları üzerinden doğru 

ve verimli tarımsal bilgi hizmeti vermek amacıyla, 

tarımsal uzman sistemlere dayalı tarımsal bilgi servisi 

modeli önermiĢtir [4]. 

 

Hori ve ark. (2010), tarım sektörü için Fujitsu ltd. 

tarafından kurulan bulut sistemi hakkında bilgi 

vermiĢler ve tarımsal uygulamalar için bir bulut 

modeli tasarlamıĢlardır. Ayrıca geliĢtirilen model 

üzerinden çiftçiler için ürünlerin fiyatlandırılması ve 

satıĢının nasıl yapılması gerektiğini açıklamıĢlardır. 

AraĢtırmacılar, üretim-satıĢ planlama, operasyonel 

planlama yönetimi, bilgilendirme desteği ve ekili arazi 

veri yönetimi fonksiyonları için prototip web ve cep 

telefonu uygulamaları kullanmıĢlardır. ÇalıĢmada, 

tarımsal üretim uygulamalarının biliĢim teknolojileri 

ile desteklenmesi için ġekil 3‘deki veri akıĢ Ģemasını 

açıklamıĢlardır [2]. 

 

AraĢtırmacılar, tarımsal uygulamalarda kullanılan 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) döngüsünün bulut 

servislerinin geliĢtirilmesinde önemli katkılar 

sağlayacağını bildirmiĢlerdir. ġekil 4‘de araĢtırıcılar 

tarafından önerilen tarımsal bulut modeli ve PDCA 

döngüsü gösterilmiĢtir. 
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Şekil 3. Tarımsal iĢlemleri destekleyen biliĢim teknolojileri mekanizması [2]  

 

 
Şekil 4. Tarımsal bulut modeli ve PDCA döngüsü [2] 

 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

773 
 

Venkataramana ve Padvamathanna (2012), tarımsal 

bulut için bir çerçeve (framework) geliĢtirmiĢlerdir. 

GeliĢtirilen çerçevenin, bitki hastalıklarının analizi, 

üretim süresince uygun fiyatlı gübrelerin bulunması ve 

gerekli önerilerin sağlanması konularında çiftçilere, 

araĢtırma merkezlerindeki uzmanlardan veya Tarım 

bakanlığındaki ilgili departmanlardan kolayca 

anlaĢılabilir dilde aktarılmasını sağlayan bir yapıda 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca, Agri-Expert 

servisinin yanı sıra bulut veri merkezlerinde depolanan 

verilerin bütünlüğü, güvenliği ve kimlik doğrulama 

sistemleri ile birlikte çiftçilere doğru ve kesin bilgi 

sağlamak için birçok paydaĢların ortak kullanımına 

açık bir bulut sistemi tasarladıklarını belirtmiĢlerdir. 

GeliĢtirilen çerçeve ġekil 5‘ de gösterilmiĢtir [8].  

 

 
 

Şekil 5. Tarımsal bulut çerçevesi [8] 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Tarım sektöründe geçmiĢten günümüze kadar elde 

edilen bilgilerin toparlanması ve paylaĢılması etkili ve 

verimli tarımsal üretim yapılabilmesi açısından 

önemlidir. Türkiye Ģartlarında tarımsal bilgi paylaĢımı, 

babadan oğula ve tecrübelerin aktarılması Ģekliyle 

gerçekleĢtirilmektedir. Tarım sektörüne hizmet veren 

üreticiler, araĢtırmacılar ve uzmanlar arasında olması 

gereken bilgi paylaĢımı çok kolay olmamaktadır. 

Üreticilerin çoğu geleneksel yöntemlerle faaliyetlerini 

sürdürürken, teknolojideki geliĢmelerden habersiz 

veya bilgisiz kalmaktadır. Sürdürülebilir ve rekabetçi 

tarımsal üretimin yapılabilmesinin, üretici, araĢtırmacı 

ve uzmanlar üçgenindeki bilgilerin paylaĢımıyla 

mümkün olacağı artık anlaĢılmıĢtır. BiliĢim 

teknolojisindeki geliĢmeler sonucu dünyada bilgiye 

ulaĢılamayan bir nokta kalmamıĢtır. Elektronik 

teknolojisindeki geliĢmeler sonucunda da tarımsal 

üretimin ihtiyaç duyduğu toprak, bitki ve çevresel 

bilgilerin toplanması mümkün hale gelmiĢtir. 

Günümüzde kullanılan tarım makinaları, farklı sensör 

ve değiĢken oranlı uygulama sistemleri ile 

donatılmıĢtır. Bu bağlamda, tarım ve teknoloji 

alanlarındaki geliĢmelerin ortak bir platformda 

toplanması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. BiliĢim 

sektörünün son zamanlarda üzerinde yoğun Ģekilde 

çalıĢmalar yaptığı bulut hesaplama teknolojisi tarım 

sektörünün ihtiyacına çözüm olabilecektir. 

 

Mekansal ve zamansal değiĢkenlikler gibi birçok 

faktörün etkisi altında olan dinamik ve karmaĢık bir 

yapıya sahip tarım sektörü için bilgilerin bir havuzda 

toplanması ve kullanıcıların kullanımına açılması 

disiplinler arası çalıĢmaların yoğun bir Ģekilde 

yapılmasıyla mümkün olacaktır. Bu anlamda 

Türkiye‘de yapılması gereken çalıĢmalar; 

 

 Tarımsal bilgilerin ortak bir havuzda toplanması, 

analiz edilmesi ve kullanıcıların kullanımına 

açılmasını sağlayacak servis sağlayıcılarının 

kurulması, 

 Tarımsal alanlardan uygun formatlarda toplanan 

verilerin (GPS, sensör v.s) kurulan servis 

sağlayıcılara aktarımını sağlayacak uygulama 

yazılımlarının geliĢtirilmesi, 

 AraĢtırma merkezleri, üniversiteler, girdi 

üreticileri gibi sisteme bilgi sağlayan ortamlar için 

gerekli yazılımların geliĢtirilmesi, 

 Tüm toplanan bilgilerin analiz edilmesi, 

değerlendirilmesi ve kullanıcıların 

bilgilendirilmesini sağlayacak uzman sistem 

yazılımlarının geliĢtirilmesi, 

 

olarak sıralanabilir. Tarımsal bulut hesaplama 

teknolojisi, çiftçinin elinde bulunan bir akıllı cep 

telefonu ile her türlü tarımsal bilgiye eriĢim, analiz ve 

öneriler sağlayabilen bir ortam oluĢturabilir. Örneğin, 

çiftçi tarlada gezinirken rastladığı bir yabancı otun 

fotoğrafını cep telefonu ile çekip tarımsal bulut 

sistemine gönderse ve sistemdeki uzman sistem resmi 

iĢleyip kullanılması gereken ilaç, gübre gibi önerilerde 

bulunması hayal gibi görünmemektedir. Bir baĢka 

örnekte, cep telefonu yardımı ile toplanan sayısal GPS 

ve verim bilgilerinin bulut ortamına gönderilip verim 

haritasının kullanıcının cep telefonuna anında 

gönderilmesi bulut teknolojisi ile mümkün 

olabilecektir. Bu örnekler bilgiye ihtiyaç olan her 

uygulama için çoğaltılabilir. Sonuç olarak, bulut 

hesaplama teknolojisi, tarımsal üretim iĢlemlerinde 

konu ile ilgili kullanıcıların ortak bir havuzda bilgi 

paylaĢımına yardımcı olacaktır. Bu durum da, bilgiye 

dayalı tarımsal uygulamaların ihtiyaç duyduğu bilginin 

her an ucuz iletiĢim araçları üzerinden eriĢimini 

mümkün hale getirecektir.   
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Özet: Son yıllarda yüksek baĢarımlı hesaplamalara olan ihtiyaçlar ve donanım bileĢenlerindeki teknolojik 

geliĢmeler eĢ zamanlı (paralel) yazılım teknolojilerinin de geliĢmesini tetiklemiĢtir. Belirli bir anda tek bir 

bileĢenin çalıĢtığı sıralı (seri) uygulamalar için kullanılan güvenilirlik analizi yöntemleri eĢ zamanlı yazılım 

sistemleri için yetersiz kalmıĢtır. Yapılan çalıĢmada eĢ zamanlı yazılım mimarisi temelli güvenilirlik analizini 

yöntemleri incelenmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yazılım Güvenilirlik Analizi, Sistem Güvenilirlik Analizi, EĢ Zamanlı Yazılım, Paralel 

Hesaplama 

 

A Study on Architecture-Based Software Reliability Analysis of Concurrent 

Softwares 
 

Abstract: In recent years, technological advances in high-performance computations and hardware components 

have also triggered development of concurrent (parallel) software technologies. Reliability analysis methods are 

used for sequential applications running in a single component at a given time has been inadequate for 

concurrent software systems. In this study, architecture-based software reliability analysis methods about 

concurrent software systems were investigated. 

 

Keywords: Software Reliability Analysis, System Reliability Analysis, Concurrent Software, Parallel 

Computing 

 

1. Giriş 

 

Kullanıcılar tarafından bir sistemin ömrü, özellikleri 

ile ilgili verilen hizmetin iki durum arasındaki geçiĢine 

göre algılanmaktadır. Durumlardan ilki verilen 

hizmetin sistem fonksiyonunu yerine getirdiği hatasız 

hizmet, ikincisi ise verilen hizmetin sistem fonk-

siyonunu yerine getiremediği hatalı hizmettir [7]. 

 

Hatalı bir hizmetten hatasız hizmete geçiĢi onarım 

olarak tanımlarken baĢarısızlığı ise hatasız hizmetten 

hatalı bir hizmete geçiĢ olarak tanımlayabiliriz. 

Buradan yola çıkarak güvenilirliği hatasız hizmetin 

sürekli olarak verilmesinin ölçümü olarak 

tanımlayabiliriz. 

Elsayed‘e göre [1] güvenilirlik, bir ürün veya hizmetin 

kesinti olmadan tasarım çalıĢma koĢulları altında 

belirli bir zaman periyodu için düzgün (hatasız) 

çalıĢması olasılığıdır. 

 

𝑅𝑑 𝑘 , k adet giriĢ noktası içeren bir iĢletim sırasında 

sistem baĢarısızlığı olmamasının olasılığı olsun. 𝑅𝑑 𝑘  
kesikli zaman sistem güvenilirliğini; 

 

 𝑅𝑑 𝑘 =  1 − 𝑝 𝑘  (1) 

 

olarak göstermek mümkündür. Burada p, önceki 

giriĢlerde baĢarısızlık olmadığı durumlarda sistemin 

baĢarısızlık üretmesi Ģartlı olasılığıdır. 

𝑡𝑒  , bir giriĢ seçimi ile iliĢkili iĢletim süresini olsun. 

Sürekli zaman sistem güvenilirliği; 

 

 𝑅 𝑡 = lim𝑡𝑒→∞
𝑅𝑑 𝑘 = 𝑒−𝜆𝑡  (2) 

 

eĢitliği ile verilir. Burada, 𝜆 = lim𝑡𝑒→∞
𝑝

𝑡𝑒
  baĢarısızlık 

oranı olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Eğer p, gc(p) yoğunluk fonksiyonuna sahip sürekli bir 

rasgele değiĢken olduğunu ve λ‘nın da gc(λ) yoğunluk 

fonksiyonuna sahip sürekli bir rasgele değiĢken 

olduğunu varsayarsak kesikli ve sürekli durumlarda 

güvenilirlik için aĢağıdaki karma dağılımlar elde edilir. 

 

 𝑅𝑑 𝑘 =   1 − 𝑝 𝑘
1

0
𝑔𝑐 𝑝 𝑑𝑝 (3) 

 

 𝑅 𝑡 =  𝑒 −𝜆𝑡  
∞

0
𝑔𝑐 𝜆 dλ (4) 

 

2. Eş Zamanlı (Paralel) Sistemler 

 

EĢ Zamanlı (Paralel bağlı) bir sistemde bileĢenlerden 

bir veya daha fazlası baĢarısız olsa bile kalan bileĢen 

veya bileĢenler sistemin düzgün bir Ģekilde iĢlemesine 

imkân verecektir. Yani eĢ zamanlı sistemin 

güvenilirliği herhangi bir bileĢenin çalıĢıyor olması 

olasılığıdır denilebilir. EĢ zamanlı bir sistemin 

güvenilirlik blok diyagramı Ģekil 1‘te gösterilmiĢtir. 

[10] 
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Şekil 1. EĢ zamanlı bir sistemin güvenilirlik blok 

diyagramı 

 

EĢ zamanlı sistemlerde güvenilirliği en az bir bileĢenin 

çalıĢması olasılığını belirleyerek hesaplayabiliriz. 

 

 𝑅 = 𝑃 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛 =
1 − 𝑃 𝑥 1 𝑃 𝑥 2 𝑥 1 𝑃 𝑥 3 𝑥 1𝑥 2 ⋯ (5) 

 

Sistemdeki bileĢenlerin baĢarısızlıklarını birbirinden 

bağımsız kabul edersek (5) eĢitliği aĢağıdaki Ģekle 

dönüĢür. 

 

 𝑅 = 1 − 𝑃 𝑥 1 𝑃 𝑥 2 𝑃 𝑥 3 ⋯𝑃 𝑥 𝑛 = 1 −
 𝑃 𝑥 𝑖 
𝑛
𝑖=1   (6) 

 

2.1. Markov Analizi Yöntemi 

 

Markov analizi yöntemi karmaĢık sistemlerin analiz 

edilmesine imkân tanıyan bir yöntemdir. Bu yöntem 

Markov Zincirleri teorisine dayanır. Sistem 

bileĢenlerinin çalıĢma, hata veya tamir durumunda 

olmasına göre analiz yapılır.  

 

2.1.1. Durum Uzayı Diyagramı 

 

Durum uzayı diyagramı bir sistemin güvenilirlik 

durumlarının grafiksel gösterimidir [5]. ġekil 2‘de 

baĢarısızlık oranı λ, tamir oranı µ olan ve paralel 

olarak konumlanmıĢ iki eĢ bileĢen gösterilmektedir. 

Bu sistemin durum uzay diyagramını oluĢturmaya 

çalıĢalım. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Paralel konumlanmıĢ iki eĢ bileĢenden oluĢan 

sistem 

 

Bu sistemde 3 durum oluĢabilir. 

i. Durum 0 (D0) : Ġki bileĢen de çalıĢıyor. 

ii. Durum 1 (D1) : BileĢenlerden biri çalıĢı-yorken 

diğeri hatalı durumda 

iii. Durum 2 (D2) : Her iki bileĢen de hatalı durumda 

 

Durum uzayı diyagramında her bir durum bir düğüm 

noktası ile belirtilir. Bir durumdan diğer bir duruma 

geçiĢ ise durumlar arasına çizilen oklar ile gösterilir. 

ġekil 3'te paralel konumlanmıĢ iki eĢ bileĢenin durum 

uzayı diyagramı görülmektedir.  

 

 

Şekil 3. Paralel konumlanmıĢ iki eĢ bileĢenin durum 

uzayı diyagramı 

 

Sistem herhangi bir zamanda bu durumlardan yalnızca 

bir tanesinde bulunabilir. Ayrıca bir durumdan diğer 

bir duruma geçiĢ sadece 1 adet bileĢenin baĢarısızlığı 

ile veya tamiri ile mümkündür. 

 

D0 durumundan D1 durumuna geçilirken iki 

bileĢenden herhangi birisinin baĢarısızlığı 

yeteceğinden geçiĢ oranı λ+λ = 2λ 'dır. D1 durumunda 

hatalı çalıĢan bileĢen tamir edildiğinde tekrar D0 

durumuna geçilir ki bu durumda geçiĢ oran µ'dür. Yine 

D1 durumunda iken çalıĢan tek bileĢen de baĢarısızlığa 

uğrarsa D2 durumuna geçilir ve geçiĢ oranı λ'dır. 

 

Bir durumda kararlılığı göstermek için diyagramda 

durumların üzerine çevrimler çizilir. Bu çevrimler 

negatif bir sayıyla gösterilir ve değeri ilgili durumdan 

ayrılan geçiĢ oranlarının toplamıdır. 

 

2.1.2. Geçiş Matrisi 

 

Durum uzayı diyagramından faydalanılarak 

oluĢturulan matrise geçiĢ matrisi denir. Matrisin 

elemanı olan aij , durum j'den durun i'ye geçiĢ oranını 

gösterir. Eğer geçiĢ yoksa aij=0 dır. GeçiĢ matrisinin 

özellikleri Ģunlardır.  

 

i. GeçiĢ matrisi kare matristir. 

ii. Sütunların toplamı 0'dır. 

iii. Matrisin köĢegen elemanları durum 

diyagramındaki çevrimleri gösterir. 

 

Ġki eĢ bileĢenin paralel olması durumunda geçiĢ matrisi 

3x3 boyutunda olacaktır. 

 

 𝑇 =  
−2𝜆 𝜇 0

2𝜆 − 𝜆 + 𝜇 0
0 𝜆 0

  (7) 

 

2.1.3. Paralel konumdaki iki eş bileşenin MTBF'si 

 

P0(t), P1(t) ve P2(t) , t anında sırasıyla D0, D1, D2 

durumlarında olma olasılığı olsun. t+Δt anında; 

 

 P0(t+Δt) = P0(t) - P0(t)2λΔt + P1(t)µΔt (8) 

λ,µ 

λ,µ 
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(8) eĢitliğinde; 

 

P0(t)2λΔt , Δt süresince D1 durumuna geçme 

olasılığını, 

P1(t)µΔt ise Δt süresince D1 durumundan D0 

durumuna geçilme olasılığını gösterir. 

 

Aynı Ģekilde P1(t+Δt) ve P2(t+Δt) olasılıkları da 

aĢağıda gösterilmiĢtir; 

 
 P1(t+Δt)=P0(t)2λΔt+P1(t)-P1(t)(µ+λ)Δt (9) 

 

 P2(t+Δt) = P1(t)µΔt + P2(t) (10) 

 

Sistemin paralel yapısı sebebiyle D0 ve D1 

durumlarında sistem çalıĢır vaziyette olduğundan 

sistemin t anındaki güvenilirliği; 

 

 R(t) = P0(t) + P1(t)  'dir. (11) 

 

Bu durumda MTBF (baĢarısızlıklar arasındaki 

ortalama zaman); 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  𝑅 𝑡 
∞

0
=  𝑃0 𝑡 𝑑𝑡 + 

∞

0
 𝑃0 𝑡 𝑑𝑡

∞

0
  'dir. 

 (12) 

 

Δt, 0 'a yaklaĢtığında (8), (9), (10) eĢitlikleri aĢağıdaki 

hale dönüĢür. 

 

 𝑃0
′  𝑡 = −2𝜆𝑃0 𝑡 + 𝜇𝑃1 𝑡  (13) 

 

 𝑃1
′ 𝑡 = 2𝜆𝑃0 𝑡 −  𝜆 + 𝜇 𝑃1 𝑡  (14) 

 

 𝑃2
′  𝑡 = 𝜆𝑃1 𝑡  (15) 

 

Bu üç eĢitliği matris formunda yazarsak; 

 

 

𝑃0
′  𝑡 

𝑃1
′ 𝑡 

𝑃2
′  𝑡 

 =  
−2𝜆 𝜇 0

2𝜆 − 𝜆 + 𝜇 0
0 𝜆 0

 .  

𝑃0 𝑡 

𝑃1 𝑡 

𝑃2 𝑡 
 (16) 

 

EĢitliğin her iki tarafının integralini alıp çözersek; 

  𝑃0 𝑡 𝑑𝑡
∞

0
=

𝜆+𝜇

2𝜆2  (17) 

 

  𝑃1 𝑡 𝑑𝑡
∞

0
=

1

𝜆
 (18) 

 

sonuçları bulunur. (17) ve (18) eĢitliklerini (12) 

eĢitliğinde yerine koyarak MTBF bulunur. 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  𝑃0 𝑡 𝑑𝑡 + 
∞

0
 𝑃0 𝑡 𝑑𝑡

∞

0
=  

𝜆+𝜇

2𝜆2 +
1

𝜆
=

3𝜆+𝜇

2𝜆2

  (19) 

 

2.2. Eş Zamanlı Yazılım Uygulamalarının Mimari 

Bazlı Güvenilirlik Analizi 

 

Yazılım mimarisi bir dizi bileĢen, bağlantılar ve 

yapılandırmaları içeren kavram olarak tanımlanır [9]. 

Modern yazılımlar genellikle performansı artırmak 

ve/veya hataya dayanıklılık sağlamak için eĢ zamanlı 

(paralel) yazılım mimarisi kullanımı gibi farklı 

mimariler kullanabilmektedir. Bir yazılım bileĢeninin 

fonksiyonunu mimari açıdan modellemek için yapısal 

ve davranıĢsal özelliklerini modellemek gerekir [8]. 

Bu modellerin analizi sistemin güvenilirliğini 

etkileyebilecek tasarım sorunlarını ortaya çıkarabilir. 

 

Mimari bazlı güvenilirlik analizleri üzerine yapılan 

çalıĢmalar çoğunlukla belirli bir anda tek bir bileĢenin 

çalıĢtığı sıralı (seri) uygulamaları konu almıĢtır. Seri 

yazılımlarda yordamsal (prosedürel) programlama 

teknik-leri kullanılmaktadır [2, 11]. Fakat günümüz-

deki birçok yazılım uygulamasında genellikle nesne 

tabanlı ve bileĢen bazlı yazılım geliĢtirme 

paradigmaları kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda 

bileĢenlerin eĢ zamanlı (paralel) çalıĢmasına da 

sıklıkla rastlanmaktadır [6]. 

 

ġekil 4, üç bileĢenli eĢ zamanlı bir uygulama 

mimarisinin durum uzayı diyagramıdır. Ci , sistemin i 

inci bileĢeni olsun. Diyagramın her durum noktasında 

belli sayıda bileĢen eĢ zamanlı olarak çalıĢmaktadır. 

<DUR> durumu, hiçbir bileĢenin aktif olmadığı 

durumu göstersin. Hiçbir bileĢen aktif olmadığı için 

<DUR> durumunda bir baĢarısızlık olması söz konusu 

değildir. 

 

 
 

Şekil 4. EĢ zamanlı çalıĢan C1, C2 ve C3 

bileĢenlerinden oluĢan sistem mimarisinin durum 

uzayı diyagramı 

 

ġekil 4'deki sistemde güvenilirlik hesaplama-sının 

nasıl yapılabileceğine bakalım. 

 

k, sistemde en az 1 bileĢenin çalıĢtığı durumların sayısı 

olsun. n ise toplam bileĢen sayısını belirtsin. Ci 

bileĢenindeki hataların λi baĢarısızlık oranı ile üssel 

olarak dağıldığını varsayalım. πj , sistemin j inci 

durumda olma olasılığı olsun. πj , durum uzayı 

diyagramı kullanılarak Sürekli Zaman Markov Zinciri 

(Continuous Time Markov Chain - CTMC) modelinin 

oluĢturulup MATLAB yazılımı (veya benzeri bir 

yazılım) kullanılarak çözülmesi ile elde edilebilir [4]. 
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Toplam çalıĢma süresinin t olduğunu varsayalım. Bu 

durumda j durumunun ortalama çalıĢma süresi tj= tπj 

olacaktır. Durumdaki aktif çalıĢan bileĢenlerin çalıĢma 

süreleri ise tj/cj olacaktır.  Burada cj , j durumundaki 

aktif bileĢen sayısıdır. Böylece bir bileĢenin sistemdeki 

toplam çalıĢma süresi ise Ģu Ģekilde bulunabilir; 

 

 𝜔𝑖 𝑡 =  𝜋𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑡

𝑐𝑗
𝐼𝑖 ,𝑗  (20) 

 

Burada; 𝐼𝑖 ,𝑗 =  

1 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 

   𝑣𝑒 𝐶𝑖  𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚 𝑗′𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑠𝑒
0 ,         𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

  

 

BileĢen i için beklenen güvenilirlik ise aĢağıdaki 

gibidir; 

 

 𝑅𝑖 𝑡 = 𝑒−𝜆𝑖𝜔 𝑖 𝑡 = 𝑒
−𝜆𝑖  𝜋𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑡

𝑐𝑗
𝐼𝑖 ,𝑗

 (21) 

 

(21) eĢitliğinden faydalanarak sistemin güvenilirliğini 

aĢağıdaki gibi bulabiliriz. 

 

 𝑅 𝑡 =  𝑅𝑖 𝑡 
𝑛
𝑖=1 =  𝑒−𝜆𝑖𝜔 𝑖 𝑡 𝑛

𝑖=1 =

𝑒
− 𝜆𝑖  𝜋𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑡

𝑐𝑗
𝐼𝑖 ,𝑗

𝑛
𝑖=1

  (22) 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

 

EĢ zamanlı yazılımların mimari temelli güvenilirlik 

analizinde bileĢen sayısının artmasıyla durum uzayı 

diyagramında durumların sayısının üssel olarak 

artacaktır. n adet bileĢene sahip eĢ zamanlı bir 

uygulamada 2
n
 adet durum oluĢacaktır. Bu da modelin 

kurulması ve hesaplanmasını zorlaĢtıracaktır. 
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Özet: Enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiği uygulamalarda kullanılacak iĢlemci, denetleyici ve radyo 

haberleĢme birimlerinin seçimi de önem kazanmaktadır. Enerjinin kısıtlı olması nedeni ile sınırlandırılan 

haberleĢme güçleri ise uygulamaların çalıĢma alanını kısıtlamakta ve haberleĢme sinyallerinin bulunulan 

ortamdan ve hava Ģartlarından büyük oranda etkilenmesine sebep olmaktadır. Yapılan bu çalıĢmada, CC110L 

radyo haberleĢme entegresi MSP430 mikro denetleyicisi üzerinde çalıĢtırılmakta ve hava Ģartlarının, alınan 

sinyal gücüne farklı mesafelerde gösterdiği etkiler sunulmaktadır. ÇalıĢmada uzaklık-güç göstergesinin grafiği 

çıkartılmıĢ, ardından hava Ģartlarının etkisi sonuçlara yansıtılmıĢtır. Alınan sinyal gücü ile konum saptama 

tekniği kullanılarak farklı hava ve ortam Ģartlarındaki konum saptama hataları ve tolerans değerleri sunulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Mikro denetleyici, Alınan Sinyal Gücü, Konum Saptama. 

 

Effect of Received Signal Strength of the Surroundings and Air Conditions 
 

Abstract: Processor to be used in applications where energy efficiency is of great importance, is important to the 

selection of the controller and the radio communication units. Because of the limited powers of communication 

in energy constrained applications, and communication signals which limits the work area greatly affected by 

weather conditions and cause the current environment. In this study, CC110L radio communication IC on the 

MSP430 micro-controller operated and weather conditions, affect the received signal power at different 

distances are shown. The study distance-power indicator removed from the chart, and then the results reflected 

the effect of weather conditions. Position detection technique with the power of the received signal in different 

weather and environmental conditions, and tolerance values of position detection errors is presented. 

 

Keywords: Microcontroller, Received signal strength indicator (RSSI), Location Estimation 

 

1. Giriş 

 

MSP430 mikro denetleyicisi Texas Instrument 

firmasının ürettiği çok düĢük güç̧ tüketimiyle ön plana 

çıkan, Von Neumann mimarisinde , 16 Bit RISC 

yapısına sahiptir . Ġçerisinde I 2C, SPI, USART, ADC 

gibi bir çok modülü̈ barındırmaktadır . Çok düĢük güç 

gereksinimi ve yeterli performansı ile günümüz 

uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir. 

 

Tercih edilen uygulamalar arasında yakın alan iletiĢimi 

(NFC) [nfc], akıllı led aydınlatma sistemleri [led], 

mavidiĢ (bluetooth) eĢleĢme sistemleri [bluetooth] gibi 

öncü teknolojiler vardır.  

 

Ortam etkileĢimli olarak bilgi toplayabilen, bilgiyi 

kolektif bir Ģekilde değerlendirebilen ve gerektiğinde 

bilgiye dayalı olarak ortam üzerinde değiĢiklikler 

yapılabilen Kablosuz Algılayıcı Ağlar konusu içinde 

de msp430 mikro denetleyici ailesi sıklıkla yer 

bulmaktadır. Enerji verimliliğinin en önemli konu 

olduğu kablosuz algılayıcı ağlar yapısında çok düĢük 

enerji ihtiyacına sahip mikro denetleyiciler ve iletiĢimi 

sağlayabilecek kadar güçlü radyo haberleĢme birimleri 

tercih edilmektedir.  

 

Yapılan çalıĢmada mikro denetleyici setini dıĢ dünya 

ile konuĢturan CC110L radyo haberleĢme entegresi 

tercih edilmiĢtir. CC110L Texas Instrument firmasının 

ürettiği 315/433/868/915 MHz ISM/SRD bantlarında 

çalıĢabilen, çok düĢük güç tüketimi ile kablosuz 

güvenlik ve alarm sistemlerinde sıklıkla tercih edilen 

bir entegredir.  

 

Mikro denetleyici ve radyo haberleĢme entegresi ile 

oluĢturulan iki özdeĢ yapı farklı ortam, güç, mesafe ve 

hava Ģartlarında çalıĢtırılıp radyo haberleĢmesine olan 

etkiler incelenmiĢtir.  

 

Bildirinin ikinci bölümünde çalıĢmanın matematik 

kısmını oluĢturan gelen sinyal gücü yöntemi ve hava 

Ģartlarının haberleĢmeye olan etkisi, üçüncü bölümde 

çalıĢmada kullanılan materyal ve yöntem, dördüncü 

bölümde ise sonuçlar sunulmaktadır.   

 

2. Gelen Sinyal Gücü Yöntemi 

Kablosuz her birim, iletiĢim ünitesi bileĢenine sahiptir 

ve konum belirleme için en uygun çözümlerdendir[1]. 

Sorun, iletiĢim ünitesi bileĢeninin ağ içerisinde konum 

belirlemeye nasıl yardımcı olabileceğidir. Teoride 

iletiĢim ünitesi sinyalinin gücü, sinyal kaynağından 

uzaklığın karesi ile doğru orantılı olarak azalmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, düğümün uzaklığının 

hesaplaması için vericiden gelen sinyalin gücünü 

iĢleyebilmesi gerekmektedir. Alınan sinyal gücü 

göstergesinin Ġngilizce kısaltması olan RSSi, donanım 

değiĢimine karĢı iyi bir çözüm önermektedir. 
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Pratikte, RSSi ölçümü çeĢitli gürültü bilgileri 

içermektedir [2]. Bu gürültü bilgileri, iletiĢim 

ünitesinin kullandığı radyo frekansının yayılım 

doğasından kaynaklı olarak oluĢmaktadır. Duvar, ev 

eĢyası gibi fiziksel engeller radyo frekanslarını azaltıp 

sönümlediği gibi, farklı alaĢım metaller yansıtıp 

güçlendirebilir. Bunun sonucunda, sinyal gücü ile 

mesafe tahmininde, diğer uzaklık tahmin metotlarında 

elde edilen kadar kesin sonuçlar elde edilememektedir 

[1]. 

Diğer değiĢkenler olarak alıcı-verici antenlerden, 

kullanılan güç kaynaklarının gerilim değerlerine kadar 

radyo katının çıktısını etkileyen unsurlarda vardır. Bu 

zorluklara birde içinde bulunulan ortamdan radyo 

sinyallerinin etkilenmesi katılınca gelen sinyal gücü 

yönteminin neden tercih edilmediği daha iyi 

anlaĢılabilir. 

 

2.1 Hava Şartlarının Etkisi 

 

Günümüz kablosuz haberleĢme sistemlerinde genel 

yönelim üretici firmanın kısıtlı zaman ve ortam 

Ģartlarında gerçekleĢtirdiği testlerin çıktılarını 

kullanarak durağan bir mesafe Ģablonu kullanmaktır. 

Yapılan laboratuvar testleri sonucu alınan bilgiler 

sadece aynı ortam ve hava Ģartlarında geçerli 

olabilmekte, kablosuz algılayıcı ağlar gibi neredeyse 

her ortamda çalıĢabilen esnek ürünlerde ihtiyaca cevap 

verememektedir.  

 

Yapılan çalıĢmalarda hava Ģartlarının radyo 

sinyallerine olan etkileri araĢtırılmıĢ ve bilgisayar 

benzetimi için matematiksel modeller çıkartılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kabul edilen modellerin baĢında radyo 

sinyallerinin serbest uzayda dolaĢtığı ve alıcı-verici 

ünitelerin birbirilerini direkt olarak görebildiği kabul 

edilen serbest uzay yayılım modeli yer almaktadır 

[3,4,5]. Formül 1‗de serbest uzay kaybının formüllü 

verilmiĢtir [51]. 

 

 

(1) 

 

 

Serbest uzay kaybı formülüne alıcı-verici 

bileĢenlerinin eklendiği serbest uzay yayılım model 

geliĢtirilmiĢtir. Formül 2‘de serbest uzay yayılım 

modelinin formüllü verilmiĢtir [54]. 

 

 

(2) 

 

 

Zaman içinde kullanılan alıcı-verici ünitelerin teknik 

bilgilerinden bağımsız bir model tasarlanmıĢ ve 

uygulanan deney Ģartları ortamı aynı olması 

durumunda tekrarlanabilir olduğu görülmüĢtür. 

Keenan-Motley (KM)  çalıĢmalarında laboratuvar 

ortamında deneysel olarak bulunan bir lineer 

zayıflama katsayısı ekledikleri formülün, aynı Ģartlar 

sağlandığında tekrarlanabilir olduğunu 

kanıtlamıĢlardır. Lineer Yol Zayıflama Modeli olarak 

bilinen KM Modeli Formül 3‗de verilmiĢtir. 

 

 (3) 

 

Son olarak bulunulan ortamın bir katsayı değerini 

içeren Logaritmik-Uzaklık modeli formülize 

edilmiĢtir. Formül üretici firmaların statik Ģablonları 

gibi bulunulan ortam için bir yol kayıp katsayısı 

sunmakta ve bilgisayar benzetimine uygun bir metop 

ortaya koymaktadır. Formül 4‗de logaritmik-uzaklık 

modelinin eĢitliği verilmiĢtir [55]. 

 

 (4) 

Kullanılan bileĢenlerin enerji tasarrufuna yönelik 

konum saptamaları için üretici firmalar önceden 

laboratuvar ortamında belirlenmiĢ statik Ģablonlar 

oluĢturmuĢlardır. AĢağıdaki örnek çizelgelerde Benkic 

ve arkadaĢlarının statik mesafe Ģablonları verilmiĢtir 

[6]. 

 

Çizelge 1 : CC2420 Statik Mesafe ġablonu 

 
Uzaklık 

(m) 
2m 4m 6m 9m 12m 15m 20m 25m 

RSSi 

(db) 

-

52.4

7 

-

53.3

5 

-

58.1

5 

-

63.1

7 

-63.7 

-

70.2

7 

-

76.3

4 

-

82.8

9 

Standar

t Sapma 

1.09

1 

4.18

6 

0.30

9 

0.48

0 

0.36

7 

0.84

8 

0.64

9 

2.20

6 

 

Çizelge 2 : MRF24J40 Statik Mesafe ġablonu 
Uzaklı

k (m) 
1m 2m 3m 4m 5m 

7.5

m 
10m 15m 20m 

RSSi 

(db) 

-

58.8

89 

-

60.7

32 

-

66.0

86 

-

66.5

77 

-

69.

6 

-

69.4

74 

-

76.4

39 

-

77.6

85 

-

93.1

41 

Stand

art 

Sapm

a 

2.23

3 

1.40

7 

1.31

3 

0.63

2 

1.0

35 

1.62

1 

2.02

4 

1.45

3 

1.40

8 

 

Çizelge 3 : Zena Statik Mesafe ġablonu 
Uzaklık (m) 2m 4m 6m 9m 15m 20m 

RSSi (db) -56.253 
-

65.461 
-65.43 -69.615 -78.238 -85.169 

Standart 

Sapma 
0.682 1.579 1.295 1.267 2.682 3.33 

2

10log
4

fst
L

d




 

 
 
 

2

t t r
fs 2 2

r

P G G λ
PL (dB)=10log =-10log[ L]

p (4π) d

PL
KM

[dB]=PL
fs
+a.d

0

0

d
PL(d)=PL(d )+10.n.log( )

d
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3. Materyal ve Yöntem 

 

Yapılan çalıĢmada Texas Instruments firmasının 

MSP430 mikro denetleyici ailesinden MSP-

EXP430G2 LaunchPad geliĢtirme kiti üzerine, Anaren 

firmasının CC110L radyo haberleĢme entegresini 

içeren 430Boost-CC110L AIR eklentisi ile güncelleme 

yapılmıĢ ve sistem çeĢitli hava/ortam Ģartlarında test 

edilmiĢtir. Kullanılan yapılardan MSP 430 mikro 

denetleyici ailesi çok düĢük enerji harcaması ve yeterli 

iĢlem gücü ile günümüz teknolojisinde sıkça tercih 

edilmektedir.  

 

Mikro denetleyici geliĢtirme seti en yoğun iĢlem 

zamanında kullandığı 20 mA akım harcaması ile 

mevcut kalem pil kullanılarak 1 yıl aktif olarak 

çalıĢabilmektedir. GeliĢime açık altyapısı ve Anaren 

firmasının ürettiği kablosuz haberleĢme eklentisi ile 

yapı Kablosuz Algılayıcı Ağlar standartlarını 

karĢılayabilen bir hal almaktadır.  

 

HaberleĢme altyapısını sağlayan Anaren 430Boost-

CC110L AIR eklentisi Avrupa 868-870MHz ve 

Amerika 902-928MHz ISM bantlarında haberleĢme 

yapabilmekte ve 10 dBm güç seviyesinde yayın 

yapabilmektedir. Programlanabilir yapısı ile eklenti 

ortam eriĢim protokolü olarak CSMA kullanılarak 

kontrol edilmiĢtir. Böylece gerektiğinde ortam içinde 

bulunacak yüzlerce yapı kesintisiz haberleĢme imkânı 

sunabilecektir.  

 

Referans alınması için kullanılan sisteme ek olarak 

yapı OMNeT++ 4.1 programı ve MiXiM 2.2 eklentisi 

ile bilgisayar ortamında simule edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

üretici firma verilerine dayanarak yapılan benzetim 

çalıĢması gerçek dünya verileri ile karĢılaĢtırılmıĢ ve 

sonuçlar sunulmaktadır.  

 

Yapılan çalıĢmalarda mesafe seçimleri olarak sistemin 

çalıĢma değerlerine uygun 1, 3, 10, 20 metre uzaklık 

değerleri belirlenmiĢ ve sistem 0-3, 20
o
C ortam 

sıcaklıklarında test edilmiĢtir.  

 

Alıcı-verici düğümler arasındaki mesafenin 1 metre 

olduğu 20
o
C sıcaklık olan laboratuvar ortamındaki 

sonuçlar ġekil 1‘de verilmektedir. 

Şekil 1: 1 Metre Uzaklıktaki HaberleĢme 

 

Mesafenin 3 metre olduğu sıcaklık verilerinin dıĢ 

ortam ölçümünde 0-3
o
C olarak değiĢtiği, laboratuvar 

ortamında ise 20
o
C olan sonuçlar ġekil 2‘de 

sunulmaktadır. 

Şekil 2: 3 Metre Uzaklıktaki HaberleĢme 

 

Mesafenin 10 metre olduğu sıcaklık verilerinin dıĢ 

ortam ölçümünde 0-3
o
C olarak değiĢtiği, laboratuvar 

ortamında ise 20
o
C olan sonuçlar ġekil 3‘de 

sunulmaktadır. 

Şekil 3: 10 Metre Uzaklıktaki HaberleĢme 

 

Mesafenin 20 metre olduğu sıcaklık verilerinin dıĢ 

ortam ölçümünde 0-3
o
C olarak değiĢtiği, laboratuvar 

ortamında ise 20
o
C olan sonuçlar ġekil 4‘te 

sunulmaktadır. 

Şekil 4: 20 Metre Uzaklıktaki HaberleĢme 

 

Genel karĢılaĢtırmaları içeren verilen çizelge 4‘te 

sunulmaktadır. 

 

Çizelge 4 :Genel KarĢılaĢtırma Tablosu 

1 / 3 Metre 

Değerleri 

1 metre 3 metre 

200C Derece 200C Derece 
0-30C Derece  

%90 nem 

Sistem Benzetim Sistem Benzetim Sistem Benzetim 

Maksimum 

-40 

dbm -41.1 dbm 

-42 

dbm -43.2 dbm 

-54 

dbm -54.3 dbm 

Minimum 

-42.5 

dbm -41.1 dbm 

-46.9 

dbm -43.2 dbm 

-58.9 

dbm -54.3 dbm 

Ortalama 

-41.25 

dbm -41.1 dbm 

-44.30 

dbm -43.2 dbm 

-56.35 

dbm -54.3 dbm 

Standart 

Sapma 
0.73 1.41 1.37 
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10 / 20 

Metre 

Değerleri 

10 Metre 20 Metre 

200C Derece 

0-30C Derece  

%90 nem 200C Derece 

0-30C Derece  

%90 nem 

Sistem Benzetim Sistem Benzetim Sistem Benzetim Sistem Benzetim 

Maksimum 

-52  

dbm 

-52.8  

dbm 

-63  

dbm 

-69.9  

dbm 

-69  

dbm 

-69.5  

dbm 

-75.1 

dbm 

-77.3  

dbm 

Minimum 

-54.5 

dbm 

-52.8  

dbm 

-72.3 

dbm 

-69.9  

dbm 

-89.8 

dbm 

-69.5  

dbm 

-118.9 

dbm 

-77.3  

dbm 

Ortalama 

-53.26 

dbm 

-52.8  

dbm 

-67.72 

dbm 

-69.9  

dbm 

-79.60 

dbm 

-69.5  

dbm 

-96.98 

dbm 

-77.3  

dbm 

Standart 

Sapma 
0.70 2.70 6.28 12.40 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Yapılan çalıĢma göstermiĢtir ki konum saptamanın 

hayati önem taĢımadığı ve fiyat/performans oranının 

önemli olduğu durumlarda her bir kablosuz algılayıcı 

ağ düğümü üzerinde bulunan radyo katları ile konum 

saptanması mümkündür. Kullanılan algılayıcı ağ 

düğümleri üzerinde fazladan bir donanım ihtiyacı 

olmadan sunulan çözüm ile uygun maliyetli sistemler 

tasarlanabilmekte ve bildirinin temelini oluĢturan hava 

Ģartlarının radyo sinyallerine olan etkisi 

azaltılabilmektedir. Sunulan bu çalıĢma sonucunda 

tasarlanacak sistemlere eklenecek uzaklığı belli 

referans düğüm/düğümleri ile hava Ģartlarının radyo 

frekans haberleĢmesine olan etkisi önemsiz 

kılınabilecektir.  

 

5. Kaynaklar 

 

[1] J. Liberti, T. Rappaport, A geometrically 

based model for line- of-sight multipath radio 

channels, in: Proceedings of Vehicular Technology 

Conference - VTC, volume 2, IEEE, pp. 844–848. 

 

[2] M. P. Clark, Radio Propagation, System 

Range, Reliability and Availability, in: Wireless 

Access Networks: Fixed Wireless Access and WLL 

Networks - Design and Operation, 2000, pp. 115–139. 

[48] T. S. Rappaport, Wireless Communications : 

Principles and Practice, 1996. 

 

[3] K. Benkic, M. Malajner, P. Planinsic, Z. 

Cucej, Using RSSI value for distance estimation in 

wireless sensor networks based on ZigBee, in: 2008 

15th International Conference on Systems, Signals and 

Image Processing, IEEE, 2008, pp. 303–306. 

 

[4] N. Patwari, A. O. Hero, Using proximity and 

quantized RSS for sensor localization in wireless 

networks, in: Proceedings of the 2nd ACM 

international conference on Wireless sensor networks 

and applications - WSNA ‘03, ACM Press, New York, 

New York, USA, 2003, p. 20. 

 

[5] T. Instruments, CC2420, 2006. 

 

[6] K. Benkic, M. Malajner, P. Planinsic, and Z. 

Cucej, Using RSSI value for distance estimation in 

wireless sensor networks based on ZigBee, in 2008 

15th 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

783 
 

Uzaktan Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Yazılım Uygulaması 
 

Evrim Genç Kumtepe
1
, Mutlu Korkmaz

2
, Mesut Aydemir

3
, Yakup Karakurt

4
 

1 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi EskiĢehir 
2 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü EskiĢehir 
3 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü EskiĢehir 
4 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü EskiĢehir 

evrimgenc@gmail.com, korkmazmutlu@gmail.com, mesutaydemir@gmail.com, karakurt@gmail.com 

 

Özet: Yabancı dil eğitimi gerek küresel gerekse yerel anlamda sosyal, iĢ ve akademik alanlarda gittikçe önem 

kazanmaktadır. Teknolojide meydana gelen geliĢmelerle birlikte bireylerin zaman ve mekan kısıtı olmadan 

bilgiye eriĢimlerinin kolaylaĢtığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bu bağlamda, gerek kiĢisel gerekse mesleki 

açılardan kendilerini geliĢtirmek isteyen bireyler için teknoloji destekli içerikler cazip hale gelmektedir. Bu 

çalıĢmada, Türkiye'de akademik alanda çalıĢma yapmak isteyen bireylerin yabancı dil bilgilerinin belirlendiği 

sınavlardan biri olan Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sınavına yönelik hazırlanmıĢ çevrimiçi 

kurs uygulaması, kuramsal temel, kullanılan yöntem ve araçlar açısından değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Eğitimi, Internet, Açık Kaynak Yazılım, Öğrenme Yönetim Sistemi, 

Çevrimiçi Görüntülü GörüĢme 

 

Open Source Practice in Distance Foreign Language Teaching  
 

Abstract: In terms of both global and local aspects, foreign language education has increasingly been gaining 

importance in social, business and academic fields. It can be added that with the technological developments, 

access to information regardless of the time and place constraints has become easier. In this context, 

technologically supported contents have become attractive for the indiviuals who want to improve themselves 

not only collequally but also personally. In this study, an online language course which prepares the participants 

for an English proficiency exam (ÜDS) will be evaluated in terms of practice, theoretical background, 

methdology and the tools used. 

 

Key Words: Foreign Language Education, the Internet, Open Source Software, Learning Management System, 

Online Video Conferencing 

1. GİRİŞ 

Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerindeki (BĠT) hızlı 

geliĢmeler, kendi dinamikleri içinde de pek çok 

değiĢikliğe neden olmuĢ, bu değiĢiklikler eğitim 

alanına da fazlasıyla yansımıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, 

eğitim dünyası hızlı bir değiĢimin içindedir. Ġnternet 

ve bilgi teknoljilerindeki değiĢimler de öğrenme 

stratejilerinin önemli parçalarından biri haline 

gelmiĢtir (Ryan, Scott, Freeman ve Pattel, 2000). 

Bir önceki yüzyılın son çeyreğine kadar, üniversitede 

alınan eğitim bireyin hayatının geri kalanında 

kendisine yetecek düzeydeydi. Ancak, BĠTdeki 

değiĢimler bu durumun değiĢmesine ve "yaĢam boyu 

öğrenme" kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. 

YaĢam boyu öğrenmenin ortaya koyduğu "bilgiye her 

zaman ve her  yerden ulaĢma" temel prensibi, öğrenme 

ortamlarında değiĢimlere gidilmesini zorunlu kılmıĢtır. 

BĠT‘deki bu hızlı ilerlemeler, tüm öğrenme 

ortamlarına olduğu gibi, yabancı dil öğrenme 

ortamlarına da yansımıĢ, bu ortamların yapısının 

teknoloji ile desteklenmesi ve teknolojilerin bu 

ortamlara adapte edilmesini mümkün kılmıĢtır. Yakın 

gelecekte, yabancı dil öğrenme ortamları tamamen 

teknoloji tabanlı olarak ortaya çıkacağını söylemek 

yanlıĢ olamayacaktır. Bunun en önemli kanıtlarından 

biri de, basılı materyal yayınlayan çok sayıda yayın 

evi, bu materyalleri "çevrimiçi" (online) ulaĢılabilir 

hale getirmektedir. Dil eğitimi sunan kurumlar, 

yukarıda bahsedilen değiĢimleri mutlaka göz önünde 

bulundurmalı, mevcut sistemlerini gözden geçirmeye 

hazır olmalıdırlar. 

BĠT alanındaki çalıĢmalara bakıldığında, Internetin 

öğretme ve öğrenme aracı olarak kullanılmasının çok 

sayıda faydasının olduğu görülmektedir. Carrier 

(1997) Internetin hem öğrenen hem de öğreten 

üzerindeki motivasyonu arttırdığını vurgularken; 

Ortega (1997), Singhal (1997) ve Warshaeur (1996) 

katılımı arttırdığına dikkat çekmiĢlerdir. Dahası, Felix 

(1998) ve (1999) ve Singhal (1997) Internetin 

etkileĢimi üst düzeye çıkardığından bahsetmiĢ, Carrier 

(1997), Leloup ve Ponterio (1995), Osuna ve Meskill 

(1995) Internet aracılığıyla yabancı dil öğrenenlerin 

hedef dile yoğun bir Ģekilde maruz kaldıklarını 

vurgulamıĢlardır. 

Aydın (2011) Açık ve Uzaktan Öğrenmeye yönelik 

ilginin nedenlerini kurumsal nedenler ve ülke 

gereksinimleri biçiminde iki boyutta ele almıĢtır. 

Kurumsal boyuttaki 6 nedeni; eriĢimi yaygınlaĢtırmak, 

öğrencilere esneklik sağlamak, maliyetleri düĢürmek, 

farklı pazarlara ulaĢmak, yeni teknolojileri ve 

yöntemleri uyarlamak olarak belirtmiĢtir. Ülke 

boyutunda ise kolaylık ya da esneklik ve zorunluluk 

olmak üzere iki boyutta ele almıĢtır. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yaygın hale gelmesi 

ile bilgisayar destekli dil eğitiminin sadece bilgisayar 

programlarının kullanımı ile sınırlı olmaktan çıkıp 

mailto:evrimgenc@gmail.com
mailto:korkmazmutlu@gmail.com
mailto:mesutaydemir@gmail.com
mailto:karakurt@gmail.com
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Ġnternet ve Web tabanlı araçların kullanılması Ģekline 

dönüĢtüğü söylenebilir. Ġnternet ve iletiĢim 

teknolojilerindeki ilerlemeler 1990‘lı yıllarda teknoloji 

destekli dil öğrenimi kavramının ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur (Dudeney ve 

Hockly, 2007). 

 

Teknolojinin dil eğitiminde kullanılması ile ilgili 

yapılan çalıĢmalarda dikkat çeken bir nokta bilgisayar 

ortamlı eğitimin yüz yüze dil eğitimi ile birleĢtirmenin 

yararlarını ortaya koymaktadır (Kern, 1995; 

Kinginger, 1998; Abrams, 2003, Posa, 2005). 

Tüm bu bahsedilen konuların ıĢığında, EskiĢehir 

Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 

(ESOGUSEM), Türkiye'de akademik alanda çalıĢma 

yapmak isteyen bireylerin yabancı dil bilgilerinin 

belirlendiği sınavlardan biri olan Üniversiteler Arası 

Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) yönelik çevrimiçi 

bir kurs açma çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Katılımcılara 

düĢük maliyetli ve nitelikli bir içerik sunma amacıyla 

kursta kullanılacak yazılımların açık kaynak kodlu 

yazılımlar olmasına karar verilmiĢtir. Wikipedia‘yada 

açık kaynak kod "üretim ve geliştirmede açık kaynak 

(Open source), son ürünün tasarımı ve uygulama 

detayları için erişimi ve ücretsiz yeniden dağıtımı 

teşvik eden bir Felsefe ya da Pragmatik Yöntembilim" 

ve "...genellikle programcının kodu geliştirerek ve 

değişiklikleri topluma paylaşarak ortak çabayla 

oluşturulur. Açık kaynak teknolojik toplum içinde 

şirketlerin sahipli yazılımlarına karşı 

oluşturulmuştur"Ģeklinde açıklanmaktadır. 

 

Bu amaçla kursun sunulduğu sistem, eğitim felsefesi 

sosyal yapılandırmacılık temeline dayanan açık 

kaynak kodlu Moodle® öğrenme yönetim sistemi ile 

çevrimiçi görüntülü görüĢme yapılmasına olanak 

tanıyan yine açık kaynak kodlu Openmeetings® video 

konfoerans yazılımlarını temel almaktadır. Söz edilen 

bu iki yazılım açık kaynak kodlu yazılıma sahip 

Ubuntu® iĢletim sistemi üzerine kurulmuĢtur. 

Moodle®  223 farklı ülkede,  72.096 kayılı site, 

6.878.305 kurs ve 63.951.358 kullanıcı tarafından 

kullanılan bir Öğrenme Yönetim Sistemidir (ÖYS). Bu 

çalıĢmada Moodle öğrenme yönetim sisteminin tercih 

edilmesinin nedenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Açık kaynak kodlu olması 

 GeliĢtiricilerinin çokluğundan dolayı zengin 

bir eklenti içeriğine sahip olması 

 Türkçe dil desteği olması 

 Kolay modifiye edilebilmesi 

 Yabancı dil eğitimi için yararlı araçlar 

içermesi (örneğin sözlük) 

 

Uygulamada ayrıca eĢzamanlı olarak düzenlenen 

çevrimiçi derslerde de açık kaynak kodlu bir video 

konferans yazılımı olan Openmeetings kullanılmıĢtır.  

Openmeetings uygulaması Moodle ile entegre bir 

Ģekilde çalıĢabilen, mikrofon ve kameranın 

kullanılabildiği, ekran ve dosya paylaĢım desteği 

sağlayan, aynı zamanda derslerin kayıt edilebilmesine 

olanak tanıyan bir yazılımdır. Bu çalıĢmada 

Openmeetings çevrimiçi görüntülü görüĢme 

uygulamasının tercih edilmesinin nedenleri Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

 Açık kaynak kodlu olması 

 Öğrenme yönetim sisteminin (Moodle) 

kullandığı port (80) dıĢında portlar (5080 ve 

1935) kullandığı için aynı sunucu üzerinde 

öğrenme yönetim sistemi ile birlikte 

kullanılabilmesi 

 Her kullanıcının beyaz tahta ayarını kendine 

göre yapabilmesi 

 Türkçe dil desteği olması 

 Dersleri kayıt edebilme özelliği 

 

Açık kaynak koda sahip Moodle ve Openmeetings 

yazılımlarının entegre bir Ģekilde kullanıldığı benzer 

bir çalıĢma ġen ve diğerleri (2010) yılında yapılmıĢ 

olmasına rağmen bu çalıĢma kullanılan sunucu iĢletim 

sistemi, hedef kitlesi ve yararlanılan Internet alt yapısı 

özelliklerinden dolayı farklılık göstermektedir.  

2. ÇALIŞMADA KULLANILAN ARAÇLAR 

 

2.1. Sunucu işletim sistemi 

 

Sunucu yazılımı olarak tamamen ücretsiz olan ve uzun 

süre desteği (Long Term Support) olan Ubuntu 12.04 

x64 Server iĢletim kurulmuĢtur. Diğer Linux 

dağıtımları arasında Ubuntu yazılımının seçilmesinin 

nedeni veri havuzunun (repository) oldukça geniĢ 

olması ve kullanılması planlanan öğrenme yönetim 

sistemi (Moodle) ve çevrimiçi görüntülü görüĢme 

yazılımı (Openmeetings) kurulumu için gerekli 

paketlerin Ubuntu‘nun veri havuzlarında var olması ve 

bu özelliğin söz edilen yazılımlarının kurulumunun 

kolaylaĢtırması olarak açıklanabilir. 

 

2.2. Kursun Hedef Kitlesi 

 

Kursun hedef kitlesi Üniversiteler Arası Kurul 

Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) yabancı dil sınavına girip 

65 ve üstü puan alması gereken akademisyenler ile 

lisansüstü çalıĢma yapmak için bu sınavdan 50 ve 

üzeri puan almak isteyen katılımcılardan oluĢmaktadır. 

Kurs tamamen çevrimiçi ortamda verildiği için 15 

farklı ilden katılımcılar kursu takip etmiĢtir. 

 

2.3. Yararlanılan Internet Alt Yapısı 

 

Kursun hedef kitlesi ve amacından dolayı Internet alt 

yapısı olarak Ulaknet tarafından sağlanan hizmet 

kullanılmamıĢtır. Ulaknet alt yapısı Türkiye‘deki 

üniversitelere tamamen akademik amaçlı çalıĢmalarda 

kullanılmak üzere tahsis edilmiĢ olduğundan ve sürekli 

eğitim merkezi bünyesinde düzenlenen bu kursta bir 

gelir elde edildiğinden dolayı özel bir firmadan sunucu 

ve Internet hizmeti kiralama yoluna gidilmiĢtir. 

Sunucunun donanımsal ve yararlanılan Internet 

bağlantı özellikleri Tablo 1‘deli gibidir: 
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Intel Xeon Quad-Core E3-1270 Hyper-Threading 

8192 MB UDimm Bellek 

2x 1024 GB Sata, Hardware RAID 1 

20 Mbit/s upload 

/30 IP Adresi (1 Kullanılabilir IP) 

 

Tablo 1- Kullanılan Sunucu Ve Internet Bağlantısının 

Özellikleri 

 

3. Uygulama 

 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Merkezi bünyesinde çevrimiçi ortamda ÜDS kursu 

çalıĢmaları için yabancı diller bölümünde görevli 

öğretim elamanları tarafından çalıĢmalar 2012 Nisan 

ayında baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢma içerik geliĢtirme ve 

geliĢtirilen bu içeriğin katılımcılara sunulması için 

kullanılacak araçların kurs için hazır hale getirilmesini 

kapsamaktadır. 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi düzenlenen kurs 5 hafta 

olarak planlanmıĢ ve kurs ile ilgili bilgilendirme hedef 

kitleye sosyal medya ve eposta aracılığı ile 

duyurulmuĢtur. Kurs 03 Eylül 2012-05 Ekim 2012 

tarihleri arasında aĢağıdaki tabloda belirtilen gün ve 

saatlerde canlı ders olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kurstaki her bir sanal sınıf için 16, toplamda 64 

kiĢinin katılması hedeflenmiĢ, kursa farklı illerden 57 

kiĢi katılmıĢtır.  

 
Kurs 

baĢlangıç ve 

bitiĢ tarihleri 

Toplam 

canlı ders 

saati 

Ders günleri Ders 

saatleri 

03 Eylül - 5 

Ekim 2012 

30 saat Pazartesi-

PerĢembe 

19:00-

21:30 

21:30-

00:00 

03 Eylül - 5 

Ekim 2012 

30 saat Salı-Cuma 19:00-

21:30 

21:30-

00:00 

Tablo 2. ESOGÜSEM Tarafından Düzenlenen Online 

ÜDS Kurs Programı 

 

Sistem 10 dersten oluĢmakta olup her bir dersin 

içeriğinde, ÜDS‘de sorulan soru tipleriyle ilgili konu 

anlatım videoları, örnek soru çözüm videoları, kelime 

bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerileri bölümleri 

bulunmaktadır. Katılımcıların birbirlerine ve 

öğretenlere sorular sorabilecekleri bir forum bölümü 

de mevcuttur. Ders içerikleri, çevrimiçi olarak 

kullanılan Ġngilizce Sözlük ve New Idioms 

uygulamarıyla da desteklenmektedir. Her bir dersin 

altında yer alan konularla ilgili alıĢtırmlar ve çoktan 

seçmeli sorular ise özgün sorulardan ve içerik 

yöneticileri tarafından hazırlanan özgün sorulardan 

oluĢmaktadır. Katılımcılar canlı dersler dıĢındaki 

etkinliklere 7/24 ulaĢabilmiĢlerdir. 

Ayrıca, öğrencilerin canlı derslere katılmaları için 

Openmeetings çevrimiçi görüntülü görüĢme aracı 

gerekli ayarların yapılmasından sonra ders yönetim 

sistemi Moodle‘a entegre bir Ģekilde çalıĢır hale 

getirilmiĢ ve ders içinde bağlantı verilerek kullanıma 

sunulmuĢtur. Canlı derse katılamayan öğrencilerin 

kaçırdıkları dersleri izleyebilmeleri için Openmeetings 

yazılımında kaydedilen derslere de bağlantılar 

verilmiĢtir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalıĢmada çoğu akademisyen olan farklı illerden 

katılımcılara Internet ortamında ÜDS sınavına 

hazırlama kursu tümü açık kaynak kodlu yazılımlar ve 

kiralanan sunucu ve Internet hizmeti ile verilmiĢtir. 

Kullanılan sistemlerin açık kaynak kodlu olması kurs 

için gerekli yazılımsal düzenlemelerin yapılabilmesini 

mümkün kılmıĢtır.  

Kullanılan araçlardan Openmeetings çevrimiçi 

görüntülü görüĢme aracının Sohbet modülünün beyaz 

tahta modülünün altında olmasının ders sırasında 

yazılan mesajların takip edilebilirliği açısından 

dezavantaj oluĢturduğu görülmüĢtür. Sohbet 

menüsünün dikey olarak sağ ya da sol tarafta daha çok 

mesajın görüntülenmesini sağlayacak Ģekilde 

olmasının daha iyi olacağı düĢünülmektedir. 

 

Ayrıca, bazı katılımcıların gerek donanımsal gerek 

Internet hizmetleri ve alt yapıdan kaynaklanan 

(örneğin 3G ile yapılan bağlantılar ve sınırlı Internet 

paketi gibi) sorunlardan dolayı canlı dersleri takip 

etmekte sorun yaĢadıkları görülmüĢtür. Çevrimiçi 

görüntülü görüĢme yazılımının katılımcı tarafından 

verimli bir Ģekilde kullanılması için önerilen bağlantı 

oranları 1Mbps indirme (download) ve 0.5 Mbps 

gönderme (upload) olarak bildirilmektedir 

(http://code.google.com/p/openmeetings).  

 

Bu uygulama sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında 

ortalama 60 kiĢilik bir katılımcı grubu için Tablo 2‘de 

belirtilen özelliklerde donanım ve Internet hizmeti ve 

açık kaynak kodlu yazılımlar yeterli olmakla birlikte 

daha fazla sayıda hedeflenen gruplar için baĢta Internet 

bant geniĢliği olmak üzere diğer donanımsal 

özelliklerin artırılmasının gerekebileceği 

düĢünülmektedir. 
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Özet: Bu bildiride ağırlıklı olarak gönüllülük temelli organize olmuĢ Sivil Toplum KuruluĢları (STK) için, 

kurumların ihtiyaçları doğrultusunda örnek olarak kullanılabilecek genel bir biliĢim yapısının oluĢturulması 

hedeflenmiĢtir. Ġlk aĢamada mevcut tabloyu ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik olarak çok sayıda STK 

incelenmiĢ olup, elde edilen verilerin ıĢığında bir anket çalıĢması hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Anket 

çalıĢmasının sonuçları oldukça çarpıcı olup, birçok gönüllü bağıĢları yardımıyla ayakta durmaya çalıĢan STK 

için, geliĢimiĢ biliĢim altyapısına sahip olmak bir yana, en temel iĢlemler için bile (web sunucu, veritabanı gibi) 

küçük ölçekli bir altyapının bile oluĢturulamadığı gözlemlenmiĢtir. Oysa günümüz koĢullarında birçok STK için 

bu türden biliĢim ve iletiĢim araçlarının kullanımı çok daha fazla sayıda bağıĢcı ve gönüllüye ulaĢmanının, 

dolayısıyla gelirlerini arttırmanın ve bunun sonucunda da hizmet alanını geniĢletmenin, daha kaliteli ve etkin 

hizmet sunmanın ilk adımı olacaktır. Ayrıca çalıĢmada bu türden bütçeleri sınırlı STK‘ların, göreceli olarak 

yüksek maliyetli olma potansiyeli taĢıyan biliĢim teknolojilerini kullanma ve altyapı oluĢturma faliyetini nasıl 

minimize edebilirler sorusu da yanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Anahtar Sözcükler: STK ve BiliĢim, Sivil Toplum KuruluĢu, BiliĢim Yapıları 

 

The Analysis of Management Information Systems for NGO‟s and 

Suggesting a Model Structure   
 

Abstract:In this study,building a sample IT structure forNGOs, to meet the needsof the organization is aimed. 

Since a vast majority of NGOshave got either littleor no experience andknowledge at all of IT, they do not know 

where to start or/and to progress in the right direction. This may lead to many obstacles to achieve the goals of 

organization. This can be easily concluded from the survey carried out in the scope of this work. As the survey 

comprises many NGOs, it is also used for the suggested IT model which would be benefitted to all kinds of Civil 

Society Organizations. With the help of this model an institution or organization is expected to improve their IT 

infrastructure, network connections, and accessibility to the social media by having well established Internet and 

e-mail services which are the keys to reach more volunteers and supporters. This work also indicates that how 

such a system to be built with a minimised cost as majority of NGO‘s operate with a limited budget. 

 

Keywords: NGOs andInformatics, Non-Governmental Organizations, Information Technology Infrastructure.

1. Giriş 

 

Sivil Toplum KuruluĢları (STK) faaliyetlerini 

sürdürürken birçok bilimsel birimlerle bu çalıĢmalarını 

desteklerler. Bu birimlere yardımcı, destekleyici bir 

birim de biliĢimdir. BiliĢim teknolojileri birimi, 

STK‘lara bu faaliyetleri esnasında birçok kolaylık 

sağlar. BiliĢim teknolojilerini aktif kullanan vakıf ve 

dernekler çalıĢmalarını geniĢ bir topluluğa sunma  

dolayısıyla da faaliyet gösterdiği alanda etkin bir 

kuruluĢ olma Ģansına sahip olabilirler. 

 

Bilindiği üzere, firmalar bütçeleriyle biliĢim 

altyapılarını güçlendirerek rekabette üstünlük 

sağlamakta ve çalıĢmalarını yaygınlaĢtırarak hedef 

kitleye daha kolay ulaĢmaktadırlar. Ancak, STK‘lar 

firmalara oranla bu konuda daha farklı yol izlerler. Kar 

amacı gütmediklerinden bağıĢlarla, gelen desteklerle 

ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar. Bu gelirlerin büyük 

çoğunluğunu sahada yapılan aktivitelere, projelere ve 

etkinliklere harcamaktadırlar. BiliĢime ayrılan bütçe 

oldukça kısıtlıdır. Günümüzde, iĢ akıĢının büyük bir 

bölümü biliĢim teknolojileri üzerinden sürmektedir. 

Ġnternet, sosyal medya, verilerin tutulması, toplu 

elektronik posta gönderimleri, sms gönderimleri, 

duyurular kurumun biliĢim yapısı üzerinden 

gerçekleĢmektedir. Bu yapıyı oluĢturmak vakıf ve 

dernekler için oldukça kapsamlı bir çalıĢma olup gerek 

bütçe gereksinimleri gerekse insan kaynağının 

oluĢturulması biliĢim altyapısının inĢasını 

zorlaĢtırmaktadır.  

 

BiliĢim teknolojilerinden uzak olan STK‘lar, belli bir 

zaman dilimi sonrası bilgi ve belgelerin aktarımında 

birtakım zorluklarla karĢılaĢırlar. Bu zorluklar 

özellikle STK‘nın gönüllüleri ve bağıĢcıları ile 

iletiĢiminde kendini gösterir ki bu da hayli kritik 

sonuçları olabilen bir durumdur. 

 

Burdan yola çıkarak, bu çalıĢmada STK‘lar özelinde 

ise gönüllülük temelli faliyet gösteren yardım 

kuruluĢları için etkin bir biliĢim yapısı geliĢtirilmesi 

mailto:ercan.kaplan@tog.org.tr
mailto:turank@beykent.edu.tr
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hedeflendi. 5N1K iletiĢim klasiği esas alınarak bir 

model oluĢturuldu. Öncesinde ise sorunların 

saptanması için bir anket çalıĢması yapılarak model 

için ön veri elde edildi. Önerilen bu model sayesinde, 

Gönüllü STK‘ların çok daha etkin ve verimli iĢleyen 

bir biliĢim yapısına sahip olmaları beklenmelidir.   

 

2. STK Kavramına Genel Bir Bakış ve Bilişim 

Sistemi Gereksinimi 

 

Sivil Toplum KuruluĢu, resmi kurumlar dıĢında kalan 

ve bunlardan bağımsız olarak çalıĢan, politik, sosyal, 

kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda 

lobi çalıĢmaları, ikna ve eylemlerle faaliyet gösteren, 

çalıĢanlarını ve üyelerini gönüllülük prensibiyle kabul 

eden, kar amacı ile hareket etmeyen ve gelirlerini 

bağıĢlar ve/veya üyelik ödemeleri ile karĢılayan 

kuruluĢlardır [1]. Bir baĢka ifade ile Sivil Toplum 

KuruluĢları; resmi olarak belli bir hukuki kalıba 

uyarak, ortak bir amacı gerçekleĢtirmek üzere bir araya 

gelen ve doğrudan kendilerine çıkar sağlamayan kiĢi 

topluluklarıdır. Bu kuruluĢlar özerk kuruluĢlardan 

oluĢmuĢ, özel ve kamu sektörü arasındaki bir ara 

sektör olma özelliği ile Sivil Toplumun vazgeçilmez 

unsurlarıdır. Sivil Toplum KuruluĢları; oda, sendika, 

vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.  

 

BiliĢim sistemlerinin STK‘larda gerekliliğini aĢağıdaki 

gibi maddelemek mümkündür; 

 

- Yeni destekçiler elde etmek, 

- Mesajlarını yaymak, 

- BağıĢ toplayabilmek, 

- Yeni projeler üretmek, 

- Gönüllülerle iletiĢim halinde olmak, 

- Farkındalık yaratmak, 

 -Az maliyet ile daha çok kiĢiye ulaĢmak, 

- Kampanyaları etkin duyurmak, 

- Yeni kaynak yaratmak 

 

3. 5N1K Yöntemi ve Anket Çalışması 

 

Vakıf biliĢim yapılarının analiz edildiği bu çalıĢmada, 

iletiĢimcilerin klasik olan 5N1K yaklaĢımından 

yararlanılmıĢtır. 5N1K yaklaĢımı aranan bilginin ne, 

nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim sorularının 

cevaplarında gizli olduğu ilkesine göre düzenlenmiĢtir 

[2]. 

 

Vakıf biliĢim sistemleri oluĢturulurken ‗Ne?‘, ‗Ne 

Zaman‘, ‗Nerede?‘, ‗Niçin‘ ve ‗Nasıl?‘ sorularının 

sorulmasıyla gerekli bilgilerin toplanması, sistem 

gereksinimlerinin tanımlanması, alternatif çözüm 

önerilerinin getirilmesi, önerilerin gözden geçirilmesi, 

problemin tanımlanması ve ihtiyaçlara cevap 

verebilecek nitelikte bir biliĢim yapısı oluĢturulması 

sağlanacaktır. BiliĢim çalıĢanı bu soruları biliĢim 

faaliyetleri baĢlarken veya devam ederken mevcut 

yapıya yöneltmelidir. Ancak bu Ģekilde belirlenen 

hedeflere ulaĢılması kolaylaĢabilir. 

 

Ayrıca bu araĢtırmada bir anket çalıĢmasına yer 

verilmiĢtir. Jotform Kullanılarak Hazırlanan Anket 

Formu burada belirtilen 

http://form.jotformeu.com/form/2248419360 

9358 adresinde yayınlanmıĢtır. Jotform internet 

üzerinden anket, form oluĢturmak için kullanılan bir 

programdır [3]. Anket çalıĢmasında elde edilen veriler 

aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir. 

 

AraĢtırmaya katılan vakıfların %74,5‘inde biliĢim 

çalıĢanı bulunmamaktadır ve aynı zamanda bu 

vakıfların %27,7‘si biliĢim faaliyetleri için dıĢarıdan 

teknik destek de almamaktadır. 

 

AraĢtırmaya katılan vakıfların biliĢim yapılarının 

aksama nedeni olarak, %8,5‘i çalıĢan sayısının az 

oluĢunu, %12,8‘i bütçe olarak desteklenmemesini, 

%12,8‘i yazılım lisanslarının maliyetli oluĢunu, 

%12,8‘i ekipmanların tedarikinin zor oluĢunu, 

%53,2‘si ise bunların hepsini belirtmiĢtir. 

 

Şekil 1: Jotform Kulllanılarak Hazırlanan Anket 

Formu 

3.1. Anket Çalışması Değerlendirilmesi 

 

Yapılan anket çalıĢmasına bakıldığında vakıf ve 

derneklerde kurumsal mail adreslerinin yerine daha 

mail çok servis sağlayıcıların önerdikleri mail yapısını 

kullanıldığını göstermiĢtir. BiliĢim sistemlerinde mail 

yapılarına çalıĢmada yer verilerek vakıf ve derneklerin 

neden kurumsal mail adresi oluĢturması gerektiğinin 

ve bunu nasıl yapacağı anlatılmıĢtır. Örneklemelerle 

seçenekler sunulmuĢtur. 

 

Vakıf ve derneklerin web sitelerinin olmasına rağmen 

içeriğini dolduramadıkları, bağıĢ modülü, etkinlik 

takvimi, haber ve duyurulara yeteri kadar yer 

vermediği yapılan ankette görülmüĢtür. BiliĢim 

sistemleri inĢasında bu eksiklikler dikkate alınarak 

çalıĢma yapılmalıdır. 

 

 STK‘larda kurumsal bir ağ yapısının oluĢturulmadığı 

yapılan anket çalıĢmasıyla ortaya çıkmıĢtır. BiliĢim ağ 

yapıları kurulurken, ilgili ekipmanların tedariği, 

konumlandırılması, güvenlik etkenleri belirtilerek, 

vakıf  içi ağ ve sunucu sisteminin getirdiği avantajlar 

sıralanmıĢtır. 

 

Bir diğer sonuç ise STK‘larda internet ve araçlarının 

etkin bir Ģekilde kullanılmadığını göstermiĢtir. 

Vakıflarda internetin etkin kullanılması,  internetin 

gerekliliği, en yaygın kullanılan internet araçları 
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belirtilmiĢtir.  23 Mayıs 2007 tarihinde çıkarılan 5651 

nolu  yasa gereğince, vakıfların internet yapılarını nasıl 

bu yasaya uygun hale getirmesi gerektiği belirtilmiĢtir  

(―İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”) [4]. Yapılan 

etkinliklerin, duyuruların sosyal medya kullanılarak 

nasıl paylaĢılacağı anlatılmıĢtır. 

 

BiliĢim sistemlerinin analiz edildiği ankette STK‘ların 

büyük bir bölümünün veritabanı sistemlerini 

kullanmadıklarını görülmüĢtür. ÇalıĢtığı alanda etkin 

faaliyet gösteren bu kuruluĢlar veritabanı sistemlerini 

hayata geçirmediğinden hafızalarının oluĢmadığı ve 

gerektiğinde bu verileri kullanamadıkları görülmüĢtür. 

Bu çalıĢmada vakıf ve dernekler için veritabanı 

sisteminin önemi ortaya konularak, sistem 

oluĢturulurken gönüllü, bağıĢçı, çalıĢan bilgilerinin 

nasıl toplanması, saklanması ve sorgulanması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. 

 

 

Sivil Toplum KuruluĢlarının biliĢim yapıları 

incelediğinde birçok kuruluĢun bu konuda henüz yeni 

adımlar attığı ve ilerleme kaydedecek aĢamada 

ellerinde örnek modellerin olmadığı görülmüĢtür. 

Ġnsan kaynağı yönünden biliĢim yapısını 

desteklemediklerinden, sistemleri yeterince 

geliĢmemiĢ ve sistemlerinde beklenmedik aksamalarla 

karĢılaĢmıĢlardır.  

 

4. Örnek Bir STK Bilişim Modeli 

 

Bu çalıĢmada vakıf ve derneklerin ihtiyaçları 

gözetilerek genel bir biliĢim yapısı oluĢturulmuĢtur ve 

detaylar bir yüksek lisans tez de belirtilmiĢtir [5]. Bu 

model çoğu STK‘da kolaylıkla uygulanabilecek 

niteliktedir. Vakıf ve derneklerin biliĢim yapıları 

ayrıntılı olarak incelenmiĢ ve gereksinimlerle,  

karĢılaĢılan güçlükler tespit edilmiĢtir. Bu tespitler 

eĢiğinde STK biliĢim sistemleri model bir yapı 

üzerinden bölümlere ayrılıp açıklanmıĢtır.  Buna göre 

sistemde olması gereken temel birimler; STK 

kurumsal mail yapısı, STK gönüllü-destekçi 

veritabanı, STK ağ-internet omurgası ve STK web 

sitesi. Bu birimler ġekil 2‘de verilen ve bu çalıĢma 

kapsamında özgün olarak oluĢturulan Doğa Vakfı 

BiliĢim ġemasında (DOVAK) gösterilmiĢtir.  

 

Bu birimler aĢağıda sıralanan beklentiler ve 

gerekçelere göre tanımlanmıĢlardır. 

 

-STK‘nın çalıĢmalarına katılan gönüllü, destekçi ve 

iĢbirliğinde bulundukları kesimlerin bilgilerinin 

bulunduğu bir gönüllü ve bağıĢçı veritabanı. 

-STK‘yı ve çalıĢmalarını anlatan bir web sitesi, 

-STK‘nın iç ve dıĢ iĢleyiĢinin sağlandığı çalıĢanların 

ve ziyaretçilerin aktif bir Ģekilde kullanacağı vakıf ağ–

internet omurgası, 

-STK‘nın hem kendi içinde hem de dıĢarıda 

iĢbirliğinde bulunduğu kurum ve kuruluĢlar ile 

haberleĢecekleri bir vakıf mail sunucusu. 

 

 
 

 
Şekil.2 Doğa Vakfı BiliĢim Yapısı (DOVAK) 

 

5. Sonuç 

 

Bu çalıĢmada, bir STK‘nın (Doğa Vakfı) biliĢim 

ihtiyaçları belirlenerek, örnek bir STK biliĢim yapısı 

(DOVAK) tasarlanmıĢ ve diğer STK‘lara örnek teĢkil 

edebilecek Ģekilde gerçeklenmiĢtir. DOVAK, ilgili 

kurumun departmanları ile görüĢülüp ihtiyaçlara 

uygun Ģekilde ekipmanlar tedarik edilerek 

oluĢturulmuĢtur.  

 

Ġlgili vakıf için bir e-posta sistemi, gönüllü – destekçi 

veritabanı, vakıf web sitesi, vakıf merkezinde 

oluĢturulan iç ağ yapısı, ihtiyaçlara cevap verebilecek 

bir internet altyapısı ve vakfın bilgilerinin, arĢivinin 

tutulduğu bir dosyalama yapısı oluĢturulmuĢtur. 

DOVAK biliĢim yapısı yeni kurulacak vakıflar, 

dernekler veya daha önce kurulmuĢ olup da biliĢim 

yapılarını yenilemek isteyen STK‘lar için örnek 

alınabilecektir. 

 

 STK‘ların oluĢturacağı bu biliĢim yapısı, yeni 

destekçiler elde etmede, mesajlarını yaymada, bağıĢ 
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toplayabilmede, yeni projeler üretmede, gönüllülerle 

iletiĢim halinde olmada, farkındalık yaratmada, sesini 

duyurmada, hedeflenen kitleye hızlı Ģekilde ulaĢmada, 

zamandan tasarruf etmede, çok az maliyet ile daha çok 

kiĢiye ulaĢmada, kampanyaları duyurmada, iletiĢim 

kurmada ve kaynak yaratmada kolaylık sağlayacaktır. 
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Özet:  Ġlkel insandan beri oyun, insanın kendisini özgürce ifade edebilmesi, iletiĢime geçebilmesi ve 

öğrenebilmesi için önemli bir etkinlik olmuĢtur. Huizinga, oyunun hayvanlar için de aynı iĢlevlere sahip 

olduğunu ve insan uygarlığından eski olduğunu belirtmiĢtir. Oyun kültürden eskidir ve kültürün 

biçimlenmesinde etkili olmuĢtur.  Günümüzde gerçek zamanlı olarak oynanabilen çevrimiçi oyunlar, içerdikleri 

yüksek toplumsallıkla kültürü etkilemeye devam etmektedir. Gündelik yaĢamdan farklı bir alanda oyuncularını 

kültürel ve ekonomik değerleri bakımından etkilemektedir. ÇalıĢmada, Türkiye‘de yapılmıĢ ilk çevrimiçi rol 

yapma oyunu olan ĠKV incelenerek, oyunun yapısı ve oyuncular arası iliĢkilerde baskın olan sosyal ve kültürel 

değerler ele alınmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Dijital Oyun, Kimlik, Sanal Cemaat. 

 

1.Giriş 

 

Huizinga, oyunu “Özgürce razı olunan, ama tamamen 

emredici kurallara uygun olarak belirli zaman ve 

mekan sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir 

amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile 

“alışılmış hayat”tan “başka türlü olmak” bilincinin 

eşlik ettiği, iradi bir eylem veya faaliyet” olarak 

tanımlamıĢtır.[9] 

 

Espen Aarseth, oyunlar hakkında bilgi edinmek için üç 

yol öne sürmüĢtür: Birincisi, oyunun tasarımı, kuralları 

ve mekaniği hakkında bilgi edinmek için oyun 

geliĢtiricileri ile konuĢulabilir. Ġkinci olarak 

araĢtırmacı kullanıcıların oyun deneyimi ve oyunla 

ilgili raporlamalarına güvenmeli ve okumalıdır. 

Üçüncü olarak ise araĢtırmacının kendisi oyuncu 

olarak oyuna girmeli, oyunu kendisi deneyimlemelidir. 

Aaerseth, araĢtırmacı için en iyi yolun üçüncüsü 

olduğunu, ilk iki yöntemle de birleĢtirirse 

araĢtırmasından en iyi sonucu alacağını belirtmiĢtir.[3] 

 

ÇalıĢmada Aarseth‘in önerdiği yöntemlerin tamamı 

kullanılarak oyunun mekan, karakter ve görev yaratımı 

incelenmiĢtir. Bu amaçla bir oyun karakteri (avatar) 

oluĢturularak karaktere verilen görevler, görevlerin 

oyuncuya verdiği motiv ve oyuncular arasındaki 

sosyal iliĢkiler, sanal cemaat bağları gözlemlenmiĢtir. 

Ayrıca oyunun forum sayfası, Facebook ve Twitter 

sayfası incelenmiĢ, oyuncularla oyun içinde 

mesajlaĢma yolu ile görüĢme yapılmıĢtır. Oyunun 

mekan ve zaman sınırları içinde (Ġstanbul-Eminönü/ 

2007) NPC‘lerin yaratımı, mekan kullanımı, kültürel 

öğelerin hangilerinin vurgulandığı, hangilerinin göz 

ardı edildiği gözlemlenerek oyun içindeki baskın 

kültürel kodlar ve bunların kimliklenmeye etkisi 

çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

2.Siber Uzam ve MMORPG (Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game/Devasa 

Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu) 

 

Sinema, tiyatro, edebiyat gibi anlatı sanatları, 

alımlayıcılarına yorumlanacak bir ―metin‖ sunarlar. 

MMORPG de imgesel dünyasının büyük bölümünü 

edebiyat ve sinema gibi anlatı sanatlarından 

devralmaktadır. Ancak bu oyunlarda sadece izleyici 

yorumcu olmak yeterli olmamakta, bu alternatif anlatı 

dünyasında kendi eylemleriyle var olabilmek için 

anlatının altında yatan kural ve mekanizmaları 

çözümleyebilmek ve yeni durumlara uyum 

sağlayabilme yetenekleri gerektirmektedir. [7] 

 

“Dijital oyun deneyimi, diğer medyalardan farklı bir 

mantık ile yapılanmıştır. Sinema izleyicisinin 

düşüncesi, öykünün anlatıldığı yolu izler. Oysa 

oyunlarda çoğu zaman öykü ve oynanış arasında 

(dünyayı işgalden kurtarmak/ ekranı izleyerek hızlıca 

tuşlara basmak) bir uçurum vardır. Edebiyat ve 

sinemadaki anlamıyla “inançsızlığın bastırılması” 

kavramı bu bağlamda geçerliliğini yitirir. Janet 

Murray‟in deyimiyle, oyunlarda inançsızlığın 

bastırılmasından ziyade, etkin bir inanç yaratımı 

vardır.”[7]  

 

Oyunda kalan gücümüz, sağlık durumumuz üzerine bir 

göstergeye bakarken, bunun gerçek yaĢamımızdaki 

değil oyun içindeki durumumuza dair bir gösterge 

olduğunu anlarız. Bu bakımdan, kavramlar oyun 

çerçevesinde yeniden yaratılmakta, hatta bir oyunda 

yaratılan bu bilinç ve inanç, baĢka bir oyunda devam 

etmektedir. MMORPG‘lerin genel iĢleyiĢini ve 

kavramları bir oyunda öğrenen oyuncu, bir baĢka 

oyundaki benzer kodlara ve oyun iĢleyiĢine dair temel 

bilgiyi edinmiĢ olur. Oyuncu artık sağlık ve güç 

durumunu gösteren iĢaretleri nasıl algılayacağını, 

açılan sandıkların, toplanan oyun içi ganimetlerin veya 

farklı bölgelere geçiĢin yöntemini öğrenir; bunlar 

oyuncular için ―yinelenen kültürel kodlara‖ 

dönüĢmüĢtür. Oyundaki kullanıcı ile avatar arasındaki 

öznel durumun, ekranın kenarlarındaki göstergeler 

yoluyla ifade edildiğini söyleyen Fidaner, oyuncunun 

avatarı uzaktan yöneten, onun akılcı davranıĢlarını 
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düzenleyen bir insancık rolüne girdiğini belirtmiĢtir. 

[7] 

 

Oyunlar gerçek yaĢamdan kopuk olmadıkları gibi 

oyuncularına, aldıkları varsayılan hazlara göre, 

Bourdieu‘nun söylediği gibi bir çeĢit habitus, belli 

maddi pratikler önermektedir. Oyunlar, gerçek 

dünyadaki sosyal yaĢamın küçük bir temsili olarak 

kurulmuĢtur. Bu sanal dünya, oyuncuya gerçek 

yaĢamın kurallarının ve iliĢkilerinin bir haritasını 

sunar. [1] Castronova,  çok sayıda insana alan 

sağlayacak Ģekilde tasarlanarak oyun yaratıcıları 

tarafından inĢa edilmiĢ bu mekanları “sentetik 

dünyalar” olarak adlandırmıĢtır. Castronova‘nın 

“sentetik dünyalar” olarak adlandırdığı imgelemin bu 

oyun alanları, sıradan insan iliĢkilerine önemli bir ev 

sahibi haline gelmektedir. Sahip olduğu teknoloji ve 

tasarım bakımından bu mekanlar hiçbir anlamda 

―gerçek‖ değildir. Ancak kullanıcıların neredeyse 

paralel bir varoluĢ gibi saatler, haftalar, aylar boyunca 

kolaylıkla içine dalabilecekleri kadar gerçek 

hissedilmektedir. Bu alanda oyun oynamaktan daha 

fazlası –çatıĢma, yönetim, ticaret, arkadaĢlık, aĢk- 

gerçekleĢmektedir. [4] 

 

3.İKV- İstanbul Kıyamet Vakti 

 

Ġlk Türkçe MMORPG (Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Game) olan ĠKV (Ġstanbul Kıyamet 

Vakti), ĠTÜ Teknokent bünyesindeki Arı 1‘de 

kurulmuĢ olan Sobee firması tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Oyun 2008‘e kadar sadece Mynet üzerinden, Mynet 

üyelik hesabı ile oynanabilmiĢtir. Günümüzde ise 

oyuna, oyunun tanıtıldığı, oyuncu forumlarının, oyun 

içi resim ve videoların paylaĢıldığı kendi web sayfası 

üzerinden giriĢ yapılmaktadır. Mynet üyeliği dıĢında 

büyüyen Sobee firması üyeliği ve TTNET üyeliği ile 

de ulaĢılabilmektedir.  

 

ĠKV projesinin 2004 yılının ġubat ayında baĢladığını 

söyleyen oyun yapımcısı Mevlüt Dinç, oyunun 

geliĢtirilip hatalardan ayıklanarak tam olarak 

oynanabilir hale gelmesinin 2006 yılının Eylül ayında 

mümkün olduğunu söylemiĢtir. Türk oyuncuların 

oyuna olan ilgisinden memnun olduklarını söyleyen 

Dinç, özellikle Türkçe oyun oynamak isteyen ve tam 

olarak oyun dünyasının içinde olmayan ―casual 

gamer‖ları ve kadın oyuncuları da oyuna çekmeyi 

baĢardıklarını ifade etmiĢtir.[2] 

 

Oyun hakkındaki genel bilgiler için Menderes Özel‘in 

24 Nisan 2010 tarihli Milliyet Cadde‘de “Siber 

Muhteşem Yüzyıl” baĢlığıyla yayınlanmıĢ yazının bir 

bölümünü alıntılamakta fayda var:  

“İstanbul, oyun tasarımcıları için müthiş bir maden. 

Doğu ve Batı‟nın her türlü unsurunu barındıran 

İstanbul‟un bir oyuna set olduğuna ilk kez Driver‟da 

tanık olmuş, bunu Milliyet‟te yazmıştım. Şimdi 

bahsedeceğim İstanbul Kıyamet Vakti‟yse (İKV), 

Türkiye‟nin ilk ve tek üç boyutlu devasa çevrimiçi 

oyunu olarak öne çıkıyor. Tamamen yerli yetenek ve 

emekle Mevlüt Dinç‟in önderliğinde geliştirilen ve 

Discovery Channel tarafından hakkında kısa bir 

belgesel de çekilen İKV, İstanbul‟un tarihi 

yarımadasında geçiyor. 800 binden fazla kayıtlı 

oyuncusu olan İKV, aralık başında düzenlenen oyun 

fuarı GameX‟te de büyük sükse yapmıştı.”[11] 

 

Türkiye‘nin ilk 3 boyutlu MMORPG‘si olan ĠKV‘nin 

oyunun yapımcılarına göre 700 bin, Özel‘in 2010‘daki 

yazısına göre ise 800 bin oyuncusu bulunmaktadır. Ġlk 

Türkçe MMORPG olan ĠKV‘nin Discovery Channel 

tarafından çekilen bir kısa filme konu olması, küresel 

oyun piyasası içinde dikkat çektiğini de 

göstermektedir. Elbette sadece Türkçe dil seçeneği 

olan bir oyunun mevcut haliyle küresel alanda oyuncu 

çekmesi mümkün değildir. Oyunun grafiklerinin 

etkileyiciliği ve dil seçeneği, oyuncular için kültürel 

farklılıklardan daha büyük önem taĢımaktadır. Çünkü 

MMORPG‘lere kaynaklık eden anlatılar, fantastik 

dünyalarda geçmektedir. Bu bakımdan oyuncu 

Osmanlı Dönemi veya Orta Avrupa ġövalye 

dünyasında oynamaya kolayca adapte olurken diğer 

oyuncularla iletiĢim kurmasına ve oyunda yazılı olarak 

bildirilen görevleri anlamasına imkan vermeyen dil 

engeli ve yeterince geliĢtirilmemiĢ grafikler sorun 

teĢkil etmektedir.  

 

Mevlüt Dinç, bir oyunun baĢarısını üç etkene 

bağlamıĢtır. Ġlk olarak, bir oyunun içeriğinden daha 

çok önem kazanan etkenin, oyunun iyi tanıtılması 

olduğunu söylemiĢtir. Ġkinci olarak oyunun 

grafiklerinin iyi olması, tanıtım videoları ile insanları 

çekmesi gerekmektedir. Üçüncü olarak da oyununun 

oyuncuyu bağlayabileceği bir Ģeyi olması 

gerekmektedir. [2] 

 

ĠKV‘nin zamanı ve mekanı, 1956 yılında meteor 

felaketine uğramıĢ bir dünyada; Ġstanbul'un gelecek 

zamanıdır. Felaketin üzerinden 51 yıl geçmiĢtir. Ve 

2007 yılında, Ġstanbul günümüzde olduğundan 

bambaĢka bir hal almıĢtır. Ġstanbul Kıyamet Vakti 

Oyunu‘nda Eminönü, Meteor Bölgesi, Sivriada, 

Yeraltı Bölgeleri‘nin yanında Migrat, Sığınaklar ve 

ÇemberlitaĢ grup bölgeleri vardır. 25 Haziran 2012‘de 

Sadece Lonca üyelerinin giriĢ yapabildiği Topkapı 

Sarayı eklenmiĢtir. 

 

Oyun da kutsal eylem gibi ritüellerden oluĢur ve oyun 

alanı, kutsal eylem alanı gibi belirlenmiĢ sınırlar 

içindedir. Arena, sihirli çember, tapınak veya sahne, 

biçim ve iĢlev açısından oyun alanlarıdır. Kendi 

sınırları içinde çeĢitli kuralların yürürlükte olduğu, 

ayrılmıĢ ve kutsallaĢtırılmıĢ yerlerdir. Huizinga‘nın 

anlatımıyla oyun alanları, “bilindik dünyanın 

ortasında, belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi 

amacıyla tasarlanmış geçici dünyalardır.” [9] 

ĠKV‘nin oyun alanının gerçek yaĢamda, bilindik 

dünyada değil, sanal dünyada sınırları belirlenmiĢtir. 

Oyun Ġstanbul içinde, oyun tasarımcılarının belirlediği 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

793 
 

tarihi yarımada içerisindedir. Yazılım oyuncunun 

belirlenmiĢ sınırların dıĢına çıkmamasını 

sağlamaktadır. Örneğin oyunda deniz kıyısına giden, 

iskeleye çıkan bir avatar suya atlayamaz, oyun buna 

izin vermeyecek Ģekilde yapılandırılmıĢtır. 

 

Oyun, ücretsiz olarak internetten bilgisayara indirilip 

kurulmakta, yine ücretsiz olarak çevrimiçi olarak 

oynanabilmektedir. ―Free to play‖ olarak adlandırılan 

diğer MMORPG‘ler gibi ĠKV‘nin de gelir kaynağı, 

oyunculara Plus üyelik paketi ve oyun içinde 

kullanılan akçelerin satıĢı, ayrıca reklam, sponsorluk 

gibi olası gelirlerdir. Oyun içinde daha kısa sürede 

daha çok ilerleme kaydetmek isteyen oyuncuların Plus 

paket aldığını söyleyen Dinç, paketin PvP (Player 

versus Player) müsabakalarında daha fazla Ģan puanı 

alma, oyundaki satıcılara (NPC/ Non Player Character) 

eĢya sattığınızda daha fazla para kazanma gibi 

avantajlar sağladığını belirtmiĢtir. [2] 

 

Oyunun web sayfasında, oyuncuların nasıl 

tanımlandığı ve ne tür görevler yüklendikleri, kültürel 

kimliklerin nasıl kurgulandığını anlamak açısından 

önemlidir. Çünkü oyunlar, yinelenen kültürel 

kodlarıyla oyuncularını gerçek yaĢamdakinden farklı 

bir değerler bütüne inandırabilme ya da gerçek 

yaĢamdaki kültürel kodları kuvvetlendirme yolunda 

iĢlev görmektedir. ĠKV‘de oyun yaratıcıları tarafından 

yapılan karakter ve kahramanlık tanımlamaları, 

Osmanlı Devleti döneminin devĢirme yeniçerileri ile 

büyük benzerlikler göstermektedir. 

 

“Oyuncular! Sıradan bir karakteri yönetmiyorsunuz. 

Teşkilat adı verilen, 1980‟den beri, kıyamet sonrası 

düzeni sağlamakla yükümlü köklü bir kuruluş için 

çalışan gizemli Neferler‟den birisiniz. Teşkilat‟ın 

isimsiz mensupları. Hangisinin ne iş yaptığını kimse 

bilmez. Onlara isimleri ile hitap edilmez, isimleri halk 

içinde zikredilmez, sadece Jandarma‟nın basit bir not 

defterinde tek satırlık bir kayıtları vardır. Ve 

öldüklerinde, o satırın üzerine bir çizik atılır. Resmi 

bir konumları yoktur. Aileleri yoktur. Teşkilat 

tarafından büyütülmüşlerdir. Gayriresmi deyişle, 

Nefer olarak adlandırılırlar. Ücretleri düzensizdir. 

Haklarında çok konuşulmaz. Birçok kişi onları, 

serüvencilerle karıştırır. Ancak serüvenciler kendileri 

için karlı ve ideal olanı seçerlerken, Nefer‟lerin seçme 

hakkı yoktur. Teşkilat ne görev verdiyse yapmak 

onların yükümlülüğündedir. Sadece eğitimleri 

esnasında, fiziksel ve mental olarak, üst seviyede 

oldukları tespit edilen kimsesizler, Nefer olarak tayin 

edilirler.” [10] 

 

 ĠKV‘ye baĢlayan oyuncu, avatarını yani oyundaki 

karakterini oluĢturduktan sonra oyun evrenine dahil 

olur. 1. Seviye(level) ile oyuna baĢlayan Avatar, 

Eminönü sahilde bulunan Yeni Cami‘nin avlusunda 

―doğar‖. Oyuna ilk giriĢten itibaren Müslüman-Türk 

kimliğine dair vurgular göze çarpmaktadır. Çıplak 

(sadece iç çamaĢırlarıyla) Ģekilde cami avlusunda bir 

ıĢıkla doğmak, Ģüphesiz ki dini bir referanstır. Farklı 

NPC‘ler (Non Player Character) oyuncuya her 

seviyede değiĢik görevler verirler. Bu iletiĢim ekranda 

beliren mesaj kutuları ile olur ve oyuncunun görev 

penceresine alınmıĢ görev olarak kaydedilir. Oyuncu, 

ilk konuĢmasını ak sakallı, siyah Ģapkalı ve siyah 

gözlüklü Agah Efendi ile yapar. Oyunda ilerledikçe 

sıklıkla oyuncunun karĢısına çıkacak olan Agah 

Efendi, oyuncuya bu fantastik evrenin kısa bir 

tanıtımını yaptıktan sonra onu ―TeĢkilata Katılma‖ 

görevi için Jandarma Ali‘ye gönderir. Oyun içinde 

avatarların bu yıkık dökük Ġstanbul‘daki gönüllü 

neferler olduklarını ve TeĢkilat‘a bağlı çalıĢtıklarını 

anlarız. 

 

Jandarma Ali, Yeni Cami önündeki meydanda Türk 

bayrağı altında nöbet tutmaktadır. Hemen karĢıda 

bulunan Mısır ÇarĢısı‘nda Kuyumcu Agop, Demirci 

Rüstem, Sahaf Necmi, Aktar ġevket, Terzi Arif gibi 

karakterler bulunmaktadır. Eminönü, Çınaraltı, 

ÇemberlitaĢ gibi bölgelerin olduğu oyunda Arzuhalci, 

Hamit Pehlivan, ġarapçı gibi karakterler arasında 

Gayrimüslim olarak sadece Kuyumcu Agop‘a yer 

verilmesi, Osmanlı toplum düzenine bağlı bir anlayıĢın 

temsilidir. Agah Efendi‘nin siyah Ģapkası, siyah 

gözlükleri, siyah pardesüsü ve beyaz sakalları ile 

sıradıĢı, adeta postmodern bir imam olarak tasvir 

edildiği oyunda yalnız bir Gayrimüslim karaktere -

ümmetçi stereotipler çerçevesinde- yer verilmiĢtir. 

 

Oyunda avatara yüklenmiĢ çeĢitli jestler için (el 

sallama, alkıĢlama, üzülme vb) özel bir kısayol 

dizilimi vardır. Bir kısayol dizilimi ile aktive olan, 

avatarın yaptığı bu hareketler, mavi bir yazı ile 

“(Avatar adı) el sallıyor” Ģeklinde konuĢma 

penceresinde metin olarak da yer almaktadır. Ancak 

metin kutusuna, baĢka hiçbir kısayol dizilimi girmeden 

―as‖ (Aleyküm selam) ve ―sa‖ (Selamün aleyküm) 

yazıldığında, avatar elini göğsüne götürüp baĢını 

eğerek geleneksel biçimde selam vermektedir. Verilen 

örnekler ıĢığında, oyundaki Türk-Osmanlı motiflerini 

sadece oyuncuların eğilimleri ile açıklamanın mümkün 

olmadığı, bu öğelerin yazılımcılar tarafından açıkça 

temellendirilip desteklendiği, oyunun farklı 

aĢamalarının içine serpiĢtirildiği anlaĢılmaktadır. 

 

Tüm MMORPG‘lerde olduğu gibi kullanıcı, oyun 

boyunca verilen görevleri yerine getirmek için 

birtakım eĢyaları bir yerden baĢka bir yere götürür, 

seviyesine göre farklı yaratıklarla(mob) savaĢır. Sanal 

dünyada online olarak zaman geçiren, görevleri yerine 

getiren oyuncu ganimet kazanıp seviye atlar. Ancak 

oyunun kazanmak veya kaybetmek olarak 

adlandırılabilecek nihai bir hedefi, biçimsel anlamda 

bir sonu yoktur. Oyunun içinde olmak, kendi baĢına 

bir haz kaynağıdır. Gerçek yaĢam simülasyonları 

olarak da nitelendirilen MMORPG‘lerde oyunlarda 

görülen hedeflere yer verilmez. Belli bir hedeften 

yoksun olmaları, Huizinga‘nın da tanımında yer alan, 

oyun sayılabilmenin temel ölçütlerinden birine, 
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kazanma kaybetme olgusuna aykırıdır. Mutlu Binark 

ve Günseli Bayraktutan-Sütcü, SilkRoad Online adlı 

oyunu incelemeleri sonucu, bu oyunlarla ilgili Ģu 

kanıya varmıĢlardır: “Dijital oyun oynamak aynı 

zamanda bir takım görevleri yerine getirmek demekti. 

Haz, bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında 

gerçekleşen olaylardan ve iletişimden 

kaynaklanmaktaydı.” [2] 

 

Huizinga, oyunun temel özelliklerinden birinin belirli 

bir zaman ve belirli bir mekana bağlılık olduğunu 

söylemiĢtir. MMORPG‘lerde zaman ve mekan ancak 

sanal olarak sınırlanabilmektedir. Gerçek kiĢi olan 

oyuncu, oyunun kurulduğu herhangi bir bilgisayardan 

giriĢ yaparak istenilen zamanda uygulamaya dahil 

olabilmektedir. Çevrimiçi bir oyunda kullanıcılar, 

Dünya üzerindeki herhangi bir bilgisayardan oyuna 

giriĢ yapabilmekte, ekran alternatif dünyanın, sentetik 

dünyanın görülebildiği bir pencereye 

dönüĢmektedir.[4] 

 

3.1.Siber Uzamda Kimlik 

 

Ermi ve Mayra‘dan aktaran Doğu, oyuncusu olmayan 

oyun olamayacağının, oyunun özünün etkileĢimli 

yapısında saklı olduğunun altını çizmiĢtir. Kullanıcı 

için ve ona yönelik olarak hazırlanan oyun, 

kullanıcının kendisini oyun içinde görmesine olanak 

sağlamalıdır. Bunun en önemli göstergesi kullanıcı 

arayüzü olan ―avatar‖lardır. Günümüzde 

MMORPG‘ler, arayüz teknolojisindeki geliĢmelere 

bağlı olarak, neredeyse kullanıcısının kendi fiziksel 

özelliklerini birebir oyundaki avatarına yansıtabileceği 

düzenlemeler kullanmaktadır. Sunulan çok çeĢitli 

avatar fiziksel özelliklerini (saç rengi, saç kesimi, 

sakal, bıyık vb) kullanarak oyuncunun karakterle en 

üst seviyede özdeĢleĢme yaĢamasına olanak 

sağlanmaktadır. Son teknolojinin sağladığı imkanlar 

sayesinde avatar özellikleri her geçen gün 

arttırılmakta, bunlara jest ve mimikler 

yüklenebilmektedir. Avatarların kullanıldığı oyunlarda 

kullanıcı, karakterin kendisidir ve avatarıyla temsil 

edilir. Kullanıcının insiyatifinde olan bu süreçte 

kullanıcı, varsayılan avatarlar arasından istediğini 

seçer ya da kendisini resmederek benliğini ortaya 

koyar. “Bir anlamda karakterini değil ama kendini 

manipüle eder.” [6] 

 

Dijital oyunlarda kullanıcı, imgelemin yaratıcı 

gücünün yardımıyla rakipleriyle ve karĢısına çıkan 

oyun içi engellerle mücadele ederek çevrimiçi alanda 

var olmaya çalıĢır. MMORPG gibi avatar aracılığıyla 

dahil olunan sanal fantezi dünyalarda oyuncu, baĢka 

biri olmanın hazzını ve rahatlığını yaĢama imkanına 

sahiptir. Böylece oyunlar oyuncuya kimliklenme, 

edindiği bu yeni kimlikle gündelik yaĢamda 

yapamadıklarını gerçekleĢtirme Ģansı tanır. [1] 

 

Turkle‘a göre, kullanıcıların avatarları aracılığıyla 

oyuna katıldıkları MUD‘lar (Multi User Dungeons) 

kimlik atölyeleridir. Gerçek yaĢamların alıntılandığı 

bu fantezi dünyada oyuncular tamamen sahte 

performanslar sergilemezler. Tersine, bu ortamlarda 

sıklıkla gündelik yaĢamın yansımalarına rastlamak 

mümkündür. Bu oyunlarda kiĢilik merkezdıĢı 

(decentric) bir özelliğe sahip olmaktan çok, çoğaltılmıĢ 

durumdadır. KiĢinin kimliğiyle oynaması veya 

yenilerini denemesi için fırsatlar sunulmuĢtur. 

“MUD‟lar kişiliğin inşası ve yeniden inşası için yeni 

bir ortam teşkil eder.” [6] 

Çözünme siber uzamda büyük oranda yaygın bir 

fenomendir. Ġnsanların interneti kimliklerinin farklı 

yüzlerini deneyimlemek ve ifade etmek için 

kullandıkları bilinen bir gerçektir. Bazı insanlar kasıtlı 

olarak özgül bir çevrimiçi karakter yaratırlar. Bu, 

hayalleri beslemeyi sağlayan bilinçli bir arzu 

tatminidir. Bireyin kendisini gerçek dünyada 

diğerlerine sunduğu Ģekli ile sanal uzamda yarattığı 

karakter arasındaki farklılığı Suler, kiĢiliğin bölünmesi 

olarak adlandırmıĢtır. Biri diğerinden daha ―gerçek‖ 

değildir. Gizli ya da bilinçsiz yanları da olsa, ikisi de 

bir kimliğin farklı yanlarıdır. [13] “Öteki olmanın 

kolaylığı ve oyunun esrarı, maskeli baloda ortaya 

çıkar. Burada, oyunun “alışılmamışlık” karakteri 

tamdır. Kılık değiştiren veya maske takan kişi, başka 

bir kişiyi “oynamaktadır”. Başka bir “kişidir”!” [9]  

 

MMORPG‘de avatar aracılığıyla baĢka bir kiĢi 

olabilme Ģansını, ―aslında olmak istenen kiĢiye 

ulaĢmak‖ olarak da düĢünmek mümkündür. Gerçek 

yaĢamda toplumsal rollerin getirdiği baskı nedeniyle 

ifade edilemeyen benliğin ifade edilmesi, dile 

getirilmesi oyunların fantastik dünyasında mümkün 

olmaktadır. Oyuncu avatarını oluĢtururken cinsiyetini, 

dıĢ görünüĢünü özgürce belirleyebilmekte, tutum ve 

davranıĢlarını istediği gibi biçimlendirebilmektedir. 

Ancak oyun içinde toplumsal bir yapı, sanal bir 

cemaatin var olduğu, bu cemaatin de kendi baskı ve 

Ģekillendirme araçları olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

 

Lisbeth Klastrup, sanal cemaatlerin varlıklarını 

sürdürdükleri sanal dünyayı “gezinti yapılabilir bir 

evrende, kullanıcının bir diğer kullanıcıyla ve aynı 

zamanda dünya ile eşzamanlı iletişim kurabildiği 

süreklilik arzeden çevrimiçi temsiller” olarak 

tanımlamıĢtır.[8] Bu sanal dünyaların belirlenmiĢ 

sınırlar içinde kendi kanunları, ekonomisi, kültürü 

bulunmaktadır. ―Sanal cemaatler‖ olarak da 

adlandırılan bu yeni toplumsallık alanları içinde 

oyuncular oluĢturdukları avatarlar aracılığıyla siber 

uzamda ―gerçek‖ deneyimler kazanmakta, kimlik 

edinme ve aidiyet duygularını tatmin etmektedirler. 

IĢık‘ın da vurguladığı gibi “Sanal cemaatler, tekno-

toplumsallıklar ve protezlerden oluşan bedenlerin 

yanına, protez hafızaları ve kimlikleri de eklemek 

gerekli gibi görünmektedir. Yeni bir cisimleşme ve 

kimliklenme mantığı teknolojiyle oluşturulurken, bilim 

ve kurgu arasındaki sınırlar da gittikçe 

belirsizleşmektedir.”[5] 
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―Typical users‖ olarak tanımlanan oyuncular haftada 

ortalama 20-30 saat, ―Power users‖ oyuncular ise 

mümkün olan her dakikalarını oyunda geçirmektedir. 

Castronova‘nın aktardığı araĢtırma sonuçlarına göre 

oyuncuların %20‘si oyundaki fantezi dünyasını 

varlıklarını sürdürdükleri ―gerçek‖ dünya olarak 

tanımlamıĢ, bildiğimiz dünyanın sadece yemek ve 

uyumak için gidilen bir yer olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Asya ülkelerinde oyun sunucularındaki güvenlik 

eksikleri ve hackerlar yüzünden sahip oldukları sanal 

varlıkları çalınan oyuncular polise baĢvurmaktadır. 

Polis tutuklamalar gerçekleĢtirmekte, mahkemelerde 

davalar görülmekte ve davacılar bu davaları 

kazanmaktadır. Oyunlar ve gerçek dünya arasındaki 

sınır giderek bulanık hale gelmektedir. [4] 

 

3.2.Fantastik Dünyada Piyasa Ekonomisi 

 

Hasan Akbulut‘un da vurguladığı gibi, “dijital 

oyunların sanat ürünü olmaları, onların kapitalist 

tüketim kültürünün bir ürünü olduğu gerçeğiyle 

çelişmez.”[1] MMORPG‘ler teknolojik yeterlilik ve 

geliĢmiĢlik yanında anlatı temelli yapılarıyla görsel 

olarak güzel, oyuncuyu motive edecek yetkinlikte bir 

öyküye ihtiyaç duyar. Ancak bu oyunlar aynı zamanda 

serbest zamanın kapitalist tüketim kültürüne hizmet 

eden yapılardır.  

 

Oyundaki her Ģey ekonomik bir anlam taĢımaktadır. 

Yüksek fiyatlı malzemeler bir karakteri oyun içinde 

daha güçlü hale getirmektedir. Doğru ekipmanla bir 

karakter daha güçlü büyüler yapabilmekte, tehlikeli 

zindanlarda daha fazla ilerleyebilmekte, kıtada daha 

hızlı ve güvenli yolculuk yapabilmektedir. Büyük bir 

fantezi oyun dünyası, temelde reel ekonominin 

kurallarına göre iĢlemektedir. Castronova‘nın 

aktardığına göre MMORPG‘lerde oyuncuların avatar 

ve silah, zırh gibi sanal malzemeleri e-bay ve benzeri 

siteler aracılığıyla alıp satmasıyla her yıl Amerika‘da 

30 milyon dolar,  küresel çapta ise 100 milyon doları 

bulan ticari akıĢ gerçekleĢmektedir.[4]  

 

ĠKV, ücretsiz olarak oynanan bir oyun olmakla 

birlikte, Plus Paket satın alan üyeler için oyunda daha 

hızlı ilerlemek, daha güçlü bir avatar yaratmak 

mümkündür. Bunun yanında gerçek parayla satın 

alınan oyun akçeleri ile oyun içinde kullanılacak 

savaĢa yardımcı hayvanlar (Boz ayı, Kangal ve Tesla 

Gözcü), çeĢitli Ģans ve yağma arttırıcılar, iksirler, 

tılsımlar almak mümkündür. Yani kullanıcı, gerçek 

para ile sanal değerler satın almaktadır. Oyuncuların 

―sanal‖ karakterlerine ―gerçek‖ para ile yatırım 

yapmaya ikna olmaları, Murray‘in oyunlarda ―inanç 

yaratımı‖ üzerine yazdıkları ıĢığında 

değerlendirildiğinde oldukça anlamlıdır. Suler‘in de 

dikkat çektiği gibi bu sanal dünyalar ekonominin, 

materyalizmin rasyonel yasalarına sıkı sıkıya 

bağlıdırlar. Kendi mali sistemleri vardır ve yeni 

silahlara, avatarlara, oyun içi objelere sahip olmak için 

oyuncular bu sistemdeki geçerli oyun parasını 

edinmelidir.[13] 

 

Oyunda sanal karakter geliĢtirmek için gerçek para 

kullanmak dıĢında, sanal para ekonomisi geçerlidir. 

Oyuncu, avatarını geliĢtirmek için sadece yetenek 

puanlarını doğru dağıtmayı değil, oyun sırasında 

kazandığı ganimetlerin oyun içi piyasadaki değerini 

öğrenmeli, doğru fiyattan alım/satım yapmalıdır. 

MMORPG‘lerde oyunun yazılımı geliĢtikçe oyun içi 

ekonomi de geliĢmekte ve karmaĢık bir yapı 

almaktadır. Örneğin ĠKV‘ye kıyasla daha geliĢmiĢ 

olan ArchLord‘da, gerçek para kullanılan Chantra 

House dıĢında her türlü oyun içi malzemenin (silah, 

zırh, iksir, tılsım) oyuncular arasında satıldığı 

mezat(Auction House) bulunmaktadır. Bu pazarda 

satıcı oyuncu ürünün fiyatını belirleyerek %3 

komisyon karĢılığı Auction House‘a bırakır. Alıcı 

oyuncular ise ihtiyaç duydukları bir silah veya zırhı 

benzerlerinin arasından fiyatını da göz önünde 

bulundurarak seçerler. Yani arz ve talep sonucunda 

denge fiyat piyasada belirlenir. ĠKV‘de yazılımcılar 

tarafından oluĢturulmuĢ bir mezat olmamasına rağmen 

oyuncular arasında alım/satım sonucu bir piyasa 

oluĢmuĢ, belirli malzemeler için denge fiyat 

belirlenmiĢtir. Avatar‘ını daha güçlü zırhlar ve 

silahlarla donatmak isteyen bir oyuncu, oyun içi alım-

satım piyasasını takip etmek durumundadır. Gündelik 

hayattan sadece zaman ve mekan düzleminde değil, 

kurallar bakımından da ayrı olması gereken, serbest 

zaman etkinliği olan ‗oyun‘,  reel ekonomi ve gündelik 

hayatı düzenleyen kurallarla düzenlenmektedir.   Oyun 

içi ekonomiyi takip etmek, bunun kurallarına göre 

rasyonel bir avatar geliĢtirme gereği, avatarı daha 

güçlü hale getirmek için gerçek para kullanılması,  

temelde serbest zamanın piyasaya hizmet eder Ģekilde 

kullanılması anlamına gelmekte, oyunu çalıĢmanın 

uzantısı haline getirmektedir. Bu oyunlarda çok sayıda 

18 yaĢ altı oyuncunun da olduğu düĢünülürse, henüz 

ekonomiye birer aktör olarak girmemiĢ yaĢ grubundaki 

oyuncuların oyun aracılığıyla piyasa ekonomisinin 

Ģartlarına uyum sağlamak durumunda kaldığı gözden 

kaçırılmamalıdır.  

 

3.3.Siber Uzamda Uzmanlaşma ve Kariyer 

 

Siber uzam, gündelik hayatın içindeki diğer nesneler 

gibi zaman içinde insanlar tarafından bir kendileme 

(appropriation) süreciyle eylemli bir Ģekilde 

sahiplenilir. Siber uzam, kullanıcılarının biliĢsel 

haritalarında bilindik/tanıdık ya da yabancı bölgeler 

içerir. BaĢlarda yabancısı olduğu alanların kurallarını, 

kullanımını öğrenir. Acemilik döneminin ardından 

gelen ikinci aĢamada ise kiĢi artık yabancısı olmadığı 

bu alanda kendine özgü çeĢitli sembol ve ifadeler 

geliĢtirebilmektedir. Siber uzam, kullanıcının çeĢitli 

düzeylerde (msn, oyunun izin verdiği derecede) 

kendini betimlemesine, geliĢmiĢ karakterler 

oluĢturmasına, mekan yaratmasına izin 

vermektedir.[2] 
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Beril Ġdemen, bireyin öznelliğini açıklarken alan 

kavramının da habitus kadar önemli olduğunu 

vurgulamıĢtır. Bourdieu‘dan aktaran Ġdemen, “Alan, 

„belli bir anlamda sadece aktörler ve bu aktörler 

arasındaki nesnel ilişkiler yoluyla var olur” diyerek 

alanın özerkliğine vurgu yapmıĢtır. Oyunların baĢka 

alanlarda geçerli olmayan özgün yasaları, kuralları ve 

sadece bu alanda geçerli olan yatırım Ģekilleri 

vardır.[3] Bourdieu‘nün kavramlarını ödünç alarak: 

Alan oyunun oynandığı yerdir ve oyuncuların 

davranıĢlarını Ģekillendirmektedir.  Oyun sırasında 

oyuncuların geliĢtirdikleri stratejiler habitus kavramı 

ile açıklanabilir. Bu stratejiler, baĢarıya götüren belli 

formüller değil, süreç içerisinde Ģekillenen 

yatkınlıklardır. ĠKV‘de de oyuncular, baĢka alanlarda, 

gerçek yaĢamda geçerliliği olmayan birtakım kuralları, 

değer sistemlerini bilmek durumundadır. Avatarına en 

doğru güçleri sağlayacak Ģekilde yetenek puanlarını 

dağıtmalı, gerçek yaĢamda karĢılığı olmayan oyun içi 

eĢyaların doğru değerini bilmeli ve oyun alanında nasıl 

hareket edeceğini öğrenmelidir. 

 

Huizinga, oyunun kültürden eski olduğunu belirtmiĢtir. 

Ġnsanlardan önce özellikle yavru hayvanların kendi 

aralarında oyunlar oynadığını, oyunun tüm temel 

çizgilerinin insanlardan önce, hayvan oyunlarında 

gerçekleĢmiĢ olduğunu söylemiĢtir. Bu nedenle oyunu 

rasyonel iliĢkiler üzerine temellendirmek mümkün 

değildir. Akla dayanan bir temellendirme oyunu 

insanlar alemi ile sınırlandırmak anlamına 

gelmektedir.[9] Ancak, burada ele aldığımız dijital 

oyunlar çerçevesinde, biçimsel anlamda oyunun 

kurallarının çok ötesinde biliĢsel süreçler 

yürürlüktedir. “Sanal kimlik dijital oyun dünyasında 

avatar ve onun rol yapma stratejisi ile temsil 

edilmektedir. Oyuncular, gerçek yaşamdaki 

habituslarını bu sanal kimlikler aracılığıyla sanal 

uzama taşımaktadır. Ayrıca, oyuncular sanal 

uzamdaki diğer oyuncularla etkileşime geçerek, 

özellikle kendi klanlarının üyeleriyle çevrimiçinde 

zaman geçirerek yerel bir kültürü ve toplumsal yaşamı 

sanal uzamda kurmaktadır.” [3] Castronova‘nın da 

vurguladığı gibi ejderhaların, ıĢın kılıçlarının ve güzel 

tasarlanmıĢ insan bedenlerinin yer aldığı bu fantastik 

evren, aynı zamanda kitlesel çapta gerçek insan 

iliĢkileri akıĢına –bilgi, ticaret, savaĢ, politika, toplum 

ve kültür-  ev sahipliği yapmaktadır.[4] 

 

KiĢiliğin görsel temsili olan ―avatar‖, sadece bilgisayar 

oyunları ve simülasyonlarda değil, yeni medya 

genelinde kullanılan temsil aracıdır. Bu görsel 

temsiller sosyal ağ vb platformlarda 2D olarak 

kullanılırken MMOPG‘lerde 3D formatındadır. 

MMOPG‘lerde kullanılan 3D formatındaki avatarların 

kullanıcılar açısından 3 temel iĢlevi vardır: Sosyal bağ 

kurma, eğlendirme ve kendini ifade etme olanağı 

sağlamak. Alexander R. Galloway‘in yaklaĢımına göre 

oyunlar, gerçeklikte üçüncü bir aĢamanın sinyalini 

verir. Anlatıda ve görselde gerçekliğin ardından 

üçüncü olarak harekette gerçekliktir. Böylece 

kullanıcının avatarıyla özdeĢleĢerek bir bütün 

oluĢturması sağlanmaktadır. [6] 

 

Ġstanbul Kıyamet Vakti oyununda oyuncular, 

avatarlarını oluĢturarak oyuna baĢlamaktadır. SavaĢçı, 

Büyücü ve ġifacı olmak üzere toplam 3 sınıf karakter 

vardır. Her sınıfın erkek ve kadın karakterlerini 

oluĢturmak mümkündür. Avatar yaratımı açısından 

oyun, cinsiyetlere eĢit mesafede duruyor gibi 

görünmektedir. Oyuncular avatarlarını oluĢtururken 

yüz, saç, takı Ģekillerini ve renklerini seçmektedirler. 

ĠKV oyununda bir kullanıcı tek hesap ile 4 avatar 

sahibi olabilmektedir. Böylece farklı ırklardan, farklı 

cinsiyetlerden avatar oluĢturmak, onların sınıflarına 

özgü güçlerinden faydalanmak mümkündür. 

Oyuncular karakterleriyle düĢman yaratıkları 

öldürerek veya verilen değiĢik görevleri tamamlayarak 

level atlar, böylece her levelde deneyim puanı 

kazanırlar. Bu deneyim puanları karakterlerinin 

geliĢmesine ve yeteneklerinin artmasına imkan verir. 

Oyuncular oyunda buldukları, ürettikleri ve satın 

aldıkları eĢyaları kullanarak karakterlerini daha da 

güçlendirebilir. Oyuncular seviye atladıkça 

alabilecekleri görevler ve yapabilecekleri iĢlerin sayısı 

artar. Ancak puanların hangi yeteneklere ve güçlere 

dağıtılacağı tamamen oyuncunun seçimidir. Örneğin 

üretim puanlarının silahtar, zırhçı, lokman 

uzmanlıklarına nasıl dağıtıldığına göre oyunda 

toplanan materyalleri, öldürülen yaratıklardan ganimet 

olarak düĢen reçeteleri  (zırh, silah, iksir) üretmek için 

kullanmak mümkündür.  SavaĢçıların kullandığı farklı 

vuruĢlar, büyücülerin büyüleri, Ģifacıların yaratık 

çağırmaları(summon) gibi belirli bir kudret harcayan 

özel hareketlerin tamamı yetenek olarak adlandırılır.  

 

MMORPG‘lerde yetenek sistemleri, oldukça kompleks 

bir yapıdadır, sınırsız sayıda yetenek kombinasyonu 

vardır. ĠKV‘de oyuncu, 3 yetenek ile baĢladığı oyunda, 

her 10 seviyede, 3 yeni yetenek kullanılabilir duruma 

gelmektedir. Her yeni seviyede farklı yeteneklere 

dağıtmak için 2 yetenek puanı kazanılır. Bir yeteneğe, 

maksimum 15 puan yatırılabilmekte, yatırılan puanlar 

yeteneğin farklı Ģekillerde çalıĢabilmesini 

sağlamaktadır. 1 puan yatırılmıĢ yetenek ile, 15 puan 

yatırılmıĢ yetenek arasında etki bakımından büyük 

farklılıklar vardır. Puan yatırıldıkça, yeteneğin 

özellikleri geniĢler. ArchLord, KnightOnline, WOW 

gibi oyunlarda, ĠKV‘ye kıyasla çok daha karmaĢık bir 

yetenek sistemi olduğu da unutulmamalıdır. Avatarını 

geliĢtiren bir oyuncu, oldukça karmaĢık yapıdaki bir 

yetenek sistemini anlamak ve doğru uygulamak 

zorundadır. Sanal Kariyer kavramı bu noktada önem 

kazanmaktadır. Gerçek oyuncu, sanal bir karakterin 

geliĢtirilmesi için ciddi bir uzmanlık kazanmakta, 

zaman ve para harcamaktadır. Angela Ndalianis, 

bilgisayar oyunlarının çizgisel değil çok merkezli, 

labirentimsi, tekrarlamalı yapıda olduğunu ve bu 

oyunları oynamanın teknolojik ustalık gerektirmesine 

vurgu yaparak, bunların ―yeni-barok‖ eğlence formları 

olduğunu öne sürmüĢtür.[1] 
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Karakter yetenekleri, ilerleyen seviyeye uygun Ģekilde 

yeniden dağıtılabilmesi için 30. seviyeye kadar her 5 

seviyede bir kere ve son olarak 40. seviyede son kez 

ücretsiz olarak sıfırlanmaktadır. Yetenek puanları 

istenirse Mısır ÇarĢısı'nda ve Yeraltı'nda bulunan 

GBM-0 kullanılarak seviyeye göre değiĢecek ücret 

karĢılığında sıfırlanmaktadır. Ayrıca yetenekler 

birbirleri ile etkileĢimli tasarlandıklarından,  etkileĢim 

içindeki savunma ve saldırı yeteneklerine dağıtılan 

puanlar önem taĢımaktadır. 

 

Tüm bu karmaĢık puanlama ve yetenek geliĢtirme 

sistemi, Binark, Bayraktutan-Sütcü‘nün ―sanal 

kariyer‖ olarak adlandırdıkları kavram çerçevesinde 

ele alınabilmektedir.[2] Oyuncular sadece oyun 

içindeki görevlerini yerine getirmek için değil, saldırı 

ya da savunma yetenekleri öne çıkarılmıĢ, güçlü ya da 

dayanıklı karakterler oluĢturmak için çevrimiçi 

kimliklerine yatırım yapmak durumundadırlar. 

Çevrimiçi kimliğine yatırım yapan oyuncunun, bunu 

sadece savaĢ ve savunma alanlarında yapması yeterli 

değildir. Oyun içinde yer alan iki klandan birine – 

Lodos Muhafızları ve Arz‘ın Çocukları- katılmak, 

oyuncular tarafından kurulan Loncalardan birine üye 

olmaya karar vermek, bu yolla bazı oyuncuları yanına 

bazılarını ise karĢısına almak, oyuncunun sanal 

kariyerini geliĢtirme yolunda yaptığı yatırımlardır. 

ÇevrimdıĢı hayatta olduğu gibi çevrimiçi yaĢamda da 

sosyal iliĢkiler büyük önem taĢımaktadır.  

 

3.4.İKV‟de Oyuncu Toplulukları (Çevrimiçi Sosyal 

Yapılar) 

 

MMORPG platformlarında toplumsal yapı üst 

düzeydedir. Bunlar, oyun baĢlığı altında 

sınıflandırılsalar da aslında gerçek bir oyunun 

özelliklerine sahip yapılar değildir; ancak bu 

uygulamalar,  içinde oyun barındırırlar. 

MMOPG‘lerde zaman, gerçek zaman düzleminde 

iĢler. Bu uygulamalardaki gerçek kiĢiler arasında, 

gerçek zamanlı olarak geliĢen iliĢkiler, oyun 

araĢtırmalarından ziyade antropolojik yaklaĢım 

çerçevesinde incelenebilmektedir.[6] Weinreich‘in de 

belirttiği gibi bilgisayar dolayımlı iletiĢim aracısız 

iletiĢimden ‗farklı‘ olmakla birlikte daha az ‗gerçek‘ 

değildir.[12] 

 

Castronova‘nın sentetik dünyalar olarak adlandırdığı 

çevrimiçi oyun dünyalarının önemi, bunların içinde 

meydana gelen olayların dıĢarıdaki olayları 

etkileyebilmesindedir. Mekan ne kadar fantastik olursa 

olsun, oyuncular haydut ya da ejderha olarak temsil 

edilsin, yine de bu fantastik evren sıradan insanların 

diğerleriyle kurduğu sıradan etkileĢim yollarına ev 

sahipliği yapmaktadır. Fiziksel çevre bütünüyle 

tasarım ürünü olsa da burada ortaya çıkan sosyal çevre 

diğer sosyal çevrelerden farklı değildir. KiĢinin 

yaĢamının bir alanındaki olayları diğer alanlardan 

sürekli olarak ayırması mümkün olmadığına göre, 

yaĢamının sentetik dünyalardaki bölümü de diğer 

bölümlerini etkileyecektir. [4] 

Bakardjieva‘nın da dikkati çektiği üzere oyunlar 

yoluyla sanal uzamda birlikte zaman geçiren 

kullanıcılar arasında hareketsiz toplumsallaĢma 

(immobile socialization) olarak adlandırılabilecek yeni 

bir toplumsallaĢma biçimi ortaya çıkmıĢtır. Bu yeni 

toplumsallaĢma biçimi kullanıcıların gerçek 

yaĢamdaki toplumsal ağlarının sanal dünyaya aktarımı 

ya da sanal dünya kurdukları toplumsal ağlar 

aracılığıyla gündelik yaĢamda kendilerini nasıl 

yeniden konumlandırdıklarını, sanal uzamda toplumsal 

sermayelerini yeniden inĢa etmeye neden ve nasıl 

yatırım yaptıklarını açıklamaktadır. [3] 

 

Siber uzamda bir kiĢinin zaman dilimi belirsiz hale 

gelebilir, bir diğer kiĢinin zaman dilimi ile 

harmanlanabilir ve bazen kendi zaman dilimi 

geçerliliğini yitirebilir. Siber uzama insanlar farklı saat 

dilimlerinden katılırlar. Ġnsanların aklı farklı yerlerdeki 

farklı gündelik iĢleyiĢlerle meĢgul olabilir. Siber uzam, 

bilincin bireysel durumlarının zamanı aĢan kolektif bir 

grup bilincine dönüĢebilmesine olanak sağlayacak 

Ģekilde harmanlandığı bir alandır.[13] 

 

ĠKV (Ġstanbul Kıyamet Vakti) gibi MMORPGler, 

Doğu‘nun da dikkati çektiği gibi sosyal içerikli yaĢam 

simülasyonlarının alt kategorilerinden biri olan 

Fantastik YaĢam Simülasyonları türüne dahildir. [6] 

Gerçek kiĢilerin, gerçek zamanlı olarak fantastik bir 

sanal dünyada dahil oldukları bu oyunun kullanıcıları, 

-oyunun forum sayfası, Twitter ve Facebook üzerinde- 

sanal cemaatler halinde gerçek yaĢamda da 

örgütlenmektedir. Ayrıca çeĢitli oyun festivallerinde 

oyun yazılımcıları ve oyuncular arasında yüz yüze 

görüĢmeler gerçekleĢmektedir. Çok yönlü etkileĢim, 

ancak çevrimiçi yaĢam simülasyonlarında 

mümkündür.  

 

Mart- Haziran 2012 tarihleri arasında oyuna hem 

oyuncu hem de gözlemci olarak katıldığım dönemde 

her klandan sorulara cevap vermeyi kabul eden 20 

oyuncu ile oyun içi  

yazıĢma ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu görüĢmelerde 

özellikle oyun içinde kurulan sosyal iliĢkiler üzerine 

oyuncuların görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Oyuncuların 

hiçbir klana katılmadan da oyuna devam 

edebilecekleri, klana katılmaları halinde ise her an 

karĢı klan üyelerinin saldırısına maruz kalacağı da 

hatırlatılarak, neden bir klana üye olmayı seçtikleri 

sorulmuĢtur. Klana katılma sebepleri sorulurken 

oyunculara hiçbir seçenek sunulmamıĢ, tamamen 

onların anlatımına bırakılmıĢtır. Verilen cevapların 

tamamı klana katılım motivasyonunun güç ve güvenlik 

isteğinden kaynaklandığını göstermiĢtir: 1-Daha büyük 

bir topluluğun parçası olarak zor görevlerde yardım 

almak, oyunda hızlı ilerleyebilmek ve güvende 

hissetmek. 2-Oyun içinde sadece klan parası ile satın 

alınabilen özel bir tür saldırı ve savunma arttırıcı 

gözlük elde etmek. 
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Castronova, çevrimiçi gruplar kurmanın gerekliliğine 

değinmiĢ, bu grupların çeĢitli eĢyalar, oyun parası gibi 

oyun içi dünyadaki kaynaklarının kıtlığını paylaĢmak 

amaçlı ―zorunlu ortaklık‖lar olduğunu belirtmiĢtir. 

MMORPG‘lerde elde edilebilecek eĢya ve silahlar çok 

çeĢitli olmakla birlikte, puan kazanmak ve level 

atlamak sadece canavar öldürmeye bağlıdır. Bu 

canavarlar tüm oyuncuların puan kazanma 

hammaddesine, oyuncuların paylaĢmak zorunda 

olduğu bir kaynağa dönüĢmüĢtür. Böylece bu kaynak 

üzerinde oyuncu grupları mücadele etmeye 

baĢlamıĢtır. Bu da oyuncuların kıt kaynaklar üzerinde 

denetim sahibi olabilmek için çeĢitli gruplar 

oluĢturmalarına neden olmuĢtur.  [4] 

 

ĠKV‘de Lonca adlarına bakıldığında çevrimiçi 

toplulukların oluĢumunda etkili olan faktörlerin 

çevrimdıĢındakiler ile büyük benzerlikler gösterdiği 

gözlemlenmiĢtir. Çevrimiçi toplulukların oluĢmasında 

dini, siyasi görüĢlerdeki benzerlikler, ortak beğeniler 

büyük önem taĢımaktadır. Sızıntı, Bozkurt, Osmanlı 

Hanedanı, Börteçina gibi lonca adları,  ĠKV içindeki 

toplulukların oluĢumunda Müslüman Osmanlı-Türk 

değerlerinin ortak bir zemin oluĢturduğunu 

göstermektedir.  

 

Klandan daha küçük gruplar olan loncalar, oyuncular 

arasında daha yakın iliĢkilerin kurulduğu 

topluluklardır. Oyunda sadece iki klan vardır ve 

oyuncuların klan kurması mümkün değildir. Ancak 

Lonca bir oyuncunun liderliğinde kurulur ve üyeler de 

liderin onayı olmaksızın loncaya üye olamazlar. Bu 

nedenle Lonca üyeleri arasında daha yakın bir iliĢki 

söz konusudur. Oyun içi yardımlaĢma daha ön 

plandadır. Lonca Kasası ise liderin onayına bağlı 

olarak üyelerin kullanımına açıktır. Oyun içinde 

kalabalık bir grup oluĢturarak yapılması gereken 

görevlerde, karĢı klandan oyuncularla grup 

oluĢturulmasına oyun izin vermemektedir. Klana 

katılmak veya hangi klana üye olunacağını seçme 

konusunda özellikle tanıdıkların/ arkadaĢların büyük 

etkisi olduğu görülmüĢtür. Oyun bir kullanıcının 4 

farklı avatara sahip olmasına ve bu 4 farklı avatarın 

farklı lonca ve klanlara üye olmasına izin vermektedir. 

YazıĢma yoluyla görüĢlerine baĢvurulan tüm 

oyuncuların farklı sınıflarda (savaĢçı, büyücü, Ģifacı) 

birden fazla avatarı olmasına rağmen, bunlarla farklı 

klanlara üye olmayı tercih etmedikleri öğrenilmiĢtir. 

Görülmektedir ki sadece klan parası, klan gözlüğü gibi 

avantajlar yeterli motivasyonu sağlamamakta, sanal 

cemaat bağları oyun içinde geçirilen süreye bağlı 

olarak önem kazanmakta, topluluk bilinci 

oluĢturmaktadır. Avatarı Lodos Muhafızları klanına 

üye olan bir oyuncu, farklı bir avatarı ile Arz Klanına 

geçip, Lodos Klanından arkadaĢları ile düĢman 

durumuna düĢmek, savaĢta karĢı karĢıya gelmek 

istememektedir. 

 

Klan: ĠKV‘de birbirine düĢman olarak 

konumlandırılmıĢ iki klan vardır. Bunlar, Lodos 

Muhafızları ve Arzın Çocukları‘dır. Bu iki klan 

oyuncular tarafından değil, oyun yapımcıları 

tarafından kurulmuĢtur. Oyuncular bu klana üye olup 

klan içinde yükselebilir, rütbe kazanabilir ancak Lonca 

sistemindeki gibi kendi klanlarının lideri olamazlar. 

Oyuncunun klanlardan herhangi birine katılmak için 

avatarının en az 5. seviyede olması gerekmektedir. 

ÇeĢitli bölgelerde bulunan klan muhafızlarının üzerine 

sağ tuĢla tıklayarak Klana Katıl seçeneğini seçilerek 

klanlardan birine katılmak mümkündür. Oyuncu bir 

klana katıldığında, karĢı klanın bütün üyeleri onun 

için, o da diğer oyuncular için düĢman sayılmaktadır. 

Klan savaĢlarında, oyuncu rakip klan üyelerini 

öldürdüğü takdirde, klan parası ve Ģan puanı 

kazanmaktadır. ġan puanı oyuncunun klan içindeki 

rütbesini belirler. Klan parası ise, sadece klan 

tüccarlarında satılan, özel bir takım eĢyaları satın 

almak için kullanır. 

 

Lonca: Lonca, oyuncu gruplarının kolayca bir araya 

gelebilmelerini, kendilerine ait sohbet kanallarından 

yazıĢabilmelerini, birlikte hareket etme kolaylığını ve 

loncaya özel oyun eĢya ve öğelerinden 

faydalanmalarını sağlayan sistemdir. ĠKV‘de oyun 

yapımcıları tarafından oyunun kendi içinde Arz‘ın 

Çocukları ve Lodos Muhafızları olarak iki klan 

kurulduğu için, bir alt yapılanma olarak Osmanlı esnaf 

örgütlenmesi adıyla Lonca sistemi getirilmiĢtir. 

Oyuncunun kendi loncasını kurması ya da baĢka bir 

loncaya üye olabilmesi için Plus üye olması, yani 

gerçek para ile oyunu satın almıĢ olması 

gerekmektedir.  

 

Grup: Gruplar, zor görevleri yaparken aynı alanda 

toplanan oyuncular arasında ortaya çıkan, genellikle 

görev bitiminde dağılan yapılardır. Ancak grup içi 

iletiĢim, benzer seviyede benzer görevleri yapan 

oyuncuların tanıĢmasına, görev süresince oyunla ilgili 

veya gerçek hayata dair sohbet etmelerine olanak 

tanımaktadır. Birkaç farklı görevde grup oluĢturan 

oyuncular, daha sonraki görevlerde grup oluĢturmak 

veya sadece sohbet etmek için birbirlerini arkadaĢ 

listelerine eklemektedir. Ayrıca her oyuncunun 

Yasaklılar listesi bulunmaktadır. Oyuncu kendisine 

hakaret eden, tacizde bulunan bir oyuncuyu oyun 

yöneticilerine Ģikayet etmek yanında yasaklı listesine 

ekleyerek söz konusu oyuncunun kendisine mesaj 

yazmasını engelleyebilmektedir. Genel olarak Lonca 

altında birleĢen oyuncular da bu Ģekilde tanıĢmaktadır. 

Birbirlerini savaĢta koruyan, iyi dövüĢen veya gerçek 

yaĢamda ortak eğilimleri, beğenileri olan oyuncular 

ortak Lonca kurmaktadır. 

 

Dijital oyunlarda kullanıcılar, gerçek yaĢamlarında 

kazandıkları toplumsal deneyimleri sanal dünyadaki 

iliĢkilerine taĢımakta, yani gerçek yaĢamdaki 

habituslarını sanal dünyada yeniden 

konumlandırmaktadır. Özellikle MMORPG‘ler gibi 

toplumsallık boyutu yüksek olan oyunlarda, 

kullanıcıların gerçek yaĢamlarında olduğu gibi 
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belirleyici bazı niteliklerin ve eğilimlerin olduğu 

gruplarda bir araya geldikleri gözlemlenmiĢtir. 

Bilgisayar dolayımlı iletiĢimin özelliklerini inceleyen 

Baym, çevrimiçinde yaratılan benliklerin/kimliklerin 

gerçek yaĢamdaki kimlikler ile tutarlı olduğunun altını 

çizmiĢtir. [3] 

 

Forum/ Facebook/ Twitter: Oyunun web sayfasında 

kullanıcıların deneyimlerini, oyun içi resimleri ve 

videoları paylaĢtıkları bir forum sayfası 

bulunmaktadır. Forum sayfasında özel günlerde 

yarıĢmalar düzenlenmekte, oyun içinde düzenlenecek 

anma etkinlikleri ve eylemler organize edilmektedir. 

Ayrıca Facebook ve Twitter üzerinde hem duyurular 

ve oyuncuların kendi aralarındaki iletiĢimi için 

kullanılan resmi ĠKV sayfaları vardır. Bunun yanında 

oyuncular tarafından açılmıĢ hayran sayfaları da 

bulunmaktadır.  

 

Yüz yüze Buluşmalar: Özellikle oyun fuarlarında, 

oyunun yapımcıları, müziklerini besteleyenler, oyun 

içi yöneticiler ile oyuncuların buluĢtuğu çeĢitli 

etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde 

oyuncular hem diğer oyuncularla hem de oyun 

yapımcıları ile yüz yüze iletiĢim kurma Ģansı 

bulmakta, çevrimiçi iliĢkiler çevrimdıĢına 

aktarılmaktadır. 

 

Oyun İçi Eylemler: Oyun içinde özel günlerde her 

sunucuda bir takım etkinlikler gerçekleĢtirilmektedir. 

23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım‘larda 

oyun içi yürüyüĢler, Ģehit cenazeleri için saygı duruĢu 

vb düzenlenmektedir. Ancak oyunun içindeki bu tür 

hareketleri sadece oyuncuların eğilimleri ile açıklamak 

mümkün değildir. Bu tür eylemler oyunda GM‘lerin 

(Game Master) teĢviki ile düzenlenmektedir. Örneğin, 

23 Nisan 2011 tarihinde oyuncular bir araya gelerek 

avatarları ile ay-yıldız oluĢturmuĢ, bu sırada ellerinde 

Türk bayrakları tutmuĢlardır. Türk Bayrağı gibi 

normal olarak oyun içinde bulunmayan eĢyaların 

oyuna giriĢi, ancak oyun yazılımcılarının bunları 

yazılıma dahil etmeleri ile mümkündür. Her yıl milli 

bayramlarda oyun içine Türk bayraklı bilboardlar 

yerleĢtirilmektedir. Buradan da oyun içindeki 

eğilimlerin sadece kullanıcıların insiyatifinde olmadığı 

görülmektedir. Oyuncuların sahip olduğu değerler ve 

inançlar, oyun yapımcıları tarafından desteklendiğinde 

rahatça ifade edilmektedir. Çevrimiçi oyunlar, sanal 

topluluklar ve oyun yapısı aracılığıyla tıpkı gerçek 

toplumsal yapılar gibi, oyuncuların mevcut değer 

yargılarını, eğilimlerini pekiĢtirme ya da yenilerini 

dayatma yolunda iĢlev görmektedir. KiĢinin gerçek 

yaĢamda edindiği değerler ve tutumlar, siber uzamdaki 

deneyimleri yoluyla yeniden biçimlendirilmekte, 

gerçek ve sanal dünya arasında akıĢkanlık meydana 

gelmektedir. 

 

4.Sonuç 

 

Sanal deneyimler, değeri ve amacı olmayan zihinsel 

gezintiler olarak değerlendirilerek gözden 

kaçırılmamalıdır. Suler, geceleri görülen düĢlerin 

kiĢisel geliĢim ve duygusal sağlık için öneminin 

psikolojide kabul edildiğini hatırlatarak, bunun sanal 

düĢleme için de geçerli olabileceğini belirtmiĢtir. Siber 

uzam sadece bilginin hızlı Ģekilde dolaĢtığı bir otoyol 

değildir. Ġnsan ruhuna gerçeklerden daha fazlasını 

sunabilir. Sanal dünya bilinç ve bilinçdıĢı gerçeklerin 

bağlarını gevĢetebilir, gerçeğin anlamı üzerine bize bir 

Ģeyler söyleyebilir. Sanal dünyalardaki düĢ benzeri 

özellikler benzersizdir. En önemlisi, bu dünyalar, 

düĢler gibi büyüleyici ve sürükleyicidir çünkü bunlar 

yüksek derecede görsel deneyimlerdir. Bir resmin bin 

sözcüğe bedel olması gibi, görsel deneyimler de 

psikolojik olarak zengindirler. Ġmajlar ve semboller 

bilinçdıĢının sembolleridir.[13]  

“Her oyunun kendi kuralları olur. Bunlar, oyun 

tarafından çizilen geçici dünyanın çerçevesi içinde 

neyin yasa gücüne sahip olacağını belirler. Bir oyunun 

kuralları mutlak olarak emredici ve tartışılmaz 

niteliktedir.”[9] Ancak oyunun kuralları ve 

oyuncuların, oyun içinde sergiledikleri tutum ve 

davranıĢlar, oyun dıĢı dünyadan çok farklı değildir. 

Oyuncular, gerçek yaĢamdaki değer ve tutumlarını 

oyuna yansıtmaya, çevrim dıĢı hayatlarını çevrimiçine 

taĢımaya eğilimlidir. MMORPG‘lerde, çevrimiçi ve 

çevrimdıĢı hayatlar arasında akıĢkanlık söz konusudur. 

 

Suler, Siber uzam zihnin bir uzantısı olduğunu, bu 

nedenle düĢler ve diğer baĢkalaĢmıĢ farkındalıklar da 

dahil, zihinsel yaĢamın tüm yönlerini içine alacak 

Ģekilde geniĢleyebildiğini belirtmiĢtir. Yazara göre, 

doğru koĢullar altında siber uzam uykuya dalmadan 

dahil olabildiğimiz bir düĢ dünyasına 

dönüĢmektedir.[13] 

Ġlkel inanç sistemleri üzerine çalıĢan Marette, bu inanç 

sistemlerinde belli bir yapmacıklık olduğunu 

belirtmiĢtir. “Büyüleyen ve büyülenen aynı zamanda 

hem bilinçli hem de kanmaya hazırdır ve kanmayı 

istemektedir.”[9] ĠKV‘de oyuncular, sanal bir dünya 

içinde dolaĢtıklarının farkındadır, ancak bilinçli olarak 

bu dünyaya katılmaya, teĢkilatın bir neferiymiĢ gibi 

davranmaya gönüllüdürler. Bu gönüllülük temeli 

olmadığında oyuncuyu, bilgisayar baĢında saatler 

geçirmeye, sanal bir karakterin emri ile sanal dünyayı 

baĢtan baĢa kat etmeye ikna etmek mümkün olamazdı. 

 

ĠKV‘nin sadece Türkçe dil seçeneği olması, oyunun 

küresel oyun piyasasına dahil olmasının önündeki en 

büyük engel gibi görünmektedir. Elbette oyunun 

grafikleri de benzeri MMORPG‘lerle kıyaslandığında 

açık biçimde az geliĢmiĢtir. Ancak sadece Türkçe 

hazırlanan bir oyun, Türk kullanıcıları hedeflemesinin 

sağladığı avantajı da kullanarak Osmanlı-Türk 

değerlerini yücelten bir anlayıĢ sergilemektedir. Tüm 

dünyadan çok sayıda oyuncusu olan bir oyunda, 

örneğin WoW, Knight Online, ArchLord gibi 
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oyunlarda tek bir ulusun değerlerinin yinelenmesi 

mümkün olmamaktadır. 

 

Oyun yapımcıları tarafından kurulan bu dünyadaki 

karakterler ve konumlandırılıĢları, çeĢitli 

adlandırmalar (akçe, lonca, teĢkilat vb), oyuncuya 

görev verilirken kullanılan dil, oyun içinde yapılan 

çeĢitli eylemler, bu eylemlere oyun yazılımcılarının 

verdiği yazılım ve organizasyon bazındaki destek, 

karĢımıza çıkan imgelerin tesadüf olmadığı, oyun 

içinde açık biçimde Türk-Müslüman karakteri 

temsiline izin verildiğini göstermektedir. Oyunlarda 

yinelenen kültürel kodların, oyuncunun mevcut 

değerlerini pekiĢtirme ya da yeni değerler oluĢturma 

iĢlevi göz önünde bulundurulduğunda, ĠKV‘de Türk 

milliyetine özgü değerlerin benimsetildiği 

görülmektedir. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi, 

oyun içindeki baskın değerler, sosyal yapıların hakim 

değerlerini de belirleyerek, bireylerin çeĢitli gruplara 

kabul edilmesi ya da dıĢlanması sonucunu 

doğurmaktadır. Çevrim içi ve çevrim dıĢı değerler 

arasındaki akıĢkanlık, oyun ekonomisi için de 

geçerlidir. Oyuncular sanal karakterine yatırım 

yapmak için gerçek para kullanmanın yanında, oyun 

içi sanal para ekonomisini öğrenmek, oyun içi 

piyasada rasyonel birer aktör olmak durumundadır. 

Böylelikle oyunlar sadece sosyal değerlerin değil, 

ekonomik sistemlerin de taĢıyıcısı durumundadır. 
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Özet: Son yıllarda otomatik bitki tanıma sistemleri özellik listesini kullanarak bitkilerin görüntü iĢleme temelli 

tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu sistem özellik listesini kullanarak, tanınmamıĢ bir odunsu bitkiye 

tanımlama imkanı vermektedir. Ayrıca bulanık küme teorisi ve bulanık mantık, bulanık if-then kuralları Ģeklinde 

insan bilgisinin temsil ve süreçi için güçlü araçlar sağlayabilmektedir. Görüntü iĢlemede verilerin, uygulamaların 

ve sonuçların belirsiz oldukları birçok zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu belirsizlik, her zaman rastgelelik 

değildir ama doğal belirsizlik ve belirsiz görüntü verileri nedeniyle olabilmektedir. Görüntü iĢlemede birçok 

klasik eĢikleme tekniği vardır ve bu makalede bulanık mantık teorisi ve görüntü iĢleme kavramları, bir görüntü 

iĢleme sistemi oluĢturmak için birleĢtirilir ve eĢikleme teknikleri geliĢtirmek için kullanılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Bitki Tanıma, Bulanık Mantığı, Görüntü ĠĢleme,.Tanıma Sistemi 

 

The Plant Recognition System Using Fuzzy Logic 
Abstract: Automatic plant recognition systems have witnessed increased interest from the machine learning 

community in recent years. This systems allows you to identify an unknown woody plant using a list of features. 

Also fuzzy set theory and fuzzy logic provide powerful tools to represent and process human knowledge in form 

of fuzzy if-then rules. Many difficulties in image processing arise because the data, tasks, and results are 

uncertain. This uncertainty, however, is not always due to the randomness but to the inherent ambiguity and 

vagueness of image data. There are many classical recognition techniques used in image processing and in this 

article, fuzzy logic theory and image processing concepts are combined to create a image processing system and 

has been used to develop recognition techniques.  

 

Keywords: Plant Recognition, Fuzzy Logic, Image Processing, Recognition System 

 

 

1. Giriş 

Bitkiler dünyadaki canlılığın devamını ve doğal 

dengesini sağlayan yeryüzündeki yaĢamın temel bir 

parçasıdır. Bitkiler tüm canlıların yiyecek, yakıt ve ilaç 

gibi yaĢamsal imkanlarının ve aynı zamanda da 

oksijen gibi önemli unsurların ana kaynağıdır [4]. 

Bitkilerden yararlanmak ve iyi kullanmak için onları 

tanımamız gerekiyor ama tabi ki bitkiler alemi geniĢ 

ve çeĢitli olduğu için bu tanım kolay olmayıp ve 

zaman alıcı olacaktır. Bitki tanımada, bitkilerin 

özellikleri, benzer ve ayırdedici karakterleri önemlidir, 

çünkü bu özellikler ve farklıkların teĢhis edilmesi 

botanikçilere bitkileri tanıma ve sınıflandırmada 

yardımcı olur. Bunun için bitki tanımı Bitki 

Sistematiği‘nin en önemli konularından birisidir. 

Bitkiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımak ve 

bir gruba (tür, cins, familya vs.) dahil olup olmadığına 

karar vermek için sınıflandırma sistemlerinde mevcut 

olan veriler kullanarak bitki tanımaya çalıĢılır. Bitki 

tanıma yöntemlerinde, bitki toplama yöntem ve 

teknikleri, kurutma ve saklama yöntemlerinden 

yararlanabiliriz. Pratik olarak bir bitki; teĢhis 

anahtarları kullanılarak Herbaryum
3
 materyali ile 

karĢılaĢtırmak suretiyle teĢhis edilip ve isimlendirilir 

[8]. Araziden toplanan bitkinin vejetatif (kök, gövde, 

yaprak) ve generatif organları (çiçek, meyve, tohum) 

gibi karakteristik ve ayırdedici kısımlarının tam ve 

eksiksiz olması gerekir [8]. Tabi ki bu koĢullara 

                                                           
3
Herbarium: Bitki koleksiyonu 

uymak ve özellikleri farketmek zaman alıcı olmakla 

birlikte yetenek sahibi olunmasını da gerektirir [6]. 

Daha hızlı bitki tanımak ve botanikçilerin farklı 

yeteneğe sahib olmaları problemine yardımcı 

olabilmek için bilgisayardan yararlanabiliriz. Bitki 

tanımanın özellikle otomatik tasarım sistemleri ve 

optimize yönteminde çeĢitli uygulamaları vardır [10]. 

Bitki tanıma yöntemlerinde teknoloji ve bilgisayar 

destekli bitki tanıma sistemleri günümüzde geliĢmiĢ 

olsa da hala uygun modeller veya temsil eksikliği 

nedeniyle yetersiz kalabilmektedir. Bilgisayar ile 

yaĢayan bitkiyi tanımak ve sınıflandırmak için çeĢitli 

bilgiler kullanılmıĢ ve farkılı yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

Bu arada morfolojik, geometrik ve fourier bilgileri 

çeĢitli çalıĢmalarda kullanılmakla birlikte görüntü 

iĢleme ve buna bağlı olan yöntemler özel bir öneme 

sahip olmuĢtur [6]. Örneğin bitkilerin yapraklarının 

(vejetatif organ) üzerinde yapılan çalıĢmalarda, 

yaprağın Ģekil özellikleri ve sınıfları kullanılarak bitki 

tanıması yapılmıĢtır [1]. Fraktal boyutları ile bitki 

sınıflandırılması ve tanımlanması için yeni bir 

algoritma hazırlanmıĢ ve bitkilerin belirlenmesi için 

basit ve etkili bir teknik sunulmuĢtur [2]. Bir baĢka 

çalıĢmada ağaç taksonomisi, otomatik görüntüsü ile 

bilgisayar destekli ve görüntü iĢlemeden yararlanılarak 

yapılmıĢtır [3]. Morfometrik ve görüntü iĢleme 

yöntemlerinden yararlanılarak bitkilerin görüntüleri  

analiz edilip bitki tanınmaya çalıĢılmıĢtır [4,5]. 

Fourier, SVM-BDT ve PNN teknikleri ile yaprak 

Ģekillerinin sınıflandırılması yapılmıĢ ve bu teknikler 

bir biriyle kıyaslanmıĢtır [6].  
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Önerilen yöntemde, tanıma sistemi üç bölümde yapılır 

ki birincisi ön iĢleme aĢamasına bağlıdır. Ġkinci 

bölümde çerçeve kullanılarak özellikleri
4
 

çıkartılmaktır ve en son bölüm bulanık sistemlerini 

kullanarak tanıma sistemini içerir. 

 

Bu çalıĢmada 2. bölümde bitkiler alemindeki meĢe 

ağaçları gözden geçirilerek, Türkiye‘deki çeĢitli doğal 

türleri ve tanıma için seçilme nedenleri anlatılacaktır. 

3. bölümde bulanık sistemleri kısaca açıklanmıĢtır. 4, 

5 ve 6. bölümlerde yükarıda anlatılan üç bölümde 

yapılan tanıma sistemi anlatılacaktır ve son olarak 7. 

bölümde elde edilen sonuçlar belirlenecektir. 

 

2. Meşeler 

 

Bitkiler alemi yaklaĢık 500 bin civarında türe sahip 

olmak üzere 7 bölümde toplanır. Bitkiler aleminin en 

büyük bölümü olan Tohumlu Bitkiler bölümü iki 

büyük bitki grubu (Alt Bölüm) içerir [7]: 

1. Açık Tohumlular
5
 

2. Kapalı Tohumlular
6
 

 

Bu çalıĢmada meĢeler
7
 ve özellikle Türkiye‘deki doğal 

meĢe türleri ele alındığı için, kısaca tanıtılma 

yapılacaktır. MeĢeler, kapalı tohumlular alt bölümüne 

ait olarak bitki sistimatiğinde Tablo 1‘deki gibi yer 

almıĢlar: 

 

Alem  Bitkiler 

Bölüm Spermatophyta 

Alt bölüm Angiospermae 

Sınıf Magnoliopsida  

Takım Fagales 

Familya Fagaceae 

Cins Quercus L. 

Tablo 1 –MeĢe Bitki Sistematiğinde 

 

MeĢeler, Fagaceae familyası içinde en önde gelen 

cinslerden olup, çoğunlukla ağaç ve çalı halinde 

odunsu bitkilerdir [7]. KıĢın yaprağını döken ya da 

herdem yeĢil yaprakları çok değiĢik boyut ve 

görünüĢlerde olup kenarları çoğunlukla loblu, diĢli ve 

ender olarak tamdır [7]. MeĢe iĢlenebilirliği açısından 

en kıymetli ağaçlardandır ve odunu özellikle orman 

sektöründe olmak üzere odununun iĢlendiği 

sektörlerde oldukça büyük önemesahiptir. MeĢenin 

yalnızca orman sektöründe değil, ilaç sektöründen 

mobilya ve parke sektörüne kadar oldukça geniĢ bir 

kullanım alanı vardır. Türkiye ormanlarının yaklaĢık 

¼‘ünü meĢeler oluĢturmaktadır (doğal olarak bulunan 

taksonu 23‘tür). Dolayısıyla "Türkiye bir meĢe 

diyarıdır" denilebilir [7]. Bu rakam ve meĢenin 

yukarıda bahsi geçen faydaları örnek olarak meĢe 

                                                           
4
Feature extention 

5 Gymnospermae 
6 Angiospermae 
7 Quercus L. 

türlerini seçmemizin nedenlerini göstermektedir. 

MeĢe
8
 cinsi uzun zamandır sistematisyenleri uğraĢtıran 

ve henüz tam ve tatmin edici bir sistematiği 

yapılmamıĢ cinslerden birisidir [7]. Bunlardan birisi de 

odunlarının anatomik yapılarına ve kullanım alanları 

açısından farklıklarına dayanan bir sistematik 

yöntemdir. Örneğin odunlarına göre yapılan bu 

sınıflandırmada meĢeler bugün 3 büyük gruba ayrılır: 

 

I. Ak MeĢeler
9
 

II. Kırmızı MeĢeler
10

 

III. Herdem YeĢil MeĢeler
11

 

 

Bu üç grubun yapraklarının Ģekilleri göz önüne 

alınarak aralarındaki farklıklar aĢağıdaki gibi 

belirlenebilir: 

 

• Ak MeĢeler: Yaprakları dikensiz ve lobludur 

(ġekil 1). 

 
Şekil 1. Ak MeĢelerin Yaprak Örnekleri 

 

• Kırmızı MeĢeler: Yaprak biçimleri çok 

değiĢiktir. Çoğunlukla dar, uzun ve en geniĢ yeri 

ortasıdır. Eliptik ya da ters yumurta biçimleri de 

görülebilir (ġekil 2). 

 

 
Şekil 2. Kırmızı MeĢelerin Yaprak Örnekleri 

 

• Herdem YeĢil MeĢeler: Yaprakları deri gibi 

sert ve tam kenarlı ya da diĢli ve bazen sert 

dikenlidir. (ġekil 3) 

                                                           
8 Quercus L. 
9 White Oaks 
10 Red Oaks 
11 Evergreen Oaks 
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Şekil 3. Herdem YeĢil MeĢelerin Yaprak Örnekleri 

 

Türkiye‘de doğal olarak yetiĢen meĢe taksonları bu 

sınıflamaya göre tablo 2,3 ve 4‘te gösterilmiĢtir [7]. 

Yukarıda belirlenen doğal türleri tanımada, meĢe 

yapraklarının anlatılan benzerlik ve farklılıkları 

bilgisayar destekli sistemlerde önemli etmen olarak 

kullanılacaktır. 

 

3.Bulanık Sistemleri 

1965 yılında Prof. Lotfi Zadeh ile bulanık kümeler 

teorisi tanıtılmıĢtır. Bu teori belirsiz ve kararsız 

verilerin hesaplamalarına yöntem gösterir ve  bazı 

kuralları belirlir. Bu kurallara göre kümelerin her 

üyesinin iliĢkisi sıfır ve bir aralarında olabilmektedir.  

 
.Quercus robur (subsp. robur, 

subsp. pedunculiflora) 

Saplı MeĢe 

Quercus petraea (subsp. petraea, 

subsp. iberica, subsp. pinnatiloba) 

Sapsız MeĢe 

Quercus hartwissiana Istranca MeĢesi 

Quercus frainetto (Q. conferta) Macar MeĢesi 

Quercus vulcanica Kasnak MeĢesi 

Quercus pontica Doğu Karadeniz MeĢesi 

Quercus infectoria (subsp. 

infectoria, subsp. boissieri) 

Mazı MeĢesi 

Quercus pubescens Tüylü MeĢe 

Quercus macranthera subsp. 

syspirensis 

Ġspir MeĢesi 

Quercus virgiliana Yalancı Tüylü MeĢe 

Tablo 2- Doğal Ak MeĢe Türleri 

 
Quercus libani Lübnan MeĢesi 

Quercus trojana Makadonya MeĢesi 

Quercus cerris Saçlı MeĢe, Türkiye MeĢesi 

Quercus brantii Ġran Palamut MeĢesi 

Quercus ithaburensis subsp. 

Macrolepis (Quercus 
aegilpos) 

Palamut MeĢesi 

Tablo 3- Doğal Kırmızı MeĢe Türleri 

 
Quercus coccifera Kermes MeĢesi Quercus coccifera 

Quercus ilex Pırnal MeĢesi Quercus ilex 

Quercus aucheri Boz Pırnal Quercus aucheri 

Tablo 4- Doğal Herdem YeĢil MeĢe Türleri 

 

Son yıllarda bulanık sistemleri kullanımı ve 

uygulaması daha fazla olmuĢtur ki bunlardan birisi 

görüntü iĢleme olabilmektedir. Bulanık sistemleri ile 

kullanılan yöntemler aĢağıda gelen dört ana bölümden 

ulaĢmaktadır: 

• BulanıklaĢtırma
12

: bu aĢamada üyelik fonksiyonları 

yararlanarak, girilenler ve değiĢkenler arası iliĢkiler 

belirlenmektedir.  

• Bilgi veritabanı 

• Sonuç çıkarma motoru: bu bölüm bulanık sistemlerin 

karar verme merkezi sayılabilmektedir. 

• DurulaĢtırma
13

: BulanıklaĢtırma aĢamasının tam tersi 

olarak, kesin bir çıktı elde edebilmektedir. 

 

4. Ön İşlemler 

 

Bu aĢama üç adımdan oluĢur:  

 Eğriliklerin düzeltilmesi
14

 

 Normalizasyon
15

 

 Ġnceltme
16

 

Bu adımlar aĢağıda incelenecektir. 

 

4.1. Eğriliklerin Düzeltilmesi 

 

Çekilen resimlerdeki yapraklar çeĢitli yönlerde olabilir 

ki öncelikle onların eğriliklerinin düzeltilmesi gerekir. 

Bunun için her fotoğraftaki yaprağın Ģekli bir kısmı 

yukarı ve bir kısmıda aĢağıya doğru olacak Ģekilde iki 

kısıma bölünür. Sonra eğimi bulmak için, her kısmın 

ağırlık merkezi hesaplanarak bu ağırlık merkezleri 

birbirine bağlanır ve denklem 1 kullanılarak Ģeklin 

eğrilikleri düzeltilebilir. 

X= x - y.tan(α)   (1) 

Y= y 

Denklem 1 de α eğimin açısıdır. 

 

4.2. Normalizasyon 

 

Bu aĢamada istediğimiz resim ikili görüntüye çevrilir. 

Sonuçta resmin köĢelerinde birçok değersiz sıfırlar 

oluĢurlar. Bunun için resim bir dörtgen içerisinde 

kapalı tutulur (ġekil.4). Ayrıca resmin boyutları 480 × 

440 piksel olacak Ģekilde normalize edilir. 

 
Şekil 4. a-Orijinal  b-Ġkili  c-Dörtgene Kapalı Resimler 

 

4.3. İnceltme 
 

Bu aĢamada amaç resmin kenarlarının inceltilmesi ile 

yeni bir resim elde etmektir. Bu amaca ulaĢmak, 

                                                           
12

fuzzifier 
13

defuzzifier 
14 Sland Correlation 
15 Normalization 
16 Thining 
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orijinal formu korumak ve yanlıĢ verilere engel olmak 

için bir algoritmanın olması gerekir. Ġnceltme için 

farklı algoritmalar mevcuttur ki bunlardan biri SPTA  

algoritmasıdır [10]. Bu çalıĢmada basit bir 

algoritmadan yararlanarak resmin kenarları 

oluĢturulur. Bu yüzden dörtgen içerisinde kapalı olan 

resmin birinci satırından baĢlanarak sıfır noktaları 

geçilir ve ilk ulaĢılan bir korunur. En son 1‘e kadar 

ulaĢılan 1‘lerin tümü de ilk ulaĢılan 1 gibi korunur ve 

son 1 silinir. Bu aĢamalar resmin sonuna kadar diğer 

satırlar için de aynı Ģekilde yapılır. ġekil 5 bu 

algoritmanın sunumu için bir örnektir. 

 

 
Şekil 5. a-Ġkili  b-Kenarı ÇıkarılmıĢ Görüntü 

 

5. Çerçeveleme Yöntemi 

 

Bu yöntemde öncelikle resmin alanı 24 eĢ kutuya 

bölünerek özellikleri elde edilir (ġekil.6). 

Bunun için 480 × 440 piksel resim, 6 × 4 resime 

çevrilir ki o zaman her kutunun boyutları 80 × 110 

piksel olacaktır. Sonra kutulardaki tüm 1‘e eĢit olan 

piksellerin aralıklarının ortalaması ve kutunun 

kökenine göre açılarının ortalaması hesaplanarak her 

kutunun özelliği belirlenir. Yani her kutu için iki 

özellik elde edilir. Bütün kutuların sayısı 24 olduğu 

için, her bir resim için 48 özellik elde edilir ve her 

resim bu 48 özellikle tanımlanır. 

Denklem 2 her kutunun özelliklerinin hesablanması ile 

ilgilidir: 

𝛾𝑏 =
1

𝑛𝑏
+  𝑑𝑘

𝑏 , 𝑏 = 1. .24
𝑛𝑏

𝑘=1
 (2) 

𝛼𝑏 =
1

𝑛𝑏
+  ∅𝑘

𝑏 , 𝑏 = 1. .24

𝑛𝑏

𝑘=1

 

 

 
Şekil 6.a-6*4 Kısımlı b.Kısım Özellikleri 

 

Denklem 2 de 𝛾𝑏  ortalama uzaklığı, 𝑑𝑘
𝑏  siyah 

noktaların (kutuların simgesi) uzaklığı, 𝛼𝑏  her resmin 

ortalama açısı ve ∅𝑘
𝑏  ise kutulardakı siyah noktaların 

açılarıdır. Bu çalıĢma sadece her kutunun uzaklık 

değeri (siyah noktalar) elde edilerek gerçekleĢmiĢtir. 

Ancak açılar dikkata alınırsa sonuçlar daha iyi olabilir. 

 

6. Bulanık Yöntemi İle Şekil Tanıma Sistemi 

 

Bulanık kümeler, özelliklerden ve çeĢitli modellerin 

değiĢikliklerinden meydana gelir. Bu konuyu 

göstermek için farklı örneklerin incelenmesi gerekir. 

Bunun yapılması için resimden m sayıda örnek ve n 

sayıda özellik elde edilmesi gerekir. Bu sistemde her 

resimden en az 4 örnek ele alınmıĢ ve aralık özelliği 

her kutu için kullanılmıĢtır. Bunun için 24 bulanık 

kümesi olacaktır. Denemelerın yapılmasıyla üyelik 

fonksiyonlarını seçebilmek için bulanık foknsiyonu ve 

üstel fonksiyon olmak üzere iki fonksiyon 

belirlenmiĢtir. Tablo 5 de örnek olarak özel resim için 

bulanık veritabanı gelmiĢtir. Ġlk olarak bir bilgi 

veritabanı kümesi yapılmıĢ ve her resimden birkaç 

örnek girilmiĢtir. Sonra taban oluĢturmak için 

aralıkların ortalaması ve tüm bir resimden girilenlerin 

varyansı her kutu için elde edilmiĢtir. Bu ortalama ve 

varyansı kullanarak bilgi veritabanı oluĢturulmuĢtur. 

Bu sistemin geliĢtirilmesi için önce kutuların ortalama 

mesafelerini bulmamız gerekiyor. Denklem 3 tüm 

kutuların ortalama değeri hesaplmasında kullanılır. 

Ayrıca, denklem 4 kullanarak kutuların varyans 

değerleri hesaplanır. 

𝑚𝑟𝑖
=

1

𝑁𝑖
𝑟  𝑓𝑖𝑗

𝑁𝑖
𝑟

𝑗=1    (3) 

𝛿𝑟𝑖
2 =

1

𝑁𝑖
𝑟  (𝑓𝑖𝑗 −𝑚𝑟𝑗

)
𝑁𝑖
𝑟

𝑗=1   (4) 

 

Burada r referensine göre ortalama değeri 𝑚𝑟𝑖
, 

kutunun indeksi i, i.bulanık grubu numune sayısı 𝑁𝑖
𝑟 , 

j.numunenin i.özelliğindeki değer fonksiyonu 𝑓𝑖𝑗  ve 

𝛿𝑟𝑖
2  ise i.kutusunun varyansı olmaktadır. Ortalama ve 

varyans değerleri bulunduktan sonra, denklem 5‘deki 

bulanık fonksiyonu ile bilinmeyen bir resimin i 

özelliğine üyelik derecesi hesaplanır. 

 𝜇𝑟𝑖(𝑥𝑖)  = 𝑒

− 𝑥𝑖   −𝑚𝑟𝑖  

𝛿𝑖
2

𝑓𝑜𝑟𝛿𝑖
2 > 1

𝜇𝑟𝑖(𝑥𝑖) = 𝑒− (𝑥𝑖   −𝑚𝑟𝑖 )2 .𝛿𝑖
2 𝑓𝑜𝑟𝛿𝑖

2 < 1

        (5) 

 

Burada 𝜇𝑟𝑖 (𝑥𝑖) bilinmeyen resimin i.özelliği derecesi, 

𝛿𝑖
2 varyans ve 𝑚𝑟𝑖  ortalama değerleridir.Yukarıdakı 

denklemleri kullanarak veritaban uluĢturulur. Ancak 

bu veritabanda her resim diğer resimler aracılığı ile 

denklem 6 fonksiyonu elde ederek hesaplanır.  

 

𝜇𝑟(𝑥) =
1

24
 𝜇𝑟𝑖(𝑥𝑖

24
𝑖=1 )  (6) 

 

Burada 𝜇𝑟(𝑥) bir resimin (x), r resime göre üyelik 

derecesin elde ediyor.  

 

Bu çalıĢmada bilinmeyen resim girildiği zaman, bahs 

edilen yöntem gibi resim kutulara bölünüp ve son 

olarak denklem 6 kullanılarak bilgi veritabanının 
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kutusuna giren özelliklerin ortalaması tüm 

veritabanındaki resimler aracılığı ile her bulanık 

kümeye üyelik derecesi hesaplanır. Hesaplanan 

değerler, girildiği bilinmeyen resimin hangi kümeye ne 

derecede ait olduğunu belirlemektedir. Bu değerlerin 

en büyük olduğu küme cevap olarak 

değerlendirilebilir. 

 

7. Sonuç 

 

Sistemden elde edilen pratik ve uygulama sonuçlarına 

göre Bulanık Sistemine kuvvetli ve iyi veritabanlar 

oluĢurulduğu takdirde bu yöntemin daha iyi, basit ve 

kuvvetli çalıĢacağı ve tahmin derecesinin daha da 

yüksek olacağı ileri sürülebilir. Yalnız modelleri ve 

örnekleri az olan sistemlerde iyi sonuçlar elde 

edilmeyecektir. Bu takdirde baĢka yöntemlerden; 

örneğinYapay Sinir Ağları yönteminden daha iyi 

sonuçlar alınabilir. Ayrıca, bulanık mantığı kullanarak 

sistemin yapılması daha kolay ve verimli olduğu soz 

konusu olabilir. 
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Özet: Ters kinematik çözümü robotik araĢtırma alanında büyük bir sorun olduğunu ve son yıllarda çok önemli 

bir araĢtırma alanı haline gelmiĢtir. Ayrıca, Genetik Algoritma (GA), Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve 

Harmony Arama (HS) gibi Herustic yöntemlerinin kullanımı birçok optimizasyon problemi ve çözümü doğrusal 

olmayan problemleri ele alarak giderek artmaktadır. Bu kağıt PUMA 560 robot manipülatör için PSO dayalı bir 

ters kinematik çözüm yöntemi sunuyor. Bu sorun, bir optimizasyon problemi haline ve sonra global 

optimizasyon özelliği yararlanarak altı eklemli robot manipülatör optimal bir değer elde etmek için PSO 

algoritması kullanılmıĢtır. Simülasyon sonuçları önerilen yaklaĢım pozisyon doğruluğu ve çözüm süresi 

açısından da üstün performanslı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Ters Kinematik, Sezgisel Yöntem, optimizisyon,.robot manipülatör. 

 

A Heuristic Approach for Inverse Kinematics  
 

Abstract: The inverse kinematics solution is a major problem in robotic research area and has become very 

important research area in recent decades. Also, the use of Heuristic methods such as Genetic Algorithm(GA), 

Particle Swarm Optimization (PSO) and Harmony Search (HS) has been increasing to handle many optimization 

problem and solving nonlinear problems. This paper presents an inverse kinematics solution method based on 

PSO for PUMA 560 robot manipulator. This problem have transformed into an optimization problem and then 

used the PSO algorithm to obtain an optimal value of six jointed robot manipulator by taking advantage of the 

global optimization property. The simulation results show that proposed approach has been performane in terms 

of both position accuracy and the solution time. 

 

Keywords: Inverse Kinematic, Heuristic Method, Optimization Problem, Robot Manipulator. 

 

1. Giriş 

Günümüze kadar büyük aĢama kaydeden robotlar, 

madde taĢınması (konveyör sistemler), boyacılık, 

kanak endüstrisi tıp vs. gibi birçok farklı sektörde 

kullanılmaktadır. Robotik bilimi birçok bilim dalını 

içine alan disiplinler arası bir terbiyedir bunların 

birçoğu robot kinematiği dahil tartıĢılabilir. Kinematik 

çalıĢmaları (Kinesiyoloji) robot hareketi genellikle 

geometri argüman ifade eder. Ancak, çeĢitli 

yöntemlerle bu konu için geliĢtirilmiĢtir. Sorunları 

çözmek için bu tür yöntemler arasında, yakın 

zamanlarda kabul edilen algoritmalar ve yapay zeka 

teknikleri dayalı yöntemler gibi bilgisayar bilimine 

bağlı kullanılır[1,2,3,5,6,7]. Son zamanlarda robotik 

biliminde Hızlı ve doğru kinematik hesaplamaları 

çözmeğe optimizasyon yöntemleri olarak sürü zeka 

yöntemleriyle yaygın olmuĢ.[4,8,9,10] 

PUMA 560 genel robot türü hakkında kısaca bu 

yazının ikinci bölümünde tanıdık özelliklerini 

tanıtacağız. Üçüncü bölümde, optimizasyon teknikleri 

kolektif zeka ile ilgili olarak PSO yöntemini 

tartıĢacağız, ve görüĢecek dördüncü bölümde PUMA 

560 robot için kinematiği kontrol edeceğiz ve beĢinci 

bölümde PUMA 560 robot için ters kinematiği 

bulmayı önerilen yeni yöntem analizi edilecektir. Son 

olarak, pratik sonuçları ile altıncı bölümde yaklaĢım 

tartıĢılacak.  

 

2.PUMA 560 Sistemi Modeli 

PUMA 560 robot kolu 6 serbestlik derecesine sahiptir 

ve altı karmaĢık eklemleri vardır. Oysa ilk üç eklemler 

uç iĢlevci kısmına yerleĢtirilmiĢtir, aĢağıdaki üç 

eklemler uç iĢlevciyönelimi sağlamak içindir. PUMA 

560 kontrolü Ģekil.1 de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Puma 560 Parametre Değerleri 

J. NO ai(meters) di(meters) RANGE Degree) 

1 0 0 -160o    +160o 
2 0 0 -245o    +45o 

3 0.4318 0.1491 -45o      +225o 

4 -0.0203 0.4331 -110o    +170o 
5 0 0 -100o    +100o 

6 0 0 -266o    +266o 
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Şekil.1. PUMA560 Robot kolu 

Denavit-Hartenberg (D- H) parametreleri PUMA 560 

için tablo.1 de verilmiĢtir. Denklem 1 çarpma 

dönüĢümlerin bütün komĢu çerçevelerini verir. Bu 

denklem önerilen yaklaĢımın uygunluk fonksiyonu 

hesaplamak için kullanılacak 

0T6=0T11T22T33T44T55T6   (1) 

 iTi+1 , i. bağlantı donuĢum matrisidir.0T6  matrisi her 

hangi altı eklem açıları için Kartezyen koordinat üretir. 

Önerilen yaklaĢımın maliyet fonksiyonu
17

 elde edilmiĢ 

ve hedef noktaları arasındaki Kartezyen uzayda Öklid 

mesafesi olduğundan, 0T6 maliyet fonksiyonu olarak 

elde edilen noktası Kartezyen koordinat hesaplamak 

için de kullanılabilir Denklem 1 sonucu eĢitliğinde 

verilen bir 4×4 donuĢumu, deklem 2 ve denklem 3 te 

verilmiĢtir. 

0T6= 

𝑟11 𝑟12

𝑟21 𝑟22

𝑟13 𝑝𝑥
𝑟23 𝑝𝑦

𝑟31 𝑟32

0 0
𝑟33 𝑝𝑧
0 1

     (2) 

Öyle ki 

r11=s1[c23(c4c5c6-s4s6)-s23s5c6]+s1(s4c5c6+c4s6), 

r21=s1[c23(c4c5c6-s4s6)-s23s5c6]-c1(s4c5c6+c4s6), 

r31=-s23(c4c5c6-s4c6)-c23s5c6, 

r12=c1[c23(-c4c5s6-s4c6)+s23s5s6]+s1(c4c6-s4c5s6), 

r22=s1[c23(-c4c5s6-s4c6)+s23s5s6]-c1(c4c6-s4c5s6), 

r32=-s23(-c4c5s6-s4c6)+c23s5s6,   (3) 

r13=-c1(c23c4s5+s23c5)-s1s4s5, 

r23=-s1(c23c4s5+s23c5)+c1s4s5, 

r33=s23c4s5-c23c5, 

px=c1[a2c2+a3c23-d4s23]-d3s1, 

py=s1[a2c2+a3c23-d4s23]+d3c1, 

pz=-a3s23-a2s2-d4c23. 

3. Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması 

PSO algoritması parçaları kolektif davranıĢı için 

Kennedy tarafından sunulan sosyal bir arama 

algoritması ve 1995 yılında ilk kez bir optimizasyon 

yöntemi [11] olarak tanımlandı. Bu yöntem 

                                                           
17

 Cost function 

guruplarında yiyecek ararken kuĢların toplu hareketi 

esinlenilmiĢtir. Sınıflandırma doğruluğu ve seçilen 

öznitelik vektörlerin uzunlukları parçacık hareketleri 

için değerlendirme kriterleri olarak kabul edilmektedir 

.PSO yöntemde ,akıĢ parçacıklar arama alanı kendi 

pozisyonunda bir değiĢiklik onların deneyim ve bilgi 

ve komĢuları tarafından etkilenir, bu nedenle diğer 

sürüsü parçacıkların konumu diğer parçacıkların arama 

etkiler. Bu sosyal davranıĢ modelleme sonucunda 

parçacıkların baĢarılı alanları doğru hareket bir arama 

iĢlemidir. Sürüsü parçacıklar birbirlerine öğrenmek ve 

elde edilen bilgiye dayalı en iyi komĢuları gidin. 

PSO'nun temelinde her an her parçacık zaten 

yerleĢtirilmiĢ olan en iyi konumda ve bütün komĢuları 

iyi pozisyona göre arama uzaydaki konumunu ayarlar 

olmasıdır. 

Ġlk olarak, bileĢenler bir dizi rastgele sorununa 

muhtemel cevap olarak oluĢturulur, daha sonra daha 

iyi durumlarda grup hareketleri, belirli bir desen ile 

bileĢen kayma birleĢtirerek içine taĢımak için elde 

edilir. Bir durum bu pozisyon değiĢikliği iki faktöre 

dayanır: 

1. Önceki hareketlerin karĢılaĢılan herhangi bir 

bileĢenin en iyi durum; 

2.Nüfus içinde en iyi bileĢenin durumu. 

Arama iĢleminin sonunda, tüm parçacıkların bir 

optimum noktada birleĢtirilsin. Her parçacık problemi 

ve bu parametreler ile belirlenen arama uzayının 

boyutu gibi birçokparametre vardır. Her parametre için 

parametre sayısının arttırılması, bir boyut boĢluk 

aramak eklenecektir. Sorunun, arama alanını 

varsayılarak n-boyutlu, nüfusun i'inci molekülün 

durum, bir n-boyutlu bir vektör  Xi= (xi, 1, xi, 2, xi, 3, 

..., xi, n) ile gösterilebilir ayrıca, parçacık ait olan vites 

Vi = (vi, 1, vi, 2, vi, 3, ..., vi, n) ve parçacığın en ziyaret 

edilen durum, bir n-boyutlu bir vektör P  ile verilebilir 

ve P= (pi, 1, pi, 2, pi, 3, ..., pi, n). Bu nedenle, bir n +1 

aĢamasında parçacık hareketi eĢittir (denklem 4): 

)()( )(

,22

)(

,11

)(

,

)1(

,
,

n

jibest

n

jibest

n

ji

n

ji xguCxPuCwVV
jji


  (4) 

gbest nüfusu en iyi parçacık ve değeri herhangi bir 

aĢamasında ortaya nerede, i = 1, 2 ... m parçacıkların 

sayısı m, j = 1, 2, ... n  ,n sorunun boyutu olduğu, W 

ağırlık faktörü C1 ve C2 ivme sabitleri, xi, j(n) vardır, 

eylemsizlik ağırlığı faktörü olan bir parçacığın güncel 

pozisyonunuz, u1 ve u2 0 ile 1 arasında rastgele 

değerler vardır. Ve bu aĢamada bir parçacığın yeni 

durumu denklem 5 gibidir. 

1 1  ( ) ( ) ( )

, , ,

n n n

i j i j i jX x v    (5) 
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        Kutu No. 

 

Küme      

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

… 
 

 

… 

19 20 21 22 23 24 

1 𝑥  0.00 117.2 130.0 0.00 35.20 115.2

0 

114.8

0 

23.80 120.0

0 

0.00 0.0

0 

49.20 84.20 0.00 

𝛿2 0.00 384.2 1805.

5 

0.00 917.7

0 

509.7

0 

1669.

20 

1034.2

0 

617.0

0 

0.00 0.0

0 

488.2

0 

149.7

0 

0.00 

2 𝑥  0.00 89.40 90.20 0.00 10.20 56.80 58.20 9.80 65.60 63.20 0.0

0 

0.00 76.20 43.00 

𝛿2 0.00 131.8

0 

197.7

0 

0.00 128.7

0 

186.7

0 

395.7

0 

127.70 2.80 34.70 0.0

0 

0.00 357.2

0 

234.0

0 

3 𝑥  0.00 75.60 97.60 0.00 7.20 78.20 75.00 11.20 71.40 0.00 0.0

0 

37.00 45.80 0.00 

𝛿2 0.00 83.80 595.8

0 

0.00 82.70 235.7

0 

151.5

0 

374.70 50.80 0.00 0.0

0 

503.5

0 

173.2

0 

0.00 

4 𝑥  0.00 93.80 89.40 0.00 16.60 72.00 80.00 19.20 83.00 1.00 0.0

0 

47.20 62.40 0.00 

𝛿2 0.00 74.20 218.3

0 

0.00 312.3

0 

642.5

0 

297.0

0 

505.70 167.5

0 

3.00 0.0

0 

1006.

70 

194.3

0 

0.00 

⋮⋮ 

15 𝑥  134.2

0 

1896.

40 

1844.

40 

0.40 1160.

60 

6228.

00 

6208.

00 

688.60  7007.

20 

1479.

80 

4.4

0 

1694.

60 

1952.

20 

0.40 

𝛿2 90048.2

0 

5332772

.8 

846812.

30 

0.80 5257815

.8 

5557979

.0 

5661296

.0 

1153321.

80 

3935683

.2 

799167.

20 

96.80 3060769

.3 

3645785

.2 

0.80 

16 𝑥  0.00 82.20 81.60 0.00 22.40 70.40 73.60 26.00 56.40 35.00 0.6

0 

140.8

0 

92.80 0.00 

𝛿2 0.00 389.7

0 

1078.

30 

0.00 508.3

0 

158.3

0 

126.8

0 

732.50 811.8

0 

2056.

00 

1.8

0 

231.2

0 

1111.

70 

0.00 

17 𝑥  0.80 86.20 95.20 0.40 31.80 36.00 36.20 39.40 71.20 2.00 0.2

0 

0.20 96.80 0.00 

𝛿2 3.20 528.7

0 

939.7

0 

0.80 376.2

0 

232.0

0 

1225.

20 

1230.8

0 

130.2

0 

20.00 0.2

0 

0.20 1967.

20 

0.00 

18 𝑥  0.00 59.20 68.60 0.00 0.00 60.60 66.40 0.00 58.60 2.40 0.0

0 

44.00 91.60 0.00 

𝛿2 0.00 44.70 274.3

0 

0.00 0.00 78.30 190.3

0 

0.00 116.3

0 

28.80 0.0

0 

1635.

50 

1924.

80 

0.00 

 

BiliĢsel ve sosyal faktörler olarak bilinen Katsayıları 

C1 ve C2, bir Ģekilde bir sorun dayalı seçilebilir C1 + 

C2<4. Uygun bu değerler seçilmesi, hızlı ve uygun 

yakınlaĢmalara yardımcı olabilir, ancak olmalı YanlıĢ 

seçimler etkileri olabileceğini kaydetti. C2 daha 

katsayısı C1 büyük görülürse Örneğin, algoritma 

Tepesi Tırmanma algoritması benzer olacaktır. Ve 

eğer C2 ‗i arttırırsak erken yakınsamayı elde ederiz. 

Genel olarak eğer C1 büyükse parçacıklar bağımsız ve 

dağınık aranmalı, eğer C2 büyükse parçacıkların kendi 

kolektif durumu tutulur. Bu ikisi arasında bir denge 

oluĢturmak için çalıĢılmalıdır. Pozisyon 

güncellemeleri için hız vektörü diyagramı ġekil 2 de 

gösterilmiĢtir. 

 
Şekil 2. Pozisyon Güncellemeleri Hız Vektörü 

Gösterimi 

4.Robot kinematiğin çözümlemesi 

Kinematik robotu çözmekten hedefimiz robotun 

konumu ve bitiĢ noktalarını bulmaktır. Bu makalede 

ters kinematik ve ileri kinematiğin PUMA 560 

robotunda kontrol edeceğiz.  

 

 

 

4.1.İleri Kinematiğin Çözümü 

Bu yöntemde açıları ve eklemlerin koordinatlarına 

sahip olduğumuzdan, robotun bitiĢ noktasını uzayda 

hangi noktada olduğunu belirliyoruz. 

Genelde bu yöntemde robotun her bir eklemi için 

dönüĢüm matrisi bulduktan sonra eklemin dönüĢüm 

matrisine çarparız ve toplam dönüĢüm matrisi buluruz. 

Örnek: Eğer A ekleminin dönüĢüm matrisi TA ile ve B 

ekleminin dönüĢüm matrisi TB ile elde edilirse AB 

ekleminin dönüĢüm matrisi denklem 6 da bulunur  

TAB=TA.TB   (6) 

ġekil 3. öenek olarak iki eklemli robot kolunun 

donuĢum matrislerin göstermektedir. 

 

Şekil 3. Örnek DonuĢum Matrisler 

Gbest
k V ik+1 

V ik 

Pbest
i 

Akım hızı 

Parçacık etkisi 

Swarm etkisi 
x ik+1 

 

Y 

x 
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4.2.Ters Kinematiğin Çözümü  

Bu yöntem konum koordinatlarını sahip 

olduğumuzdan robotun bitiĢ noktasını dönüĢ 

yaptığında eklemlerin koordinatları ve açılarını 

bulmak içindir. Ters kinematiği çözmek için farklı 

yöntemler bulunmaktadır. 

Ters kinematiğin çözümü ileri kinematiğinden zor 

olduğu açık bir gerçektir. Bu makalede suru zeka 

optimizasyon yöntemini kullanarak PUMA 560 

robotunda istediğimiz değerleri (eklemlerin açıları) 

çok hızlı ve net bir Ģekilde tasarım yapabiliriz.  

5 - Önerilen yöntem, 

5-1 Önerilen Algoritma 

Önceki bölümde belirtildiğine göre θ1,…, θ6 açılarının 

optimal değerlerini bulmak ve  PUMA 560 robotun 

ters kinematik problemini çözmek için Optimizasyon 

PSO yöntemini kullanırız. Bu unutulmamalıdır ki 

sorunu çözmek için PSO yöntemini ve uygunluk 

fonksiyonunu (fitness) kullanmak gerektirir. Bu 

durumda, ileri kinematik yöntemini kullanarak 

istediğimiz konuma uzak veya yakın olmasını 

uygunluk fonksiyonunu (fitness) kriter olarak bulunur. 

Bu fonksiyonla ilgili daha fazla bilgi gelecek 

bölümlerde verilecektir. Belirlediğimiz yöntemde 

öncelikle, bir ilk nüfus θ1, θ2,., θ6 değerleri öğretildi, 

baĢlangıçta yapılması için rastgele seçilmiĢ imal 

edilebilir. Bununla beraber, her bir açı θ1 rasgele 

seçme minimum ve maksimum değerleri için kriter 

tablosunda (tablo 1) dikkate alınmalıdır. Örneğin, θ3 

rasgele değerler [ -450
‘
  +225

‘
 ] bir aralık içinde 

oluĢturulması Tablo[1] içinde verilmektedir. Bu 

yüzden baĢlangıç nüfus değerleri θ1 den θ6 ya kadar 

öğretilir ve bu nüfusun sayısı soruyla düzetilebilir ve 

bu sayıyı arttıkça sorunun net bir çözüme ulaĢılma 

ihtimali yükselir ama sorunu çözmek fazla zaman alır. 

Ġlk nüfusu oluĢturduktan sonra, her bir parçacığın θi 

değerlerini uygulama fonksiyonunda (fitness) 

giriyoruz ve bu değerlerin sonucunu PSO 

algoritmasında kullanıyoruz ve her bir parçacığın 

uygunluk değerleri (fitness) Pbest (parçacığın en iyi 

konum noktası) ,nüfusun bütün parçacıklarına göre 

elde edilir. Ayrıca bulduğumuz değerleri kullanarak 

gbest (nüfusun içindeki en iyi konumdaki parçacık) 

hesaplayabiliriz. Gerekli değerleri hesapladıktan sonra, 

denklem 4 ve 5 kullanarak nüfusun bir sonraki adımı 

ortaya çıkar. Bu iĢlemi en uygun değeri (fitness) 

bulana kadar tekrarlayacağız. 

Önerilen akıĢ diyagramı algoritması Ģekil 4 de 

verilmektedir 

 

Şekil 4. Önerilen Yöntemin AkıĢ Diyagramı 

Algoritmanın sonunda, gbest (nüfusun en iyi 

parçacığı)değerlerini her bir parçacıkta θ1 den θ6  

değerlerine  optimal çözüm olarak kullanılır. 

5-2 Uygunluk Fonksiyonu (Fitness) 

Aslında bu fonksiyon belirlediğimiz noktanın 

mesafesini ve θi değerleriyle robot hareket etikten 

sonraki konum yerini belirler. 

Dolayısıyla bu fonksiyonun geri sayısalı değeri 

mesafeyi ve istenilen parçacın değerini belirler. Tabi 

ki bu değer her ne kadar az olursa daha iyidir ve 

istenilen noktaya yakındır. Problemi çözmek için en 

yakın noktayı optimum noktası olarak kullanırız.   

Ve bu fonksiyonda θ1 den θ6 (istenilen parçacın 

açıları) ve (x1, y1, z1) istenilen nokta olarak ki robot 

istenilen noktaya gitmek zorundadır. 

BaĢlangıçta dönüĢüm matrislerinin her bir 

eklemlerinden toplam dönüĢüm matrisini PUMA 560 

robotu için buluruz ve fonksiyon bu Ģekilde 

çalıĢır.(denklem 1 gibi) 

Sonra her bir parçacığın θ değerlerini robotun 

dönüĢüm matrisinde yerleĢtiririz ve aynı ileri 

kinematik gibi robotun gidecek konum yerini bu θ 

değerlerini verdikten sonra belli olur. 

Örnek: eğer (x, y, z) robotun ileri kinematikten sonra 

konum yeri olduğunu verirsek bu durumda konum 

yerinin mesafesi istediğimiz yerden (x, y, z) denklem 7 

den elde edilir. 

distance=((x-x
,
)

2
+(y-y

,
)

2
+(z-z

,
)

2
)

½
          (7) 

Başla 

Generate Initial 

Population 

(θ1..θ6) 

Calculate X,Y,Z from 

θ1..θ6by forward 

kinematic 

Calculate fitness values 

 

Calculate Pbests and gbest 

 
Update value of Population 

 

Iteration <  Max 

Start 

No 

Yes 
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distance değerini hesapladıktan sonra uygunluk 

fonksiyonunun değerini denklem 8 den hesaplaya 

biliriz. 

Fitnessi=
1

1+𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖
   (8)  

6.Sonuçlar 

Bu makalede geliĢmiĢ PSO kullanarak ters kinematiği 

hesaplayıp ve PUMA 560‘ın kollarının açıları optimal 

değerlere arıyoruz ve sürü zekasını optimal olarak 

kullanıp ve bir hızlı ve net değerler için çalıĢmıĢız. 

Arama alanı bu konuda bir 6 boyutlu alandır ve eklem 

hareket açıklığı bu alanda her boyutta tablo 1 de 

verilmiĢtir. Bu konuyu çözmek için sonuçları 

Harmony Search [10] yöntemiyle tablo 2 ‗ile 

karĢılaĢtırmıĢız. 

 Önerilen 

yöntem 

HS 

yöntemi 

Hata 3.32E-08 2.43E-04 

Zaman 0.0361 0.376 

Tablo 2.Önerilen Yöntem Ve HS Yöntemi  

Tablo 2 yapılan yöntem HSyönteminden daha uygun 

ve daha iyi olduğunu gösteriyor  
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Medeni Kanun‟da Bir Yasal Boşluk: Sanal Miras 
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Özet: Bilgi toplumu çağının bir getirisi olan sanal dünyanın daha aktif kullanılması, beraberinde sanal 

edinimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiĢtir. Bu sanal edinimler kimi zaman, geliĢen teknolojinin  ürünleri 

olup, maddi getirisi itibariyle dikkat çekmektedirler. 

ĠĢte bu noktada çözülmesi gereken yeni problemlerden biri de,  ―Sanal Miras kavramı‖dır. 4721 sy. Türk Medeni 

Kanununda henüz bir düzenleme bulunmamakla birlikte, kanun boĢluğunun doldurulmasından evvel durumun 

akıbetinin ne olacağı,  hukuk dünyasında yeni tartıĢmalara sebebiyet vermiĢtir.  

 

Anahtar Sözcükler: Sanal miras, alan adı, medeni kanun, gmail, Hotmail,  yahoo  

 

A New Legal Gap in Civil Code : Virtual Heritance. 
 

Abstract: The virtual world‘s using more actively that arisinf from the age of information society has been 

caused virtual acquisition to occur. These virtual acquisition has been arising from developing technology and 

they have been noted because of the financial returns. 

At this point, the problem that has to be solved is also virtual heritance. Although there is no regulation in the 

civil code numbered 4721, the situation is open to discussion, unless this legal gap is complete. 

 

Keywords: virtual heritance, domain, civil code, gmail, Hotmail, yahoo 

 

1. Sanal Miras Kavramının Ortaya Çıkışı ve 

Beraberinde Getirmiş Olduğu Sorunlar 

 

Günümüz dünyasında, bireylerin sanal platformda 

etkin olmasının bir sonucu olarak, birey hayatının 

önemli bir kısmı da sanal platform üzerine taĢınmıĢtır. 

Bugün; yalnızca Türkiye‘de yirmi milyonu aĢkın 

kiĢinin Facebook, beĢ milyonu aĢkın kiĢinin twitter ve 

gene binlerce kiĢinin blog, linkedin, gmail vs. 

kullanıcısı olduğunun istatistiklerle sabit olması, bu 

durumun en büyük kanıtıdır. 

Ġnternet aktörlerinin bu denli artması, sanal platforma 

taĢınan varlıkların da artmasına sebebiyet vermiĢtir. 

Bu sanal edinimlerin bir kısmı maddi değerleri 

itibariyle dikkat çekmektedir. Özellikle belli bir içeriği 

olan alan adları (domain) , kaliteli içerik ve servis 

bulunduran web siteleri, belli bir düzeye getirilmiĢ 

oyunlar ya da takipçi sayısının fazla olması itibariyle 

değeri yüksek Twitter hesapları düĢünüldüğünde sanal 

ortamda maddi getirisi yüksek edimlerin gün geçtikçe 

daha geniĢ bir alana yayıldığı görülmektedir. 

Peki bu sanal malvarlıklarının, kiĢi yaĢamından 

sonraki akıbetleri ne olacaktır? 

Esasen kiĢi malvarlığının, ölümden sonraki hukuki 

durumu miras hukuku çerçevesinde 

çözümlenmektedir. Zira 4721 sy. Türk Medeni 

Kanunu, kiĢi malvarlığının  ölümden sonra yasal 

mirasçılara intikali, vasiyet, miras sözleĢmesi gibi 

konuları 495 vd. maddeleri ile düzenlemiĢtir. 

Diğer yandan 5846 sy. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında eser olarak addedilebilecek edimler de 

belirli Ģartlar çerçevesinde miras hukukunun konusunu 

oluĢturabilmektedirler. 

4721 sy. Kanun‘da, kiĢi malvarlığının nasıl mirasçılara 

intikal edeceği düzenlemiĢ  iken, günümüz geliĢen 

teknolojisinin bir getirisi olan sanal malvarlığının 

akıbeti konusunda henüz mevzuatlarımızda herhangi 

bir düzenleme yer almamaktadır.  

Ancak, bilgi teknoloji çağının bir getirisi olarak, 

bugün, sanal mülkiyet konusu olabilecek oyun 

karakterlerinin bir çok ortamda açık artırma ile 

satılabildiği, bazen çok yüksek seviyeye getirilmiĢ 

oyun haklarının oldukça iyi fiyatlara el değiĢtirdiği 

bilinmektedir. Özellikle anlamlı ve jenerik alan 

adlarının ne kadar yüksek fiyatlara satılabildiği, hatta, 

kaliteli içerik ve servis bulunduran internet sitelerinin 

yatırımcı Ģirketler tarafından çok yüksek fiyatlarla 

satın alındığı da artık sık olarak rastladığımız durumlar 

arasındadır. (1) 

O halde, trafik kazası gibi ani ölüme sebebiyet veren 

durumlarda, yalnız kiĢi aklındaki basit bir kullanıcı adı 

ve Ģifreye bağlı maddi getirisi yüksek malvarlıklarının 

akıbeti  ne olacaktır?  

Gerçekten de  bugün twitter dünyasının 

fenomenlerinden olan Pucca (Selen IĢık) karakteri, 

henüz telif hakları, sözleĢmeleri olan bir değere 

dönüĢmeden evvel vefat etseydi ve hesap eriĢim 

bilgileri de onunla birlikte yok olsa idi, Pucca 

karakterinin sahibi kim olacaktı? Ortada önemli bir 

ekonomik değer olmasına rağmen mevzuatlarımızda 

henüz bir düzenleme yer almadığından,  mirasçılar, 

bugünkü kanunlara ve kullanıcı sözleĢmelerine göre 

mevcut karakter üzerinde bir hak iddia 

edemeyeceklerdi. 

 

2. FSEK Bakımından Değerlendirme 

 

5846 sy. Kanun‘da fikir ve sanat eserleri üzerindeki 

hakkın mirasla intikal edebileceği düzenlenmiĢtir. Bu 

husus düzenlenirken ikili ayrım yapılmıĢtır: 
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Manevi Haklar: Fikir ve sanat eseri üzerindeki 

manevi yetkiler sahibinin kiĢiliğine bağlı oldukları 

için, terekede yer almazlar, yani miras yolu ile 

mirasçılara geçmezler, ancak eser sahibinin iradesiyle 

veya FSEK‘de öngörülen Ģartlarla, yakınlar ile üçüncü 

kiĢiler tarafından kanunen kullanılabilirler.  

Mali Haklar: Buna karĢılık, mali hakların tamamı 

miras yolu ile mirasçılara intikal eder (FSEK m. 63/1). 

Mali hakların mirasla kazanılması eser veya mali hak 

sahibinden olabilir. Bu hususta MK 495 vd. 

hükümleri uygulanır. Ancak terekede var olan mali 

haklar mirasa konu olabilir. Eser veya mali hak sahibi,  

sağlar arası tasarruflarla mali hakları kısmen veya 

tamamen devretmiĢse, miras kuralları kalan mali 

haklar hakkında hüküm ifade eder. Mali haklar mirasla 

geçtiği takdirde, MK m. 640/3 uyarınca bir temsilci 

tayin edilmiĢse, temsilci bu haklar için yapacağı 

iĢlemler için mirasçıların kararını almak zorundadır. 

(2) 

Görüldüğü üzere 5846 sy. Yasa kapsamında eser 

olarak addedilen edimler belli Ģartlarla sanal mirasın 

konusu olabilmektedir.  

Bu bağlamda sanal platform üzerindeki web siteleri, 

alan adları, facebook, twitter hesapları gibi sanal 

edinimlerin ilgili mevzuat kapsamında eser niteliğini 

haiz olup olmadığı, eser niteliğini haiz ise eserin 

yaratıcısının kim olduğunun irdelenmesi 

gerekmektedir. 

Ġnternete bağlı bilgisayarlara diğer bilgisayar 

tarafından eriĢim sağlanabilmesi için oluĢturulmuĢ 

olan Web sitelerinin yapımı, önemli ölçüde para ve 

emek yatırımı gerektirmektedir. Kullanımı kolay ve 

anlaĢılabilir bir web sayfasının tasarımı ise yaratıcılığı 

gerektiren bir iĢtir. Bu sebeplerle bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, web sayfalarının fikri ürün 

sayılmaması düĢünülemez. Bunun sonucu olarak, söz 

konusu ürünlerin hukuken korunmaya değer ürünler 

olduğu sonucuna varılmaktadır (3).    

Diğer yandan Facebook, Twitter hesapları ile belli 

seviyelere getirilmiĢ oyunlar için aynı korumadan 

bahsedebilmek zordur. Zira Facebook ve Twitter‘ın 

kullanıcı sözleĢmeleri ile telif haklarının kullanıcılara 

ait olmadığı önceden kabul edilmektedir. Bu sebeple 

bu hesaplar fikri ürün kapsamına girememektedirler.  

Belirli seviyeye getirilen oyunlar ise her ne kadar 

sahibinin hususiyetini taĢıdığı düĢünülse de esasen 

oyunlar yaratılırken, bütün ihtimaller programlanarak 

yazıldığından, hangi seviyede olursa olsun, oyunun 

iĢlendiğinden bahsedilemez. Diğer yandan Facebook 

ve Twitter‘da  olduğu gibi, oyunlarda da önceden 

kabul edilen kullanıcı sözleĢmesi ile kiĢiler ortaya 

çıkan ürünün kendilerine ait olmadığını kabul 

etmektedirler. 

 

3. Sanal Mülkiyet‟in Tartışmayı Tetiklemesi: 

 

Aslında kiĢilerin online malvarlığı ile ilgili 

problemlerinin baĢında söz konusu hesapların maliki 

olamamaları geliyor.  

 

Keza, bugün binlerce takipçisi olan bir Twitter 

hesabının maddi getirisinin oldukça yüksek olmasına 

karĢın, hesap açarken kabul edilen bir sözleĢme ile 

Twitter‘ın kiĢilere verdiği ‗hizmet‘i istediği zaman, 

önceden bir uyarı yapmaksızın sona erdirme hakkı 

olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple  biliĢim 

hukukçularından bazıları,  hesapları sona erdirme 

insiyatifi verilmesinin, esasen o hesaplar üzerinde 

sanal mülkiyetin olmadığının zımni kabulü olduğunu 

savunmaktadırlar. 

 Diğer yandan kullanıcı sözleĢmelerinin bu konuda 

kısıtlayıcı olsa bile bu sözleĢmeyi kullanıcıya kabul 

ettiren özel Ģirketlerin mahkeme kararlarına uymak 

zorunda olduğunu, dolayısıyla bu konuda çıkacak 

mahkemekararı ile hesaplar üzerinde hak iddia 

edilebileceğini savunan görüĢler de vardır. (1) 

 

4. Dünya Ülkelerinde Yaşananlar: 

 

Yalnız Türkiye değil, Dünya‘da birçok ülkede sanal 

mirasın akıbetinin ne olacağı konusunda henüz bir 

belirginlik bulunmamaktadır. Buna karĢın Türkiye‘de 

henüz yargıya intikal etmiĢ bir olay söz konusu olmasa 

da dünya üzerinde çeĢitli somut örneklere 

rastlanılmıĢtır. 

Örneğin ABD‘de benzer bir konu yargıya taĢınmıĢ 

olup, 20 yaĢındaki asker oğulları Irak‘ta ölen 

Amerikan ailesi, ölen oğullarının Yahoo‘daki mail 

hesabına ulaĢmak istemiĢlerdir. Yahoo ise bu konuya 

özel hayatın gizliliği prensibi gereği olumlu 

yaklaĢmamıĢ, sonuç olarak durum yargıya intikal 

etmiĢtir. (1) 

Avrupa Birliği‘nde de hazırlanacak ortak kanun 

tasarısında bu konunun yer alacağı belirtilmiĢtir. Zira 

bu konuda Avrupa Topluluğu hali hazırda ‗‘dijital 

kimliğin unutulması‘‘ hakkı üzerinde 

çalıĢmalar yapmaktadır. Viviane Reding adlı  bir 

Avrupa Topluluğu Hukuk komisyonu üyesinin bu 

konuda meclise bir kanun tasarı sunduğu bilinmekte. 

Ġsmi anılan hukukçu Tasarıda; 

- Bireylerin ‗‘dijital bilgilerini ve iĢlemlerini 

durdurma, geri çekme, engelleme gibi bir hakka sahip 

olması, 

- Bireylerin dijital bilgilerinin neden silinmesi 

gerektiğini savunmak yerine, bir Ģeyi ispat 

amacıyla tutmak gerekir diyenino iddiasını 

ispatlanması gerektiği konularına dikkat çekmiĢtir. (4) 

 

Bunun yanında, gerek ABD‘de gerekse Avrupa‘da 

dijital mirasın korunmasıyla ilgili çalıĢmalar yoğun bir 

biçimde devam etmektedir. UNESCO 2003 yılında 

dijital mirasın korunmasıyla ilgili bir Ģartı (charter) 

kabul etmiĢtir. Avrupa Birliği‘nin (AB) 5., 6. ve 7. 

Çerçeve Programları aracılığıyla AB destekli pek çok 

proje gerçekleĢtirilmiĢtir. (örneğin, Avrupa 

Komisyonu Dijital Miras ve Kültürel Ġçerik Programı 

DIGICULT bunlardan birisidir). (5) 

Yapılan ve yapılacak olan çalıĢmalar henüz bu 

seviyede olmakla birlikte tartıĢma konuları gün 

geçtikçe artmaktadır. Dünya üzerinde pek çok 
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hukukçu, internet üzerinden satın alınan mp3 ve e-

kitapların miras bırakılıp bırakılmayacağını 

tartıĢmaktadırlar. ABD‘de, bazı hukukçular ‗bu konun 

sanal miras kavramı olarak değerlendirilmesi 

gerektiğinden bahsederken,  bazıları da, ―KiĢi dijital 

kitap ve müziklerin sadece kullanım hakkına sahiptir 

ve bu hak ölünce ortadan kalkar‖ tezini 

savunmaktadır.   

Keza kiĢilerin, kiĢisel alıĢveriĢ hesaplarının Ģifrelerini 

yakınlarına söyleyemeden hayatını kaybetmeleri 

durumunda bu hesapların akıbetinin ne olacağı da 

tartıĢmaların odağında yer almaktadır. Genel olarak 

hukuk dünyası, müzik ve kitap koleksiyonlarının 

sonraki nesle miras kalması gerektiğini savunmaktadır. 

 

5. Sanal Dünya‟da Aktif Şirketlerin Konuya 

Yaklaşımı 

 

KiĢi bilgilerinin ölümden sonra, yakınlara intikal edip 

edemeyeceği konusunda sanal dünyada aktif 

Ģirketlerden: 

Yahoo  kiĢilerin, ölen yakınlarının Ģifrelerini elde 

etme yolundaki  taleplerini, kendi politikaları gereği, 

kiĢinin ölümüyle hesabın son bulduğu gerekçesiyle 

reddetmektedir. Yahoo, bu konuda kiĢilerin özel 

hayatının gizliliğini ve bu bağlamda gizlilik prensibini, 

sanal miras kavramının önünde görmektedir. 

Yahoo, ölenle birlikte hesabı dondururken, Hotmail 

ve AOL, resmi ölüm belgesi ibraz edildiğinde 

mirasçılara eriĢim hakkı sağlayabilmektedir. Bu 

durumun özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceğini 

düĢünen hukukçular , bu iki Ģirketin mirasçı 

politikalarını eleĢtirmektedirler. 

Gmail, mirasçıların hesaba eriĢebilmesini ancak bu 

konuda alınacak bir mahkeme kararının ibraz edilmesi 

ile mümkün hale getirmektedir. Bunun yanında bir 

Gmail kullanıcısı hayatını kaybederse ailesi ya da 

mirasçıları Google‘a faks ya da e-mail yoluyla 

ulaĢarak hesabın kapatılmasını isteyebilmektedir. 

Bunun için ölüm belgesi ve vekaletname sunulması 

yeterli olup, Eğer ölen kiĢi 18 yaĢından küçükse talep 

için doğum belgesinin ibraz edilmesini talep 

etmektedirler. 

Kimi internet siteleri, kullanıcısının öldüğünden 

mirasçılar tarafından haberdar edildiği an kullanıcı 

hesabını kapatabiliyor. Bazı siteler ise, kullanıcının 

belli bir kaç ay içinde iĢlem yapmaması halinde hesabı 

kapatabiliyor. 

Görüldüğü gibi sanal dünyada aktif olan ġirketlerin 

prensipleri birbirlerinden farklı olup, bu konuda henüz 

yeknesak bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 6. Üretilmiş Çözüm Yolları 

 

Sanal alemdeki malvarlıklarının ölümden sonra ne 

olacağı konusunu sağlıklarında çözüme kavuĢturmak 

isteyen kullanıcılar için, bugün bazı internet siteleri 

kurulmuĢ olup, belirli ücretler karĢılığında konuya 

çözüm bulunabilmektedir. 

Bu konuda Legacy Locker adlı bir internet sitesi tüm 

sanal bilgileri, talep eden kiĢi öldükten sonra kiĢinin 

mirasçılarınıza devrediyor. ġahsın Ģifreleri  onun  

belirlemiĢ olduğu kiĢilere teslim edilmekte, talep 

olursa varislere yazılan e-postalar da gönderilmektedir. 

San Francisco‘da kurulan Legacy Locker bu iĢi belirli 

bir ücret karĢılığında yapmaktadır. 

i-.Croak adlı internet sitesi de bu konuda hizmet 

verenlerden olup, dijital malvarlıklarının öldükten 

sonra idare edilmesini isteyenlere özel hizmet 

vermektedir. 

Bu uygulamaya baĢvuranlar, belirli ücret karĢılığı, 

malvarlıklarını kategorize ederek "koruyucu" ya da 

"vasi" hesaplar oluĢturabilmektedirler. 

Koruyucu ve vasi seçilen kiĢiye özel kullanıcı adı ve 

Ģifresi gönderilmekte olup, 

bu kiĢiler dijital mirası ancak kendisini bu göreve 

atayan kiĢinin ölüm belgesi doğrulandığında 

görebilmektedirler. 

Bunun yanında gizli kalınmasının tercih edileceği kimi 

hesaplar için, iCroak bir çözüm önerisi getirmiĢ olup , 

ölüm sonrasında tüm bilgilerin silinmesi de imkan 

dahilindedir. (6) 

Sanal dünyada aktif rol oynayan Ģahısların öldükten 

sonra  Facebook arkadaĢlarına kiĢisel bir mesaj 

bırakma imkanı veren „if i die‟ uygulaması da konuya 

çözüm üreten uygulamalardan birisidir. Önce 

uygulama ile video veya metin tabanlı bir mesaj 

kaydedilmekte, ardından talep edenin ölümünü 

onaylayacak 3 güvenilir (!) Ģahıs seçilmektedir.  

Bunun akabinde ölen kiĢinin son mesajı Facebook‘ta  

otomatik olarak yayınlanıyor. 

Gene internet dünyasında konuya çözüm üreten 

Ģirketlerden biri olan Deathswitch adındaki bir firma, 

yıllık 20 dolar ücret karĢılığında, kiĢi öldükten sonra 

daha önceden Ģahsın yazmıĢ olduğu mailleri istediği 

kiĢiye iletebiliyor. Eğer belirli bir süre siteye giriĢ 

yapılmazsa Deathswitch ölündüğünü varsayarak, daha 

önce tanımladığınız kiĢilere mailleri gönderiyor. 

Görüldüğü üzere, aslında çözüm yolları genel olarak 

sanal mirası karĢılamaya yetmeyip, sanal yollardan 

vasiyeti meĢru kılmaya yönelik çalıĢmalardır. Yani asıl 

durulması gereken nokta olan, kiĢilerin sanal 

miraslarının kanun gereği kendiliğinden yasal 

mirasçılarına geçmesi hususunda bir düzenleme 

yapılmamıĢtır. 

 

7.Kişilik Haklarının Akıbeti 

 

Yukarıda zikredilen hesapların sanal malvarlığı olarak 

değerlendirilmesi ve bu açıdan sanal miras kavramının 

mevzuatlarımızda düzenlenmesi ihtiyacı ortadadır.  

Ancak sorun hukuki çözüme kavuĢturulurken, alanın 

kiĢisel hakları da yakından ilgilendirdiğinin göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir.  

Zira Gmail, Hotmail, Facebook gibi sosyal ağlar 

maddi getirisi olan malvarlıklarını barındırmanın 

yanında, kiĢilerin özel bilgilerini belli Ģahıs ya da 

Ģahıslarla paylaĢtığı, ya da yalnız kendine sakladığı 

bilgileri içeren mecralardır. Bu durumda düzenleme 
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yapılırken maddi değeri olan sanal varlıklar ile 3. 

Ģahıslara ait gizlilik değeri olan bilgilerin ayrılması 

daha doğru olacaktır.  

Gerek 4721 sy. Türk Medeni Kanunu, gerek 5237 sy. 

Türk Ceza Kanunu, gerek Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası gerekse  Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

gibi tarafı olduğumuz uluslararası mevzuatlar kiĢilik 

hakları ve kiĢisel verilerin korunacağını hüküm altına 

almıĢtır. 

O halde gerek sanal dünyada getirilmiĢ çözüm yolları, 

gerekse henüz halihazırda olmamakla birlikte, 

mevzuata alınması gereken sanal miras kavramı ile 

ulaĢılacak nihai çözüm, kiĢilik haklarına zarar 

vermemelidir. Zira mail adresleri, Twitter, Facebook 

gibi hesaplar aynı zamanda Ģahsın üçüncü Ģahıslarla 

iletiĢime geçtiği özel alanlar olduğundan, kiĢi öldükten 

sonra yasal mirasçıya akıbetin hangi boyutlarda olması 

gerektiğinin özel hayatın gizliliği bağlamında kiĢilik 

hakları göz önünde bulundurularak çözüme 

kavuĢturulması gerekmektedir.   

Mahkemeler, yeminli bilirkiĢi vasıtasıyla bunları 

rahatlıkla ayırıp, gizliliğe konu içeriğin silinmesini 

veya bu içeriğe eriĢimin engellenmesine karar 

verebilirler. (1) 

 

8.Sonuç 

 

Yukarıda izah edilmeye çalıĢıldığı üzere, Bilgi 

teknoloji çağına adım atmakla birlikte, son 15 yıldır 

internette aktif rol oynayan ülkemiz, diğer dünya 

ülkelerinde de görüldüğü gibi, internet üzerinde çeĢitli 

problemler yaĢamakta ve kimi zaman, mevzuatların 

geliĢmelerin ardında kalması sebebiyle problemler 

daimi nitelik kazanmaktadır. 

―Sanal Miras‖ problemi, aslında baĢta internet 

dünyasındaki rollerin aktifleĢmesi ile birlikte 

öngörülmesi gereken ve çözüme kavuĢturulması 

gereken bir mevzudur. Zira sanal alemin aktif 

kullanıldığı günden beri üretilen web siteleri, 

domainler, oyunlar ve daha bir çok edinim maddi 

getirisi yüksek birer malvarlığıdır. Ve bu 

malvarlıklarının aslında reel hayattaki malvarlığından 

ayrı tutulmasının ve bunun bir sonucu olarak mirasa 

konu edilmemesinin mantıklı olmadığı izahtan 

varestedir. 

Gerçekten de duruma bakıldığında ardımızda 

mirasçılarımıza bıraktığımız gayrimenkullerimiz, 

otomobillerimiz gibi değer itibariyle dikkat çeken 

malvarlıklarımızla, bugün zengin içeriklerle 

oluĢturduğumuz alan adlarımız ya da yüksek 

seviyelere getirerek maddi değer kazandırdığımız 

oyunlarımız arasında varlık kazandıkları ortam dıĢında 

bir fark bulunmamaktadır. Ġki grup malvarlığı da 

kiĢisel emek vs. sonucu elde edildiğine ve maddi değer 

sahibi olduğuna göre ikinci grubun mirasa konu 

olamamasında  hukuki isabet olmadığı açıktır. 

Bu durumda modern hukukun online dünyaya göre 

yeniden Ģekillendirilmesi her zamankinden daha acil 

bir ihtiyaç olup, bu konunun mevzuatta yer alması 

gerektiği aĢikardır. Ancak konu düzenlenirken özel 

hayatın gizliliği prensibi de dikkate alınmalıdır. 

Sonuç olarak, ülkemizde olduğu gibi dünya üzerinde 

de üzerinde tartıĢılan bir mevzu olmakla birlikte henüz 

mevzuata girmeyen ―sanal miras‖ ın  online dünyaya 

göre yeniden Ģekillendirilmesi ihtiyacın giderilmesinde 

önemli bir adım olacaktır. 
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Özet:Görüntü iĢleme algoritmaları kiĢisel bilgisayarlarda donanımsal alt yapıları nedeniyle son derece 

baĢarılıdır. Mobil cihazların iĢlemci güçleri ve depolama kapasiteleri cihazların ilk üretildiği yıllarda görüntü 

iĢleme uygulamaları için yetersizken, donanım kapasitelerinin artmasıyla bu cihazların iĢlem yapabilme 

kabiliyetleri günden güne artmıĢtır. Dolayısıyla görüntü dosyaları gibi yoğun veri içeren uygulamaların 

çalıĢtırılabilmesi için gereken altyapı zamanla daha iyi seviyelere ulaĢmıĢtır. Bu makalede android iĢletim 

sistemi ve android iĢletim sistemi üzerinde çalıĢtırılan bir görüntü iĢleme uygulamasının adımları anlatılmıĢtır. 

Uygulamada kameradan alınan görüntüler üzerinde RGB kanal değerleri gerçek zamanlı olarak elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada elde edilen değerler histogram dengeleme veya eĢitleme de bir resimdeki renk değerlerinin belli bir 

yerde kümelenmiĢ olmasından kaynaklanan, renk dağılımı bozukluğunu gidermek için kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Görüntü iĢleme, Android iĢletim sistemi, Mobil Cihazlar, Gerçek zamanlı görüntü iĢleme  

 

Abstract 

Image processing algorithms on personal computers is extremely successful because of the hardware 

infrastructure. Processing power and storage capacity of the first generation mobile devices is poor for image 

processing applications.But with the development of the hardware capabilities of these devices, their processing 

capacity is increasing from day to day.In this article, the android operating system and an image processing 

application running on android operating system is described step by step. In our application , real time RGB 

channel values from captured images were obtained.The values obtained in this study is used in to eliminate 

color distribution distortion using histogram equalization and synchronization of the color values in an image 

that is clustered in a particular place. 

 

Key words: Image processing, Android OS, Mobile Devices, Real-time image processing 

 

1. Giriş 

 

Görüntü iĢleme yeni algoritmalar geliĢtirmeye ve 

algoritmalarda optimizasyona uygun bir alan 

olduğundan son yıllarda kiĢisel bilgisayarlarda görüntü 

iĢleme uygulamaları önemli bir yere sahiptir. [1,4]. 

Günlük hayatımızda mobil cihazlardaki görüntü 

uygulamaları, günlük bilgi alıĢveriĢinin artması, 

paylaĢımların çoğalması ve sosyal medyanın 

yaygınlaĢması nedeniyle daha da önemli rol 

oynamaktadır. Teknolojinin yaygınlaĢmasıyla birlikte 

mobil cihazlarda internet eriĢim hızı ve çeĢitli donanım 

özellikleri de zamanla geliĢmiĢtir. Özellikle son 

yıllarda mobil teknolojilerdeki ilerleme, mevcut 

bilgisayarlarda kullanılan görüntü iĢleme 

algoritmalarının mobil cihazlarda da 

kullanılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle mobil 

telefonlarda görüntü iĢleme yeni ve önemli bir 

konudur. 

Günümüzde mobil cihazların küçük ekranlarında daha 

büyük çözünürlüklü görüntüler elde etmek ve kiĢisel 

bilgisayarlarda kullanılan birçok uygulamayı mobil 

cihazlarda da kullanabilmek için çeĢitli çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Örneğin mobil cihazlarda optimal 

görüntü tarama yöntemi, insan görüntü tarama 

davranıĢ modeli esas alınarak elde edilmeye çalıĢılmıĢ 

ve küçük ekranlarda daha büyük görüntüler elde etmek 

için etkili yöntemler elde edilmiĢtir[5]. Bununla 

birlikte mobil cihazlarda yüz tanıma, barkod okuma, 

nesne tanıma ve temel görüntü iĢleme çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. 

Mevcut olan ve kiĢisel bilgisayarlar üzerinde çalıĢan 

birçok sistemin var olmasına rağmen mobil cihaza 

gereksinim duyulmasının en büyük nedeni, sistemi 

kullanmanın mobil cihazlarda çok daha pratik 

oluĢudur. Çünkü birçok sistemde ihtiyaç duyulabilecek 

donanım (Kamera, internet, SMS, MMS) zaten mobil 

http://edu.tr/
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cihazlarda mevcuttur. Mobil cihazlarda bulunan 

gömülü dijital kamera wi-fi ya da 3g internet 

bağlantısı, taĢınabilirliği ve hareketliliği de tercih 

nedenleri arasında sayılabilir. Bu durumda sisteme 

ihtiyaç duyan kullanıcı mobil cihazlarda ek bir 

donanıma ihtiyaç duymayacak, sisteme yazılımı 

yükleyerek kullanabilecektir. 

 

2. Mobil Cihazlarda Görüntü İşleme 

 

KiĢisel bilgisayarların donanımsal alt yapısı, görüntü 

iĢleme algoritmalarının gerçekleĢtirilmesinde son 

derece baĢarılıdır. Fakat mobil cihazların donanımsal 

alt yapısı kiĢisel bilgisayarlara nazaran daha düĢük 

seviyede olduğundan bu tekniklerin 

gerçekleĢtirilebilmesi için en iyi algoritmaların 

kullanılması ve optimize edilmesi gerekmektedir[6]. 

Mobil görüntü iĢleme, cep telefonları ya da avuç içi 

bilgisayarlar gibi mobil cihazlar üzerinde toplanan 

görüntüleri değiĢtirmek sınıflandırmak yorumlamak 

gibi iĢlemleri içerir. Mobil görüntü iĢlemlerinde 

genellikle kullanıcı cihazın kamerasını kullanarak 

aldığı görüntüyü cihaz üzerinde çalıĢan uygulama 

yazılımlarını kullanarak iĢler. 

Mobil görüntü iĢlemenin diğer kullanım alanları nesne 

izleme ve dijital metin belgelerinin tespiti, yüz tanıma 

sistemi, çeviri, nesne tanıma, barkod okuma gibi 

alanlardır. Avuç içi bilgisayarlar ve cep telefonlarında 

kullanılan teknoloji ilerledikçe, bu cihazların kullanımı 

yaygınlaĢmakta ve üzerinde çalıĢtırılabilen 

algoritmalar çoğalmaktadır[7,8]. 

Bir mobil görüntü iĢleme uygulaması en temel olarak 

cihaz üzerine bütünleĢik kamera ile elde edilen 

görüntü üzerinde çalıĢan bir uygulamadır. Mobil 

görüntü iĢleme de, yüksek çözünürlüklü görüntülerde, 

iĢlemci yoğunluğu gibi bazı sorunlarla karĢılaĢılır. 

Mobil cihazlar üzerinde yüksek çözünürlüklü iĢlemleri 

gerçekleĢtirmek için algoritmalar küçük parçalar 

halinde iĢlenebilir ya da algoritmalar optimize 

edilebilir. Daha geliĢmiĢ mobil görüntü iĢleme 

uygulamaları gerçek zamanlı iĢlemler içermektedir. 

Sorunsuz bir Ģekilde internete bağlanma olanağı ile 

entegre mobil cihazların yaygınlığı da problem 

çözümlerinde bir dizi yol açmıĢtır. Örneğin mobil 

cihazlarda görüntü iĢleme uygulamalarında çevrim içi 

bir sunucu kullanılabilmektedir. Bu durumda cihaz 

üzerinde iĢlenmiĢ görüntüye ulaĢılır. Uygulamada 

mobil cihaz üzerinde olan görüntü sunucu aracılığıyla 

daha güçlü bir bilgisayara gönderilmekte ve gereken 

uygulamalar çalıĢtırıldıktan sonra iĢlenmiĢ görüntü 

yeniden mobil cihaza gönderilmektedir [10,11]. 

 

3.Sayısal Görüntüler 

 

Biyolojik görme sistemi elektromanyetik radyasyonun 

görünür bölgesindeki frekansları algılarken, sayısal 

görüntü iĢleme sistemleri neredeyse tüm 

elektromanyetik spektrumu kullanır (ultrason, elektron 

mikroskobu, bilgisayarda üretilmiĢ görüntüler vb.) 

Dolayısıyla sayısal görüntü iĢleme çok geniĢ ve çeĢitli 

uygulama alanlarına sahiptir [12]. Sayısal görüntü 

iĢleme, sayısal görüntülerin bilgisayar ile iĢlenmesi 

anlamını taĢır. Yani görüntünün bilgisayara aktarılıp 

üzerinde herhangi bir iĢle yapılması ve ardından 

görüntüleyici çıkıĢa iletilmesi iĢlemidir. Sayısal 

görüntülerin hayatın her alanında olduğu gibi mobil 

cihazlarda kullanımı yaygındır. Ülkemizde ve dünyada 

satıĢlarında büyük bir artıĢ yaĢayan mobil cihazlar ile 

yapılacak olan sayısız uygulamaların yanında görüntü 

iĢleme uygulamaları da büyük yere sahiptir[13].Bir 

sayısal görüntünün temel bileĢeni pikseldir. Dolayısı 

ile görüntü mxn boyutlu piksellerden oluĢan bir matrisi 

ile ifade edilir[14].  

0 1 2 3 4     M 

1          

2          

3          

          

          

N          

 

Şekil 1:Sayısal Görüntüler 

 

En basit durumda pikseller 0 veya 1 değerini alırlar. 

Bu piksellerden oluĢan resimlere binary (ikili) resim 

denir. Monokrom, yani tek renkli resimlerde ise her 

eleman 0 ile 255 arasında değerler alır. Böylece her 

pikselin parlaklık değerinin farklı olması ile gri tonda 

bir resim elde edilir. En parlak nokta 255 beyaz, en 

karanlık nokta 0 siyah bunların arasındakiler ise gri 

renk değerlerini alırlar. Renkli resimler ise üç ana 

rengin karıĢımı ile oluĢurlar. Bunlar kırmızı (Red), 

yeĢil (Green) ve mavi(Blue)dir. 

 

4.Android İşletim Sisteminde Görüntü İşleme 

 

Android uygulaması, Eclipse IDE kullanılarak Java 

dili ile yazılmıĢtır. Android uygulamaları 

geliĢtirebilmek için öncelikle hedef Android sürümüne 

ait yaklaĢık 1 GB boyutundaki Android SDK'nın 

kurulup, Eclipse'de gerekli ayarlamaları yapmak 

gerekmektedir. Ayrıca android iĢletim sisteminde 
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yapılan bir uygulamanın kiĢisel bir bilgisayarda testi 

içinde Sanal Cihaz( AVD Manager) kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2: Android ĠĢletim Sisteminin ÇalıĢma Yapısı 

Android neredeyse tüm Java kütüphaneleri 

kullanmanızı sağlayan bir iĢletim sistemidir. Ayrıca 

görüntü iĢleme uygulamaları için java kullanılarak 

yazılan temel görüntü iĢleme iĢlemlerini barındıran 

JJIL (Jon Java Library) kütüphanesi de mevcuttur. [26] 

 

5. Gerçek Zamanlı Histogram Uygulaması  

ÇalıĢmada kiĢisel bilgisayarlarda yapılan RGB kanal 

değerlerinin elde edilmesi iĢleminin mobil bir cihazda 

android iĢletim sistemi üzerinde uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulamada Android 1.6 

versiyonu kullanılmıĢtır. Bu iĢlem yapılan 

uygulamanın android iĢletim sisteminin 1.6 ve üstü 

versiyonlarında çalıĢacağını göstermektedir. 

Uygulamada javanın standart kütüphaneleri ve javanın 

android iĢletim sistemine özel kütüphanelerinden 

yararlanılmıĢtır. Histogram görüntünün içerdiği piksel 

değerlerinin ağırlığını belirten grafiksel bir 

gösterimdir.Histogram dengeleme veya histogram 

eĢitleme de bir resimdeki renk değerlerinin belli bir 

yerde kümelenmiĢ olmasından kaynaklanan, renk 

dağılımı bozukluğunu gidermek için kullanılan bir 

yöntemdir. 

6.Sonuçlar 

 

Bu çalıĢmada android iĢletim sisteminde yapılan 

görüntü iĢleme çalıĢmalarından bahsedilmiĢ ve android 

iĢletim sistemi üzerinde gerçek zamanlı olarak çalıĢan 

bir görüntü iĢleme uygulaması yapılmıĢtır. ÇalıĢmada 

elde edilen değerler histogram dengeleme veya 

eĢitleme de bir resimdeki renk değerlerinin belli bir 

yerde kümelenmiĢ olmasından kaynaklanan, renk 

dağılımı bozukluğunu gidermek için kullanılmaktadır. 

Bu çalıĢma android iĢletim sitemi üzerinde görüntü 

iĢleme uygulamalarına baĢlangıç niteliğinde olup, 

bundan sonraki çalıĢmalarda görüntü iĢleme 

uygulamalarının android iĢletim sistemindeki 

uygulamalarıyla devam etmek hedeflenmektedir. 

 
Şekil 3:AkıĢ Diyagramı 

Şekil 4: Uygulamanın baĢlangıcı 

 

Şekil 5: Uygulamanın Yüklenmesi 

 

Şekil 6: Uygulama Sonucu 
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Şekil 7:Uygulama Sonucu 
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Özet:Günümüzde internet kullanımının yaygınlaĢması sonucu Ġnternet üzerinden yapılan ticaret oranında artıĢ 

meydana gelmiĢ ve elektronik ticaretin yaygınlaĢması bir takım uyuĢmazlıkları da beraberinde getirmiĢtir. Gerek 

B2B (Business to Business – ĠĢletmeciden iĢletmeciye) gerek B2C (Business to Customer – ĠĢletmeciden 

tüketiciye) ticaret iliĢkilerinde oluĢan bu uyuĢmazlıkların internet üzerinden yapılan e-ticaret kadar hızlı ve az 

maliyetli Ģekilde çözümlenmesi gereği, elektronik tahkim müessesesinin oluĢturulmasını zorunlu hale getirmiĢtir. 

Her ne kadar elektronik tahkim Türk Hukuku ve Uluslararası platformda somut veriler üzerine kurulu değilse de 

son dönemlerde Uluslararası tahkim kuruluĢlarında ve ülkemizde yapılan bir takım çalıĢmaların özellikle de alan 

adları konusunda oluĢan uyuĢmazlıkların elektronik ortamda çözümlenmesi konusunda yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Bu nokta da gün geçtikçe yaygınlaĢan bu müessesenin çıkıĢ noktasını, çeĢitli kuruluĢlara ait 

uygulamalarını, olumlu ve olumsuz yanlarını ve Türk Hukukunda nasıl bir uygulama alanı bulduğunu incelemek 

gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Elektronik Ticaret, Alan Adı UyuĢmazlıkları, UyuĢmazlık Çözümü, Elektronik Tahkim. 

 

1. Giriş 

Ġnternet sağladığı kolaylıklarla gün geçtikçe 

hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir.  

Ġnternetin yaygınlaĢması ile ticarette internet üzerinden 

yapılmaya baĢlanmıĢ, ve elektronik ticaret kavramı 

geçerlilik kazanmıĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. 

Bu sayede coğrafi sınırlamalara bakılmaksızın 

iĢletmeler ve tüketiciler arasında dünya çapında iĢlem 

yapılabilmesini mümkün kılınmıĢtır. [1] 

Elektronik ticaret, ticari iĢlemlerden biri veya 

tamamının elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi 

yoluyla reklam ve pazar araĢtırması, sipariĢ ve ödeme, 

teslimat olmak üzere üç aĢamadan oluĢmaktadır. 

Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin 

serbestleĢtirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan 

sonra yaĢanan ve bilgi iletiĢimini kolaylaĢtıran 

teknolojik geliĢmelerin bir parçası olarak ortaya 

çıkmıĢtır.  

Geleneksel pazarlama yöntemlerine, Ġnternet olanaklar

ını da ekleyen kuruluĢlar, sadece belirli bir kitleye satıĢ 

yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı 

arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma Ģansını 

elde edebilmeye baĢlamıĢtır. Eskiden birçok Ģirket 

televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak 

potansiyel müĢterilerine ulaĢmaya uğraĢırken, bugün 

bunlara Ġnternet üzerinden reklamcılık da eklenmiĢtir. 

E-ticaretin uluslararası kabul görmüĢ üç türü vardır: 

 ĠĢletmeler arası (B2B-Business to Business) 

 ĠĢletmeden tüketiciye (B2C-Business to Customer) 

 Tüketiciden tüketiciye (C2C-Customer to 

Customer) 

B2B genelde firmalar arası iĢ süreçlerini birbirine 

bağlayan e-ticaret türü denebilir. Mesela Tedarikçi ile 

bayiler arasında sipariĢlerin internet üzerinden 

yapılması, süreçlerin internet üzerinden yürütülmesi 

örnek gösterilebilir. B2C ise örneği gün geçtikçe artan 

bir e-ticaret modelidir. En büyük örneği 

www.amazon.com tüm dünyadaki tüketicilerin hemen 

her ihtiyaçlarının karĢılanabildiği e-ticaret sitesidir. ĠĢ 

sahibi bu sayede ulaĢamadığı milyonlarca müĢteriye 

ulaĢma imkânı sağlar. C2C içinse 

www.sahibinden.com gibi müĢterilerin online 

platformlarda diğer müĢterilere kolayca ulaĢabildikleri 

siteler örnek gösterilebilir. 

Elektronik ticaret özellikle 90‘lı yılların baĢından bu 

yana hızla geliĢmiĢ fakat bu geliĢim bir takım 

uyuĢmazlıkları da peĢinden getirmiĢtir. Tüketici ve 

iĢletmeler hızla sonuç aldıkları elektronik ticaret 

sonucu oluĢan uyuĢmazlıkların çözümünde de eĢit 

oranda hızlı çözümler üretilmesini talep etmiĢlerdir 

Bu husus alternatif uyuĢmazlık çözüm yollarının 

internet ortamında da uyarlanması zorunluluğunu 

oluĢturmuĢtur. 

2. Elektronik Ortamda Elektronik Alternatif 

Uyuşmazlık Çözümü - Online Dispute Resolution 

Geleneksel uyuĢmazlık çözüm yollarının, özellikle 

tüketicilerin sanal ortamdaki iĢlemlerinden doğan 

uyuĢmazlıkların çözümünde yetersiz kalması, sanal 

ortamın kendine has özellikleri nedeni ile yeni 

uyuĢmazlık çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına 

neden olmuĢtur. Ġnternetin sağladığı kolaylıklardan, bu 

uyuĢmazlıkların çözümünde de yararlanılması 

gündeme gelmiĢtir. Bu sebeple Online UyuĢmazlık 

Çözümü (Online Dispute Resolution-ODR) 

geliĢtirilmiĢtir. Online uyuĢmazlık çözüm 

yöntemlerinde, taraflar sadece sanal ortamda bir araya 

gelmektedirler. [2] 

mailto:vurgun@koksalpartners.com
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pazarlama
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Televizyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gazete
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyo
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Online UyuĢmazlık Çözüm yöntemlerinin baĢlıcalarını 

üç baĢlık altında incelememiz mümkündür; 

 Elektronik müzakere, 

 Elektronik arabuluculuk, 

 Elektronik tahkim 

3. Elektronik Tahkim 

Elektronik tahkim, elektronik ticaretin geliĢmesi ile 

paralel olarak geliĢmiĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Elektronik 

tahkim, www.judgeme.com, www.net-arb.com gibi 

elektronik tahkim siteleri aracılığıyla ve WIPO, AAA, 

ICC gibi kurumların geliĢtirdiği elektronik tahkim 

sistemleri ile uygulanmaktadır. 

3.1. Elektronik Tahkimin Tercih Edilmesinin 

Nedenleri 

a. Daha Elverişli Yargılama Ortamı 

Sınır aĢan elektronik ticaretin iĢletmeciler ve 

tüketiciler açısından elveriĢli olabilmesi için 

sözleĢmeden doğan uyuĢmazlıklarında en az yapılan 

ticaret kadar hızlı olması gerekmektedir. Bu sebeple 

uyuĢmazlığın hızlı Ģekilde çözümü noktasında 

elektronik tahkim önemli rol oynamaktadır.[3] Ayrıca 

farklı ülkelerdeki hakemler aynı dosya üzerinde 

herhangi bir coğrafi sınırlama olmaksızın 

çalıĢabilmektedirler. Bu noktada alanında uzman olan 

farklı ülkelerdeki hakemler aynı dosya üzerinde 

birlikte çalıĢabilmektedirler. 

b. Daha Ekonomik Yargılama Ortamı 

Elektronik tahkimde tarafların uyuĢmazlık çözümü 

için yer değiĢtirmesi veya yolculuk yapması 

gerekmemektedir. Zira, internet uyuĢmazlığın tarafları 

açısından tarafsız bir çözüm ortamı oluĢturmaktadır. 

Bilgi akıĢının internet ortamında dünyanın her yerine 

yapılabilmesi tarafların ekonomik anlamda tasarruf 

etmelerine imkan vermektedir. [4] 

c. Elektronik Ticaretin İnternet Tahkimi ile 

Birlikte Gelişmesi 

Elektronik ticaret, internetin hızlı ve kolay bir araç 

olması dıĢında çokta güvenli olmaması sebebiyle, 

tüketici ya da elektronik ticaretteki taraflarda güven 

problemi yaratabilmektedir. Sonuçta kiĢiler normal 

ticarette yaptıkları gibi fiilen bir anlaĢma yapmamakta, 

iradelerini dijital ortamlarda beyan ederek, dijital 

ortamda sözleĢme yapmaktadırlar. Bu nedenle kiĢileri 

elektronik ticarete teĢvik etmek ve güvenlerini 

kazanmak için oluĢabilecek söz konusu 

uyuĢmazlıkların hızlı ve masrafsız bir biçimde 

çözümlenmesi gerekmektedir. Bu da elektronik 

tahkimle mümkündür. [5] 

d. Elektronik Tahkim ve Tahkim Kurumlarında 

Vücut Bulan Uygulama Alanları 

Ġnternet ortamında gerçekleĢtirilen tahkim ya özel ve 

bağımsız bir organizasyondur ya da Amerika Tahkim 

Kurumu -AAA (American Arbitration Association) 

örneğinde olduğu gibi, yerleĢik bir tahkim kurumunun 

parçasıdır. Özel internet tahkim mercileri kısa bir 

zaman diliminde ĢekillenmiĢtir. Çoğunlukla da 

Amerika‘daki organizasyonlar tarafından 

iĢletilmektedir. [6] 

Özel tahkim kurumları, belli bir ücret karĢılığında 

tahkim hizmeti sunan yukarıda örneğini vermiĢ 

olduğumuz tahkim siteleridir. (Örnek: 

www.judgeme.com) 

ICC, WIPO, AAA gibi yerleĢik tahkim kurumları 

internetin geliĢimi ve kullanımının artması neticesinde 

tarafların ihtiyaçları doğrultusunda elektronik tahkimle 

ilgili bir takım uygulamalar oluĢturmuĢlardır. Bu 

noktada söz konusu kurumların elektronik tahkimle 

ilgili uygulamalarının baĢlıcalarını incelemekte fayda 

vardır; 

d. ICC – Uluslararası Ticaret Odasının 

(International Chamber Of Commerce) Uyguladığı 

DocDex Tahkim Usulü 

ICC'nin internet üzerinden DocDex adı verdiği ve 

belgelere iliĢkin kredi konusundaki anlaĢmazlıkları ele 

alan bir tahkim sistemi mevcuttur. ICC DocDex 

programı ile özellikle bankalar arasında belgelere 

iliĢkin kredinin ödenebilir olup olmadığı konusunda 

çıkan anlaĢmazlıkları ele almaktadır. DocDex 

sisteminde, panel üç kiĢiden oluĢmaktadır. Üç farklı 

ülkeden hakemin aynı dosya üzerinde birlikte 

çalıĢmalarına olanak sağlanmaktadır. Bütün süreç 

elektroniktir. [7] 

e. AAA – Amerika Tahkim Kurumunun 

(American Arbitration Association) Uyguladığı 

Çevrimiçi Tahkim Usulü 

Amerika Tahkim Kurumu, elektronik tahkimi, 

―Çevrimiçi Tahkim Ġçin Ek Usuller‖(Supplementary 

Procedures for Online Arbitration) olarak adlandırdığı 

kuralları doğrultusunda yürütmektedir. Bu kuralların 

amacı, tahkim yargılamasının sadece internet 

ortamında çözümlenmesini sağlamaktır. Söz konusu 

ek usullerde, Amerikan Tahkim Kurumu altında 

elektronik tahkimin nasıl gerçekleĢeceği detaylı bir 

biçimde anlatılmıĢtır; 

Elektronik tahkim ile çözülmesi talep edilen her 

uyuĢmazlık için bir ―vaka sitesi‖ (case site) 

oluĢturulmaktadır. Bu vaka sitelerine taraflar ve 

hakemler online olarak eriĢebilmektedirler. 

Taraflar uyuĢmazlıklarını tahkim yolu ile çözmek 

isterlerse bunu AAA‘nın idari sitesine talepte 

bulunurlar. Tarafların ücretlerini yatırmaları ve bütün 

gerekli bilgileri bildirmeleri halinde  yukarıda 

bahsettiğimiz vaka sitesi oluĢturulur. AAA tarafların 

elektronik posta adreslerini alır ve taraflara dosya 

hakkında elektronik postaları üzerinden bilgilendirme 

yapar. AAA yetkililerinin taraflara elektronik posta 

yolu ile ulaĢamamaları halinde tahkim elektronik 
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ortamda gerçekleĢtirilmez ve geleneksel tahkim 

usulüne geri dönülür. AAA bazı durumlarda tahkimin 

geleneksel yollarla yahut elektronik tahkim yolu ile 

gerçekleĢtirilebileceğine kendi kanaat getirebilir. Eğer 

tahkim elektronik ortamda yapılacaksa tahkimin 

baĢlangıç süresi vaka sitesinin açılıĢ tarihi olarak 

belirlenir ve taraflara bu tarih elektronik posta yolu ile 

bildirilir. Bundan sonra tahkim elektronik posta  

adresleri üzerinden yürütülür. Davalı suçlamalarını 

iddialarını ve delillerini e-mail vasıtasıyla vaka 

sitesine gönderir Davacı 30 gün içerisinde iddialara 

cevap verir. Hakem-hakemler, kararlarını duruĢmasız  

olarak vaka sitelerine gönderilen belgeler üzerinden 

verir. Hakem eğer taraflar talep ederse duruĢma 

yapılmasına karar verebilir. Ancak duruĢma telefon ya 

da video konferans gibi elektronik araçlarla 

gerçekleĢtirilir. Hakem kararı vaka sitesinde yayınlanır 

ve taraflara e-mail yoluyla bildirim yapılır. [8] 

f. WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün ( 

World İntellectual Property Organization) 

uyguladığı ICANN Tahkim Usulü 

WIPO BirleĢmiĢ Milletlerin özelleĢmiĢ 17 örgütünden 

birisidir. "Dünyada fikri mülkiyet haklarının 

korunmasını ve yaratıcı etkinliği teĢvik etmek 

amacıyla" 1967 yılında kurulmuĢtur. 

WIPO‘nun Tahkim ve Arabuluculuk merkezi 1994 

yılında Ġsviçre‘de kurulmuĢtur. Ġdari bir büro olarak 

faaliyet göstermektedir. 

Merkez, mahkeme yargılamalarına alternatif çözüm 

yöntemlerini yürütmektedir. Amaç, kiĢiler arasındaki 

ticari uyuĢmazlıkların fikri ve sınai mülkiyet haklarına 

iliĢkin kısmını çözmektir. 

WIPO Alternatif UyuĢmazlık Çözüm Yöntemlerinin 

yürütülmesi için, arabuluculuk ve tahkim kuralları 

getirmiĢtir. Bu kuralların en önemli özellikleri, her 

türlü hukuk sisteminde kullanılabilir olmalarıdır. 

WĠPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, elektronik 

tahkime iliĢkin sistem oluĢturma çalıĢmaları içerisinde 

olup henüz net bir sonuç alamamıĢsa da alan adı 

anlaĢmazlıklarına iliĢkin elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilen bir tahkim usulünü uygulamakta 

yetkili olup etkin olarak kullanılmaktadırlar. Bu sistem 

ICANN tahkimidir. ICANN tahkim usulünde UDRP 

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 

tahkim kuralları uygulanmaktadır. Bu tahkim usulünde 

WĠPO panelleri çalıĢmaktadır. ICANN tahkimde 

WĠPO tahkim kuralları revize edilir. 

Temel olarak bir alan adı üzerindeki uyuĢmazlığın 

çözümünde ICANN tahkimin uygulanabilmesi için 

aĢağıdaki Ģartlar aranmaktadır: 

a. Alan adının itiraz sahibinin markası ile birebir veya 

karıĢtırılabilecek kadar yakın olması, 

b. Bu alan adı üzerinde alan adı sahibinin hiçbir hakkı 

veya ilgisi olmaması, 

c. Alan adının kötü niyetle tahsis edilmiĢ ve 

kullanılıyor olması. 

Bu Ģartların oluĢması durumunda alan adı itiraz 

sahibine tahsis edilmektedir, bu Ģartların oluĢmadığı 

her durumda itiraz reddedilmektedir. 

ICANN sistemi temel olarak AAA‘nın tahkim sistemi 

ile aynı Ģekilde çalıĢmaktadır. UyuĢmazlıkların 

çözümü için marka ve alan adları konularında teknik 

ve hukuki bilgi ve deneyime sahip tarafsız ve bağımsız 

1 veya 3 hakem seçilmekte ve bu hakemlerin verdiği 

karar uygulanmaktadır. ICANN tahkimi yürütmeye 

yetkili olan bir baĢka kurum ise NAF – Ulusal Tahkim 

Forumu (National Arbitration Forum) ‗dur. [9] 

3.2.Türk Hukukunda Elektronik Tahkim 

a) HMK ve MTK Hükümleri: 

Tahkim müessesi HMK m.407 ve devamı maddeleri 

ve Milletlerarası Tahkim Kanunu ile hüküm altına 

alınmıĢtır. 

HMK‘nın 412. maddesinde Tahkimin tanımı ve Ģekli 

Ģartına değinilmiĢ, söz konusu maddenin 3. Bendinde 

ise MTK m.4‘e atıf yapılmıĢtır. Tahkimin Ģekline 

iliĢkin bentte; 

―Tahkim sözleĢmesi yazılı Ģekilde yapılır. Yazılı Ģekil 

Ģartının yerine getirilmiĢ sayılması için, tahkim 

sözleĢmesinin taraflarca imzalanmıĢ yazılı bir belgeye 

veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, 

teleks, faks gibi bir iletiĢim aracına veya elektronik 

ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde 

yazılı bir tahkim sözleĢmesinin varlığının iddia 

edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz 

edilmemiĢ olması yeterlidir. Asıl sözleĢmenin bir 

parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim Ģartı içeren 

bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim 

sözleĢmesi yapılmıĢ sayılır.‖ 

Söz konusu hükümden de anlaĢılacağı üzere tahkimin 

tarafların açık rızaları olduğu müddetçe elektronik 

ortamda gerçekleĢtirilmesinin usule aykırılık teĢkil 

etmeyeceği açıktır.  

Bilgisayar faresinin onaylaması ya da özel onay tuĢları 

ile kabul edilen genel iĢlem Ģartları arasında bulunan 

tahkim Ģartlarının durumu yine özel olarak 

incelenmelidir. Zira bu tür tahkim Ģartları, diğer 

çevrim dıĢı ya da elektronik posta ile yapılan tahkim 

anlaĢmalarından daha farklıdır. Öncelikle iĢlemler 

hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. Onay tuĢuna 

basıldığında genel iĢlem Ģartları arasında üzerinde 

düĢünülmeden onaylanmaktadır ve ilgilinin ―server‖i 

üzerinde kaydedilmektedir. [10] Bu Ģekilde 

onaylanması istenen tahkim Ģartının bağlayıcılığı 

üzerinde durulurken, bu tür iĢlemlerin yapılıĢının 

özelliklerine bakılmalıdır. Genel iĢlem Ģartları olarak 

sıralanan bu tür Ģartlar, internet kullanıcısı tarafından 

çoğu kez okunmamakta, sadece nihaî iĢlemin 

gerçekleĢtirilmesi için yapılması gerekli bir detay, bir 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
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formalite olarak görülmektedir. Bu halde tahkim 

Ģartını bu Ģekilde genel iĢlem Ģartları içinde onaylayan 

bir kimsenin sonrasında tahkim Ģartını kabul 

etmediğine dair çekincesinin daha kabule mazhar 

olduğu kanaatindeyiz. Ancak söz konusu tahkim 

Ģartının açık ve anlaĢılabilir Ģekilde internet 

kullanıcısının onayına sunulduğu hallerde onay tuĢuna 

basılması halinde taraflar arasında bir tahkim 

anlaĢmasının yapıldığının kabulü gerekmektedir. [11] 

3.3. Elektronik Tahkim Sonucu Oluşabilecek İspat 

Problemleri 

Dijital ortamda gerçekleĢtirilen bütün iĢlemlerde ispat 

bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak ispat 

zorluğunun, internet ortamında özel bir sorun 

olmayacağı kanaatindeyim. Zira elektronik imza ve 

güvenlik sorgulamaları, kimlik doğrulama usulleri 

alanındaki geliĢmeler, ispat zorluğunu ortadan 

kaldırmaktadır. [12] Tahkim yargılaması sırasındaki 

orijinal dokümanların güvenli elektronik imza ile 

imzalanması bir çözüm olabilir. Burada internet 

ortamında tahkimi gerçekleĢtirecek organizasyonun 

özel bir özeni ve güvenilirliği önem taĢıyacaktır. 

4. Sonuç 

ĠletiĢim ve biliĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile 

birlikte sınır ötesi ticaretin kolaylaĢması, beraberinde 

yeni ve farklı uyuĢmazlıkları ve bu uyuĢmazlıklara 

yeni çözüm arayıĢlarını da beraberinde getirmektedir. 

Teknolojik geliĢmelerin beraberinde getirdiği hukukî 

güvensizliklerin zaman içinde çözümlendiği her gün 

yaĢanan yeni deneyimlerde görülmektedir. Sanal 

ortamda ticarete izin verilmesi, sanal Ģirketlerin 

kurulması hatta sanal bankacılık izinleri, gerçekte 

internet ortamında tahkimden daha büyük adımlardır. 

Bu geliĢmeler, beraberinde internet ortamında tahkimi 

de geliĢtirecek ve güçlendirecektir. [13] 
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Özet: IPv6 networklerinde NDP(Neigbor Discovery Protocol); ortamda bulunan diğer uçların keĢfi, Link Local 

adreslerin temini, duplike adres kontrolü, son uçların varsayılan ağ geçidine ulaĢması gibi kritik görevler 

üstlenmektedir. Fakat bir ağın güvenliği açısından bu derece kritik rol oynayan NDP DoS, replay, redirect, 

MITM(Man in the middle) vb. ataklara karĢı savunmasız durumdadır. NDP nin güvenilirliği sağlanmadıkça bir 

ağın güvenliği tehlikeye girmektedir. SeND(Secure Neighbor Discovery) Protokolü NDP nin bu zayıflığını 

ortadan kaldırmak için dizayn edilmiĢ bir protokoldür. SeND vasıtasıyla mesajların bütünlüğü güvence altına 

alınıp, IPv6 protokolü üzerinden yapılacak diğer ataklara karĢı da daha güvenli bir ağ ortamı oluĢturulumaktadır. 

Bu makalede SeND Protokolü ile bu güvenlik sorunlarının nasıl giderildiği ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: IPv6, NDP, SeND, IPv6 Atakları, CGA, X.509 

 

Secure Neighbor Discovery Protocol 

 

Abstract: IPv6 nodes use the Neighbor Discovery Protocol (NDP) to discover other nodes on the link, to 

determine their link-layer addresses to find routers, and to maintain reachability information about the paths to 

active neighbors. It is used for several critical functionalities, such as discovering nodes on the same link, 

determining link-layer addresses, detecting duplicate addresses, finding routers, and maintaining reachabilty 

information about path to an active neighbor. If not secured, NDP is vulnerable to various attacks such as 

spoofing denial-of-services (DoS), replay, redirect and rogue router attacks. Secure Neighbor Discovery (SEND) 

was designed to ensure message integrity, prevent IPv6 address theft and replay attacks and provides a 

mechanism to verify routers‘ authority. SEND uses cryptographically generated addresses (CGAs), a digital 

signature, an X.509 certification and a bunch of new implementations on to NDP to protect NDP. 

Keywords: IPv6, NDP, SeND, IPv6 Attacks, CGA, X.509 

 

1. Giriş 

IPv4‘te kullanılan ARP protokolünün yerini IPv6‘da 

üstlenen NDP protokolünün; IPv6 ile haberleĢen 

istemciler/yönlendiriciler arasında link-layer 

adreslerin tespit edilmesi  ve aktif 

istemci/yönlendiricilerin bulundukları link bilgisinin 

devamlılığının sağlanması gibi temel görevleri vardır. 

Buna ek olarak IPv6 adres çakıĢmasının tespitinde de 

NDP kullanılır. Ancak NDP birtakım MıDM 

ataklarına (Spoofing, DoS, Replay, Redirect, Rouge 

Router vs.) karĢı zayıftır. 

Secure Neighbor Discover (SEND), NDP‘deki bu 

zayıflıklara karĢı, kriptografik üretilmiĢ adresler 

(CGAs), dijital imza, X.509 sertifikasyonu gibi 

birtakım güvenlik mekanizmaları getirerek IPv6 

haberleĢmesinde veri bütünlüğünü ve güvenliğini 

sağlar.

2. Neighbor Discovery Protokolü - NDP 

NDP IPv6 ağlarında istemciler/yönlendiriciler 

arasında haberleĢmeyi sağlayan temel yapıdır. TCP/IP 

Ġnternet  

 

 

katmanında ICMPv6 mesajları kullanarak çalıĢır. 

NDP için 5 farklı ICMPv6 mesaj tipi 

tanımlanmıĢtır[2]. 

 

Şekil 1. NDP Paket Yapısı 

1. Router Solicitation(RS): Yerel ağdaki 

istemcilerin, yönlendiricilerin tespiti ve DNS 

gibi bilgilerin öğrenilmesi için kullanılır. 

(ICMPv6 tip 133). 

mailto:akingok@itu.edu.tr
mailto:uysalmeh@itu.edu.tr
mailto:saritu@itu.edu.tr
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2. Router Advertisement(RA): RS mesajlarına 

cevap olarak kullanılan mesaj tipidir 

(solcicited RA), Ġstemciler/yönlendiriciler 

periyodik olarak RA mesajı gönderirler 

(unsolcicited RA) (ICMPv6 tip 134). 

3. Neighbor Solicitation(NS): KomĢu ağın 

ulaĢılabilir olduğunun kontrolü ve 

istemcilerin/yönlendiricilerin link layer 

adreslerinin öğrenilmesi için kullanılır 

(ICMPv6 tip 135). 

4. Neighbor Advertisement(NA): NS sorgu 

mesajlarına cevap olarak (solcicited NA) ve 

komĢu istemcileri/yönlendiricileri NS 

sorguları olmadan bilgilendirmek 

(unsolcicited NA) için kullanılır (ICMPv6 tip 

136). 

5. Redirect Message(RM): Belli bir hedef için 

daha iyi bir yol varsa istemcileri, 

yönlendiricileri bilgilendirmek için kullanlır 

(ICMPv6 tip 137). 

2.1 NDP Zayifliklari 

Spoofing: Kötü niyetli birisinin ağdaki bir istemcinin 

IP adresini ele geçirerek haberleĢmeye dahil 

olmasıdır[4]. 

Denial of Service: DoS ataklaları sistem 

kaynaklarının kullanımını aĢırı derecede yükselterek 

istemciler arasındaki ağ trafiğini engellemeye 

yöneliktir. 

Replay / Redirect: Replay atağı yapan istemci, 

mevcut trafiğe girerek paketleri kendi üstünden replay 

eder, Redirect atağında ise atak yapan istemci ICMP 

―Time exceeded‖ ve ―destination unreachable‖ 

mesajlarıyla yanlıĢ bilgilendirme yapabilir. IPv6 

trafiğinde, ICMPv6 RM mesajıyla  yönlendiriciler 

kendi aralarında ―first-hop‖ bilgilendirmesi yaparlar. 

Rouge Router: Bilinmeyen/istenmeyen bir 

yönlendiricinin atak yapan kiĢi tarafından ağa  dahil 

edilmesidir. 

3. Secure Neighbor Discovery-SEND 

SEND‘in güvenlik konusunda NDP‘ye  getirdiği 

önlemler aĢağıdaki gibidir [1] 

 

 Kontrollü istemci/yönlendirici tespiti, 

 Kullanılan adresin kullanıcının kendisine ait 

olduğunun doğrulanması, 

 Mesaj koruması, 

Ayrıca SEND varolan NDP paket yapısına ek olarak 

yeni ―option‖ ve iki yeni ICMPv6 mesaj tipi 

getirmiĢtir. Bunlar; 

 Kriptografik ÜretilmiĢ Adresler (CGAs), 

 RSA Ġmza opsiyonu, 

 Nonce and Timestamp opsiyonu 

 Certificate Path Solicitation(CPS) ve 

Certificate Path Advertisement(CPA) 

mesajları 

2.1.1. RSA İmza Opsiyonu 

 

KomĢu yönlendiricilerin birbirlerini tespit aĢamasında 

iletilen mesajları korumak için RSA imzası kullanılır. 

SEND haberleĢen iki uç arasında öncelikli olarak 

uygulanan RSA imzası haberleĢen iki uç arasında  

public ve private key‘ler paylaĢtırılarak sağlanır[1]. 

2.1.2. Kriptografik Üretilmiş Adresler 
(CGAs) Opsiyonu 

 

SEND ND mesajının geldiği adresin bizim 

haberleĢtiğimiz kiĢi olduğunu doğrulamak için CGA 

opsiyonunu kullanır. CGA mekanizmasıyla PKI,CA 

gibi üçüncü parti uygulamasına gerek kalmadan ―IPv6 

address authentication‖ sağlanmıĢ olur. 

CGA‘ın dinamik olarak ürettiği IPv6 adreslerinin sol 

64 bitlik  yarısında, yönlendirici tarafından anons 

edilen alt ağ öneki, sağ 64 bitlik yarısında da CGA 

adres üretme mekanizmasına tabi tutulmuĢ kripto 

grafik bir değer olan Interface Identifier (ID) bulunur. 

CGA üretimindeki parametreleri aĢağıdaki gibidir[2]; 

 Modifier: 128 bitlik rastgele bir değerdir. 

 Subnet Prefix: Yönlendirici tarafından 
anons edilen 64 bitlik alt ağ önekidir. 

 Collision Count: IP çakıĢmasını önlemek 
için kullanılan 8 bitlik bir değerdir. 

 Public Key: RSA tarafından sağlanan 
değiĢken uzunluklu anahtardır. 

CGA üretiminde esas olan noktalardan biri 

“sec”parametresinin üretimidir.Interface Identifier‘ın 

sol tarafında 3 bitlik bir kısım olan sec brute force 

ataklarına karĢı CGA‘ın dayanıklılığıyla ilgili bir 

parametredir. CGA  ilk olarak üretimi hash2  

değerinin elde edilmesiyle baĢlar. Eğer hash2 

değerinin sol taraftaki 16*sec bitleri sıfıra eĢitse, 

süreç hash1 değerini hesaplayarak devam eder, bu 

değer sıfıra eĢit değilse istemci modifier değerini 1 

hash2  değerini gerekli iĢlem sıfıra eĢit olana kadar 

tekrar hesaplar. 64 bitlik hash1  değerini elde ettikten 

sonra Interface Identifier‘ı elde etme için ilk 3 bitlik 

kısma sec  bitleri getirilir, 7. ve 8. bitler ise (u ve 
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gbitleri) sıfıra ayarlanır. Son olarak  64 bitlik Subnet 

Prefix ve 64 bitlik Interface Identifier birleĢtirilerek 

CGA elde edilmiĢ olur[3]. 

 

Şekil 2. HASH-2 OluĢturulması 

RFC‘dede belirtildiği üzere öntanımılı olarak SHA-1 

hash algoritması kullanılmaktadır ancak basĢka bir 

algoritmada kullanılabilir. Hash2 değeri, modifier 

değerindeki 9 oktet sıfır biti ve soldan sağa publik 

key‘in konulması iĢleminin yukarda bahsedilen Ģartı 

sağlayana kadar ayarlanmasıyla elde edilir. Bu 

hesaplamadan elde edilen parametreler hash1  

değerini hesaplamakta kullanılır. Hash1 değeri final 

modifier, subnet prefix, collision count ve pubilc 

keyin  uygun biçimde ayarlanmasının ardından elde 

edilen sol 64 bitlik değerdir[3]. 

Şekil 3. CGA OluĢturulması ve Yapısı 

Şekil 4.  X.509 sertififa doğrulama adımları [1] 

CGA üretiminde kullanılan parametreler 

(final modifier, subnet prefix, collision count ve 

pubilc key) NDP mesaj optiyonunda komĢuluk 

kurulan diğer uca yollanır, böylelikle komĢuluk 

doğrulanmıĢ olur. Sonuç olarak SEND ile 

haberleĢmede CGA kullanılmasındaki asıl önemli 

nokta kötü niyetli kullanıcının istemcilerin link layer 

adreslerini öğrenememesi ve kullanamamasıdır. 

Nonce veTimesatmp Opsiyonu 
 

Timestamp opsiyonu ND mesajlarını istenmeyen 

duyurulardan (unsolicited advertisements) korumak 

için kullanılır. 1 Ocak 1970, 00.00‘dan beri saniyeleri 

tutan 64 bitlik bir değerdir. Nonce opsiyonu ise 

duyuru (advertisement) ve talep (solicitation) mesaj 

çeiflerinin sırasını belirlemede kullanılan rastgele bir 

değerdir[1]. 

2.1.3. CPS ve CPA Mesajları 
CPS ve CPA mesajları SEND ile gelen iki yeni 

ICMPv6 mesaj tipi olup yönlendiricilerin 

doğrulanması ve yetkilendirilmesinde kullanılır[1]. 

Ġstemci ve yönlendirici arasında iletilen bu mesajlar, 

üçüncü parti bir bağlantı ile yönlendiricinin 

X.509sertifika kontrolünün yapılmasına dayanır. 

4. Sonuç 

Hesaplama mekanizmasının getirdiği yük ve buna 

bağlı fazla bant geniĢliği kullanımı olmasına rağmen 

SEND, Kriptografik ÜretilmiĢ Adresler (CGAs), 

dijital imza, X.509 sertifikasyonu gibi birtakım 

güvenlik mekanizmaları getirerek IPv6 

haberleĢmesinde veri bütünlüğünü ve güvenliğini 

sağlamıĢ ve NDP‘nin maruz kaldığı güvenlik 

sorunlarının üstesinden gelebilmiĢtir. 
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Özet: Bilgi çağının en önemli unsurları olan bilginin üretilmesi , korunması ve eriĢilmesinde kullanılan 

bilgisayar ağlarının hız, güvenlik ve sürekliliği  bugün hayatın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yerini 

almaktadır. Bu yüzden ağdaki düzensizliklerin zamanında tespit edilip önlemlerin alınması gerekmektedir.  Bu 

çalıĢmadaki amaç bilgisayar ağlarındaki anomali tespitinde  Binary Lojistik Regresyon tekniğinin 

uygulanabilirliğini incelemektir.  Bu amaçla  Saldırı Tespit Sistemleriyle ilgili çalıĢmalarda en sık kullanılan 

veri setlerinden olan KDD Cup‘99  veri seti kullanılarak bir matematiksel model oluĢturulup bu modelin 

uygunluğu test edilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Saldırı Tespit Sistemleri, Bilgisayar Ağlarında anomali Tespiti,Lojistik Regresyon. 

 

Anomaly Detection in Computer Networks with Logistic Regression  
 
Abstract: The most important elements of the information age is generation, securing, and access to knowledge, 

so the location of the first rank in indispensable of life today is computer networks with high speed, security, and 

continuity.  Therefore, measures should be taken timely when anomalies detected in the network.The purpose of 

this working is to detect if logistic regression is usable in anomaly detection  for computer networks. For this 

purpose we used KDD Cup‘99 data set for mathemaical model and tested that model for convenience. 

 
Keywords: Intrusion Detection Systems, Anomaly Detection In Computer Networks, Logistic Regression. 

 
1.Giriş 
YaĢadığımız bilgi çağında Ģimdiye kadar hiç olmadığı 

kadar bilgi üretilmekte iĢlenmekte ve bunlara 

eriĢilmektedir. Bilginin bu denli hızlı üretilip 

yayılmasında hiç kuĢkusuz bilgisayar teknolojileri en 

büyük teknik faydayı sağlamaktadır.  Bilgiye eriĢim ve 

paylaĢım için ise en fazla verimliliği bilgisayar ağları 

sağladığından , ağ iĢleyiĢinin düzgün olması hayati 

önem taĢımaktadır. Ağ trafiğindeki anormallikler ise 

ağın gerektiği gibi kullanımını engelleyen unsurların 

baĢında gelmektedir. Bu anormallikler altyapı 

sorunlarından kaynaklanabileceği gibi ağın kötüye 

kullanılması veya ağa yapılan saldırılardan da 

kaynaklanabilmektedir.  

Birçok kaynakta saldırı tespit sistemleri olarak da 

anılan anomali tespit sistemleri ağda oluĢan 

düzensizlikleri tespit edip ilgili kiĢileri veya 

yazılımları uyarmayı sağlayan sistemlerdir. 

 

Günümüzde çeĢitli organizasyon ve kurumlar 

tarafından üretilmiĢ gerek ticari gerekse açık kaynak 

kodlu birçok saldırı tespit sistemleri mevcuttur. Bizim 

çalıĢmamızın özgün tarafı ise Logistic regresyonun 

çözüm yöntemlerinden olan logit modelin kullanılarak 

binary logistic regresyon ile tüm ağ trafiğinin analiz 

edilip belli bir anda trafikte anomali olma olasılığının 

ne olduğunu gösteren bir çalıĢma olmasıdır.  

 

2. Anomali Tespitinde Kullanılan Yöntemler 
Anomali tespit sistemleri, daha çok firewall'larda 

bulunan kural veya imza tabanlı sistemlerden farklı 

olarak daha dinamiktir, ve henüz hakkında bir imza 

bilinmeyen saldırıları da algılama avantajına sahiptir. 

 

Anomali tespitinde günümüze kadar en fazla 

istatistiksel  yöntemler kullanılmasına rağmen bunun 

dıĢında: durum geçiĢ diyagramları (state transition 

diagrams),  yapay sinir ağları (artificial neural  

networks),  veri madenciliği (data mining), yapay 

bağıĢıklık sistemi (artificial immune system), örüntü 

eĢleme, bulanık mantık (fuzzy  logic) gibi farklı  

birçok yaklaĢım uygulanmıĢtır.  

 

3. Lojistik Regresyon 

Lojistik regresyon analizinin kullanım amacı 

istatistikte kullanılan diğer model yapılandırma 

teknikleriyle aynıdır. En az değiĢkeni kullanarak en iyi 

uyuma sahip olacak Ģekilde sonuç değiĢkeni (bağımlı 

yada cevap değiĢkeni) ile bağmsız değiĢkenler kümesi 

(açıklayıcı değiĢkenler) arasındaki iliĢkiyi 

tanımlayabilen ve genel olarak kabul edilebilir modeli 

kurmaktır. [1]  

 

Lojistik regresyon analizi sonucunda elde edilen 

modelin uygun olup olmadığı ―model ki-kare‖ testi ile, 

her bir bağımsız değiĢkenin modelde varlığının 

anlamlı olup olmadığı ise Wald  istatistiği ile test 

edilir. 

 

Bazı nicel değiĢkenleri regresyon modellerinde nitel 

olarak kullanmak da mümkündür. Örneğin sınav 

sonuçları sayısal not olarak alınabileceği gibi kötü-iyi-

çok iyi gibi 3 değerli nitelik olarak da alınabilir. 
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3.1 Lojistik Regresyon ile Doğrusal  Regresyon 

Farkı: 

Lojistik Regresyon ile Doğrusal  Regresyonun en 

temel farkı doğrusal regresyon analizinde bağımlı 

değiĢkenin değeri, lojistik regresyonda ise bağımlı 

değiĢkenin alabileceği değerlerden birinin gerçekleĢme 

olasılığı kestirilir. (ÇoĢkun v.d, 2004:43) 

 

Bilinen doğrusal regresyon analizinde bağımlı 

değiĢken ve bağımsız değiĢken(ler) sayısal (ölçümle 

belirtilen sürekli ya da kesikli sayısal) olarak belirtilir.  

Örneğin, yaĢ ile kan basıncı arasında bir iliĢki 

aranacaksa; hem yaĢ, hem de kan basıncı sayısal 

olarak belirtilmelidir. Nitelik olarak belirtilemezler. 

 

Bağımlı değiĢken nitelik olarak belirtilirse, bağımsız 

değiĢken ya da değiĢkenlerle arasındaki iliĢki lojistik 

regresyon yöntemiyle aranır. [2]

 

Şekil1[3]

4. Lojistik Regresyon Modelleri 
 

Log-lineer, Logit ve Probit Modeller iki  Ģıklı bağımlı 

değiĢkenleri açıklamada   regresyon gibi genel 

doğrusal modellerin temelini oluĢturmaktadır. Bu 

modeller   bağlantı fonksiyonu olarak Sıradan En 

Küçük Kareler tahmini yerine Maksimum   Benzerlik 

(En Çok Olabilirlik) tahminini kullanarak standart 

regresyondan ayrılır. [4]  

 

Logistic Regresyon genel olarak üçe ayrılır: 

 

1- Ġkili (Binary) lojistik regresyon: Bağımlı değiĢken 

iki düzeyli olduğunda kullanılır(Var-Yok, Evet-Hayır). 

 

2- Sıralı (Ordinal) lojistik regresyon: Bağımlı değiĢken 

sıralı nitel veri tipinde (hafif-orta-Ģiddetli vb.) 

olduğunda kullanılır. 

 

3- Multinomial lojistik regresyon: Bağımlı değiĢken 

ikiden çok düzeyli sıralı olmayan nitel veri tipinde 

olduğunda kullanılır. 

 

4.1 Logit Model: 
 

Odds, baĢarı ya da görülme olasılığının ―p‖, 

baĢarısızlık ya da görülmeme olasılığına ―1-p‖ 

oranıdır. 

 

Odds ratio (OR) ise iki odds‘un birbirine oranıdır. Ġki 

değiĢken arasındaki iliĢkinin özet bir ölçüsüdür. (Bahis 

Oranı da denir) 

 

 

Tablo1: UDP Protokolü ODDS Değerleri 

Protokol udp 

mi? 

Saldırı Toplam 

Var  Yok 

Evet 3 127 130 

Hayır 45 180 225 

Toplam 48 307 355 

 
Örneğin yukardaki Tablo1‘e baktığımızda: 

 

Protokol tipi udp olan bağlantılarda saldırı olma 

odds‘u:  

(3/130) / (127/130) = 3/127 = 0.024 

 

Udp olmayan bağlantılarda ise: 

45/180 = 0.25 

Odds ratio =  0.25 /  0.024 = 10.4 

 

Bu bize udp protokolü kullanmayan bağlantıların 

saldırı olma olasılığının, udp kullananlardan yaklaĢık 

10 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. 

 

Logit ismi, odd değerinin doğal logaritmasını ifade 

etmektedir. Yani π olasılığı göstermek üzere, logit; 

 

 

 
Şekil:2 

 

Logit model, bağımsız değiĢken değeri sonsuza gittiği 

zaman, bağımlı değiĢkenin 1‘e asimptot olduğu 

matematiksel bir fonksiyondur.[5] 

 

Logit modellerinde olasılıklar 0 ile 1 arasında   

sınırlandırılmıĢlardır. Bunu yaparken lojistik regresyon 
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modeli olasılıklara bir  dönüĢüm uygulamaktadır; 

çünkü olasılıklar ve tahmin edici değiĢken arasındaki 

iliĢki  doğrusal değildir ve S Ģeklinde bir eğridir.  

 

AĢağıda ġekil3‘ten görüleceği üzere,  lojistik 

regresyon varsayımı altında olasılıkların lojistik 

dönüĢümü ok ile gösterilmekte  olup bu dönüĢüm, 

tahmin edici değiĢkenler ile olasılıkların doğrusal bir 

iliĢki içerisinde  sonuçlanmasını sağlamaktadır. [6] 

 
Şekil:3[6] 

 

4.2 Lojistik Regresyon Formülü: 
 

Lojistik regresyon fonksiyonu bağımlı ve bağımsız 

değiĢkenler arasında aĢağıdaki lojistik fonksiyonunu 

kullanmaktadır:  

 

 
Şekil:4[7] 

Yukardaki ġekil4‘te geçen formülde p olayın olma 

olasılığı (bağımlı değiĢkenin tahmin edilen değerini) 

vektörünü, β model parametreleri vektörünü, X ise 

sabit terimi de içerisinde barındıran bağımsız 

değiĢkenler matrisini temsil etmektedir. (p) vektörü 

aĢağıdaki  formülle hesaplanmaktadır.[7] 

 

 
Şekil:5 

 

4.3 Logit Model ile Lojistik Regresyon 

Arasındaki Benzerlik ve Farklar  
 

Lojistik regresyon, bir ya da daha fazla açıklayıcı 

değiĢken ile ikili bir yanıt  değiĢkeni arasındaki iliĢkiyi 

göstermek için  kullanılan bir tekniktir. Açıklayıcı  

değiĢkenler kategorik, sürekli ya da her ikisi de 

olabilir. Logit modellerde ise  açıklayıcı değiĢkenler 

sadece kategorik değiĢkenlerden oluĢabilir .[8] 

 

5. Kullandığımız Veri Seti 
 

Saldırı Tespit Sistemleriyle ilgili çalıĢmalarda en sık 

kullanılan veri seti DARPA 1998 ve 1999 veri 

setleridir. Biz de model oluĢturma çalıĢmamızda yine 

bu verilerden türetilen KDD Cup‘99 veri setini 

kullanacağız.  Veri setini oluĢturan kaynak aĢağıdaki 

ġekil6‘da da görüldüğü gibi saldırının hedefi olan bir 

iç ağ ve saldırıyı gerçekleĢtiren bir dıĢ ağ olmak üzere 

iki farklı ağdan oluĢmaktadır 

 

Şekil:6[9]
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Protokollerin (HTTP, SMTP, telnet,...) karıĢımı, trafik 

yoğunluğunun saatlik değiĢimleri, 1998‘de gerçek 

Hava Kuvvetleri ağından toplanan trafiğe benzer 

olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ağ üzerinden 2 noktadan 

veri toplanmıĢtır: dört kurban makine ile yönlendirici 

arasındaki iç ağ dinleyicisi ve yönlendirici ile Ġnternet 

arasındaki dıĢ ağ dinleyicisi üzerinden. [9]  

DARPA verileri ile çalıĢırken matlab ya da sql 

sunucularla birlikte tcpdump çıktılarını wireshark(Eski 

adı ethereal) programıyla da inceleyebiliriz. Ağ 

dinleyicisi iki yönlü paketleri yakaladığı için kurban 

makinalara gelen paketler için varıĢ ip adresi 

172.16.x.x olan paketler olarak süzülmelidir. Örnek bir 

filtre: 

(ip.dst == 172.16.0.0/16) and !(ip.src == 

172.16.0.0/16) and !(ntp) and !(rip) and !(loop) and 

!(arp) and !(nbns)  [10] 

 

5.1 Veri Setinin Hazırlanması: 
 

Biz çalıĢmamızda ―kddcup.data_10_ 

percent_corrected‖ dosya ismi ile internetten 

indirilebilen yaklaĢık 75Mb büyüklüğünde ve içinde 

yaklaĢık 500bin kayıt bulunan gerçek kddCupp-99 veri 

seti‘nin 10%‘una karĢılık gelen veri setini kullandık. 

Veri setimizin ilk 250bin kaydını model oluĢturmak 

için kalanı ise test için kullandık.  Veri setinde toplam 

41 adet değiĢken bulunmaktadır. Biz aĢağıdaki 

prensiplere uyarak bu sayıyı 9‘a indirdik: 

- Paketlerin sadece baĢlık bilgisine değil içeriğine de  

bakılarak anlaĢılacak alanlar da alınmıĢtır.(Örneğin bu 

yüzden hot, su_attempted gibi alanlar alınmıĢtır.) 

- Parametrelerin birbirlerinden bağımsız olanları 

seçilmiĢtir. Örneğin root_shell, su_attempted, 

num_root alanlarının tümü birden alınmak yerine  

su_attempted alanı alınmıĢtır. 

 

- Parametrelerin bağımlı değiĢkeni etkilemeyecek 

olanları seçilmemiĢtir. Örneğin src_bytes ve  dst_bytes 

alanları bu yüzden alınmamıĢtır.  

Verileri incelemek ve binary hale getirmek için 

öncelikle verileri sql sunucusuna alıp aĢağıdaki 

kurallara uygun olarak ikili hale getirdik: 

protocol_type: tcp=1 ; udp veya icmp=0. 

Bağlantının(connection, datasetteki her satır bir 

bağlantıdır.)  

service: smtp, ftp, pop_3, ldap, login, imap4, auth, 

IRC, telnet, sql_net, exec, shell, klogin, kshell = 1 , 

diğerleri = 0 . 

Hedefteki ağ servisini gösterir. 

flag: SF veya OTH = 0 ; diğerleri 1. 

SF bağlantının normal bir Ģekilde sonlandığını, OTH 

ise bağlantı takip iĢinin bağlantının ortasında 

baĢladığını gösterir. 

land:  Hedef ve kaynak ip/port bilgileri aynı ise = 1; 

değilse 0. 

wrong_fragment: sıfır ise=0; değilse=1. 

Hatalı fragment sayısını gösterir. 

hot: sıfırdan büyük ise 1 ; değilse 0 . 

Bir bağlantıda çalıĢtırılan kritik komut sayısını 

gösterir. Örneğin sistem klasörüne girmek, programlar 

oluĢturup çalıĢtırmak gibi. 

num_failed_logins: sıfırsa 0 ; değilse 1 . 

YanlıĢ login iĢlemleri sayısını gösterir. 

su_attempted: ―su root‖ komutu denenmiĢse 1 diğer 

durumda 0. 

num_access_files: sıfırdan büyük ise 1 ; değilse 0 .  

Kontrol ya da eriĢim izinlerini tutan kritik dosyalarda 

yapılan iĢlem sayısı. 

Verilerimizin örnek görüntüsü aĢağıda Tablo2‘deki 

gibi oldu: (En son kolondaki label bu kaydın-satırın- 

saldırı olup olmadığını tutmaktadır, saldırılar için 1 , 

normal kayıtlar için 0 değerini verdik.) 

 

Tablo2: Veri Seti Örnek Görüntüsü 

p
ro

to
co

l_
ty

p
e
 

se
r
v

ic
e
 

fl
a

g
 

la
n

d
 

w
ro

n
g

_
fr

a
g

m
en

t 

h
o

t 

n
u

m
_

fa
il

ed
_

lo
g

in
s 

su
_

a
tt

em
p

te
d

 

n
u

m
_

a
cc

es
s_

fi
le

s 

la
b

el
 

1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

 

5.2 Modelin Oluşturulması: 

 
SPSS yazılımını kullanarak veri setimizi binary 

logistic regresyon ile analiz ettiğimizde aĢağıdaki 

sonuçları elde ettik: 

 

Tablo3: Durum ĠĢleme Özeti 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected 

Cases 

Included in 

Analysis 
250000 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 250000 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 250000 100,0 

 

Yukardaki Tablo3 veri setimizdeki tüm kayıtların 

analiz için kullanıldığını göstermektedir. Veri 

setimizde 250bin kayıt vardı, tabloda görüldüğü üzere 

tümü incelemeye alınmıĢ.  

 

Tablo4: Bağımlı DeğiĢken Kodlaması 

Original 

Value 

Internal Value 

0 0 

1 1 
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Tablo4 SPSS‘in, bağımlı değiĢkenimiz için,  veri 

setimizdeki ―0‖ları  binary ―0‖ olarak , ―1‖leri ise 

binary  ―1‖ olarak aldığını göstermektedir, ki biz de 

böyle olması için data setimizi önceden buna göre 

hazırlamıĢtık. Çünkü bizim incelemek istediğimiz 

konu saldırı olma durumu olduğundan saldırı olması 

durumunu 1, olmaması durumunu ise 0 olarak 

kodlamıĢtık. Bu tamamen bir tercih meselesidir ve 

tamamen tersi de seçilebilirdi. Fakat sonuçların 

yorumunun kolay olması için genelde asıl 

ilgilendiğimiz cevap için ―1‖ kullanmamız iĢimizi 

daha kolaylaĢtırır. 

 

“Block 1: Method = Enter” 

SPSS çıktısındaki yukardaki ibare ise metot olarak 

giriĢi(Enter) seçtiğimizi yani adımsal(stepwise) ya da 

hiyerarĢik metotları kullanmadığımızı gösterir. 

 

Tablo5: Sınıflandırma Tablosu 

Observed 

Predicted 

label  

Percentage 

Correct 0 

1 

S
te

p
 1

 label 
0 59805 11420 84 
1 736 178039 99,6 

Overall 

Percentage 

  95,1 

 a. The cut value is 0,5 

 
Tablo6: EĢitlikteki DeğiĢkenler 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 protocol_type -7,133 ,039 3,380E4 1 ,000 ,001 

service -1,372 ,068 401,313 1 ,000 ,254 
Flag 6,882 ,041 2,811E4 1 ,000 974,877 
land 34,951 3,446E7 ,000 1 1,000 1,509E15 

wrong_fragment 34,700 6,372E6 ,000 1 1,000 1,175E15 
Hot 6,454 ,071 8,375E3 1 ,000 635,420 

num_failed_logins 3,803 ,889 18,313 1 ,000 44,854 
su_attempted 2,610 1,434 3,315 1 ,069 13,602 

num_access_files -,267 ,486 ,302 1 ,583 ,765 
Constant 2,843 ,012 5,856E4 1 ,000 17,175 

a. 1. Adımda ele alınan değiĢkenler: protocol_type, service, flag, land, wrong_fragment, hot, num_failed_logins, 

su_attempted, num_access_files. 
 
Yukardaki Tablo6 ise kullandığımız değiĢkenlerin 

hangilerinin hangi katsayılarla nihai modelimizde 

bulunacağını göstermektedir. Örneğin tabloda 

―service‖ değiĢkenimizin katsayısının(coefficent 

değerinin)  -1,372 olması demek değiĢkenimizdeki 1 

birimlik artıĢın(yani 0 yerine 1 olmasının  baĢka bir 

deyiĢle ―http‖ yerine ―telnet‖ olmasının)   sonucun log 

odds(yani logit) değerini -1,372 oranında düĢürdüğünü 

gösterir.  

 

―land‖ ve ―wrong_fragment‖ hariç diğer 

değiĢkenlerimiz içinde mutlak değer olarak  en büyük 

katsayıya -7,133 ile ‖protocol_type‖ ; en küçüğüne ise 

-0,267 ile ―num_access_files‖ değiĢkenlerimizin sahip 

olduğunu görmekteyiz. Bu da bize bir kaydın saldırı 

olup olmadığını belirlemede en büyük belirleyici role 

sahip parametrenin ‖protocol_type‖ olduğunu ; en az 

ağırlığın ise  ―num_access_files‖ değiĢkeninde 

olduğunu göstermektedir. 

 

Parametrelerimizin S.E.(Standart Error) değeri ise 

tahminimizin ne kadar stabil olduğunun ölçüsüdür ve 

ne kadar düĢükse o kadar tutarlı sonuçlar alırız. 

Örneğin ―land‖ ve ―wrong_fragment‖ hariç  diğer tüm 

değiĢkenlerimizin ortalaması yaklaĢık 0.4 iken bu iki 

değiĢkenin ortalaması yaklaĢık 5 civarındadır, bu da 

bu iki değiĢkenin stabiliteyi ne kadar fazla bozduğunu 

göstermektedir. 

 

Wald istatistiği değiĢkenlerimizin hangilerinin 

modelimiz için anlamlı olduğunu hangilerinin gereksiz 

olduğunu göstermektedir. DeğiĢkenlerimiz içinde  

wald değeri sıfıra çok yakın olan ―land‖ ve 

―wrong_fragment‖ değiĢkenlerimizin modelde 

gereksiz olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Tablodaki ―Sig.‖ kolonu ise   değiĢkenin anlamlılık 

düzeyini göstermekte olup SPSS‘te varsayılan olarak 

p<0.05 olarak çalıĢmaktadır.  Sig değeri sıfıra ne kadar 

çok yakınsa parametrenin modeldeki anlamlılık düzeyi 

o kadar fazla demektir.  Buna göre Sig değeri 1 olan  

―land‖ ve ―wrong_fragment‖ değiĢkenlerimizin 

modelimizde anlamlı olmadıkları sonucu çıkmaktadır. 

Sig, wald ve SE değerlerinden anlaĢıldığı üzere ―land‖ 

ve ―wrong_fragment‖ değiĢkenlerimiz nihai 

modelimizde bulunmayacaklardır. Buna göre nihai 

modelmiz aĢağıdaki gibi olacaktır: 

 

Regresyon eĢitliği aĢağıdaki gibi olmak üzere:   

g(x)  = β0  +  β1. X1 +  β2. X2 +…+  βk. Xk 
 

g(x)  = 2,843 +protocol_type*(-7,133) +  service*(-

1,372 ) +  flag*6,882 +  hot*6,454 + 

num_failed_logins*3,803  +  su_attempted*2,610  +  

num_access_files*(-0,267) 

 

P = 1/(1 + e
-g(x)

) 

 

5.3 Modelin Uygulaması: 
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Örneğin aĢağıdaki gibi bir kayıt için modelimizin 

ürettiği sonuca bakalım: 

protocol_type=tcp, service=telnet, flag=S0,  hot=0, 

num_failed_logins=0, su_attempted=0, 

num_access_files=0 , label=neptune. 

 

Kaydın label yani saldırı olup olmadığı ile ilgili bilgi 

alacağımız alanında ―neptune‖ yazmaktadır. Yani bu 

bir neptune saldırısıdır. 

 

Her parametreyi iki kategorili hale çevirip g(x) 

fonksiyonunda yerine koyarsak : 

 

g(x)  = 2,843 +1*(-7,133) +  1*(-1,372 ) +  1*6,882 +  

0*6,454 + 0*3,803  +  0*2,610  +  0*(-0,267) = 1,22 

 

P = 1/(1 + e
-g(x)

) = 1/(1 + e
-1,22

)  = 0.7721 

 
yani sonuçta bu kaydın yaklaĢık 77% ihtimalle saldırı 

olduğunu söyleyebiliriz. Bizim modelimizde 

eĢik(cutoff) değerimiz 50% olduğundan ve 77>50 

olduğundan modelimiz sonuç için   100% doğrulukla 

bu bir saldırı demektedir. 

 

AĢağıdaki Tablo7 ise test için kullandığımız veri 

setimize(kddCupp-99 veri seti‘nin 5%ini içeren 

yaklaĢık 250bin kayıt)  modelimizin uygulanması ile  

elde ettiğimiz sonuçları göstermektedir. Modelimiz 

test verileri üzerinde gerçekte saldırı olan kayıtları 

99,99% oranında doğru saptayabilirken, gerçekte 

saldırı olmayan kayıtlarda ise 42% oranında doğru 

sonuç üretebilmektedir. 

 

 

 

 

Tablo7: Test Verisi Sınıflandırma Tablosu 

Gerçek 

Tahminimiz 

label Doğruluk 

Yüzdesi 

0 1 

 

label 

0 10912 15141 42 

1 11 217957 99,9 

Toplam Yüzde   93,8 

Tahminimiz >= 0,5 ise saldırı kabul ettik. 

    

5.4 Sonuç ve Öneriler: 
 

Sonuç  olarak  diyebiliriz ki modelimizin analiz ettiği 

bir kayıt gerçekte bir saldırı ise bunu 99%un üzerinde 

bir ihtimalle saldırı olduğunu bulabiliyoruz. Ki bu oran 

çok yüksek bir baĢarı oranıdır.  Fakat gerçekte saldırı 

olmayan bir kaydın analizinde modelimizin baĢarı 

oranı biraz düĢük (modeli bulduğumuz veri setinde 

84%. Test veri setimizde ise 42%).  Ki  bu da 

modelimizin sürekli saldırılara maruz kalan , fakat 

güvenlik seviyesi çok yüksek olması gereken, hiçbir 

saldırıya tahammülü olmayan,   yanlıĢ alarmlarla 

(false-pozitif) uğraĢacak yeterli elemanı olan,  kritik 

öneme sahip ağ iĢletim merkezleri için son derece 

uygun bir model olduğunu göstermektedir. 

Ġlerki çalıĢmalarda günümüz internet trafiği verilerinin 

özelliklerini de dikkate alıp bu modeli geliĢtirerek 

bunu kullanan bir yazılım üretip gerçek hayatta 

kullanılabilir. Biz bir sonraki çalıĢmamızda aynı veri 

seti ve parametreleri kullanarak yapay sinir ağları ile 

de bir model oluĢturup iki modelin karĢılaĢtırılmasını 

sağlayacağız.  
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Özet:Eğitim Yönetim Sistemleri, (Learning Management System, LMS) ağ üzerinden eĢ zamanlı olmayan 

öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değiĢik biçimlerde paylaĢma ve tartıĢma, derslere kayıt 

olma, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara iliĢkin dönüt sağlama, öğrenme materyallerini 

düzenleme, öğrenci ve öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden 

otomatik olarak gerçekleĢmesini sağlayan yazılımlardır. Çevrim içi içerikler bu yazılımların olmazsa olmaz 

kısmını oluĢturmaktadır. Ġçerik Yönetim Sistemi ( Content Management System, kısaca CMS) katılımcı 

teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir. 

Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen Ģekilde görüntülenmesini 

sağlayan yazılımlar olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda 

birçok organizasyon için zorunluluk haline gelen modern bir varlık (asset) yönetimi tekniği olmuĢtur. 

Moodle(Modular Object Oriented Dynamics Learning Environment) Moodle ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir 

ders düzenleme platformudur. Modüler bir yapıya sahiptir. Sakai , ―Sakai Projesi‖ olarak Mellon Vakfı 

tarafından hibe ile desteklenen bir proje olarak hayata geçirilmiĢtir. Sakai de Moodle gibi ücretsiz ve açık kaynak 

kodlu bir ders düzenleme platformudur. Sakai ve Moodle farkı; Sakai Java tabanlı, servis mimarisine dayalı 

uygulama paketi ölçeklenebilinir, platform bağımsız geniĢletilebilir bir yapıya sahiptir. Java tabanlı olması, 

bütün iĢletim sistemlerinde sorunsuz olarak çalıĢabileceğini gösterir. Moodle, PHP tabanlıdır ve SQL veri 

tabanlarında kullanılabilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: LMS, Moodle, Sakai, Öğrenme Yönetim Sistemi. 

 

1. Giriş  

 

Eğitimde teknolojinin geliĢmesiyle birlikte e-öğrenme 

kavramı ortaya çıkmıĢtır. E-öğrenme bilgiye 

ulaĢmada zaman, mekân sınırı tanımayan, eĢ-zamanlı 

ya da eĢ-zamansız olarak diğer öğrenenler ve 

öğretenler ile iletiĢim kurulmasını sağlayan, bilgisayar 

teknolojisinin sağladığı görsel ve iĢitsel tepkiler ile 

etkileĢim kurulabilen, sosyo-ekonomik statü 

engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaĢam boyu 

eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan 

öğrenme ortamıdır. E-öğrenmeyle birlikte Öğrenme 

yönetim sistemi ve Ġçerik Yönetim Sistemi ortaya 

çıkmıĢtır. Öğrenme yönetim sistemi dersin ve ders 

materyallerinin öğretmen ve öğrenciler arasında 

paylaĢılması ödevlerin gönderilmesi ve toplanması 

öğrencilerle ilgili bütün bilgileri saklayan bir öğrenme 

yönetim yazılımıdır. Öğrenme yönetim sistemi e-

öğrenmenin uygulamasını kolaylaĢtırır. Ġçerik 

Yönetim Sistemi ise bir program ve yazılım değildir. 

Portal gibi sistemlerin içerik yönetimine sahip 

olmalarıdır. CMS veri depolama konusunda kolay bir 

kullanıma sahiptir. Genel olarak kullanıcı tabanlıdır. 

Kullanıcıya rapor yazma kolaylığı sağlamaktadır. 

 

 

 

2. Sakai Nedir? 

 

Sakai, ―Sakai Projesi‖ olarak Mellon Vakfı tarafından 

hibe ile desteklenen bir proje olarak hayata 

geçirilmiĢtir. Ġlk sürümleri projeyi destekleyen 

kurumların kullanmakta oldukları araçlara 

dayanmakla birlikte temelini Michigan 

Üniversitesi‘nin ders yönetim sistemi ―CHEF‖ 

oluĢturmaktadır. Sakai ismi ―CHEF‖ ismine de esin 

kaynağı olan Japon televizyon programı ―Iron Chef‖ 

in meĢhur Japon Ģefi Hiroyuki Sakai‘den esinlenilerek 

verilmiĢtir. Sakai ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir 

ders düzenleme platformudur. 

Uygulamanın geliĢtirilmesi Sakai Foundation yapısı 

altında üyelik esasına dayalı olarak kar amacı 

gütmeden bireysel, eğitim kurumları ve üniversiteler 

tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bu topluluk eğitim 

ve araĢtırma toplulukları için açık standartların 

belirlenmesi, yazılım çözümleri ve bunların 

entegrasyonu konusunda çalıĢmalar yapmaktadır.  

Sakai, dünya çapında 350‘ın üzerinde eğitim 

kurumunun kullandığı, 1000‘nin üzerinde kiĢinin 

desteklediği her bir sistem için 200‘den 200.000 kadar 

değiĢen kullanıcı sayısıyla,  ücretsiz ve eğitimi 

destekleyen birçok özelliği ile web tabanlı, platform 

bağımsız bir uygulamadır [1].  
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3. Moodle Nedir? 

 

Moodle kelimesi açılımı 'Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Environment' olup Esnek 

(Modüler) Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme 

Ortamı olarak çevrilebilir. Moodle, herkesçe 

kullanılabilecek bir çevrimiçi ders yönetim sistemidir. 

Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılımdır. 

Moodle sahip olduğu birçok eğitime özelleĢmiĢ ve 

pedagojik ilkeleri de dikkate alan eğitimcilerin 

ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere 

sahip bir çevrimiçi ders yönetim sistemidir. 75‘e 

yakın dil seçeneği ile 193‘ün üzerinde ülkede tercih 

edilmektedir. Martin Dougiamas tarafından Perth Batı 

Avusturalya‘daki Ģirketinden yönetilen ve desteklenen 

Moodle projesi 2005 yılından beri çekirdek bir takım 

ve ―Moodle Partners‖ organizasyon yapısı altında 

gönüllü kullanıcılar ile geliĢtirilmeye devam 

edilmektedir. PHP desteği olan sunucu ortamlarında 

çalıĢabilmekte ve veritabanı olarak MySql ya da 

PostgreSQL kullanılmaktadır. Platform bağımsız 

olarak çalıĢan uygulama kolay yönetilebilinir ve 

görsel tema zenginliği ile rahat özelleĢtirilebilinir 

esnek bir yapıya sahiptir. En önemli özelliği ve tercih 

sebebi herkes tarafından çok kolay Ģekilde 

kullanılmasıdır.[2] 

4. Moodle Sakai Karşılaştırmaları 

 

Lisans / Maliyet / Kaynak Kod:  

Her iki LMS‘de açık kaynak kodlu olup Moodle GNU 

lisansına, Sakai Educational Community Lisansına 

sahiptir. Her iki ürün de internetten ücretsiz olarak 

indirilebilir ve kurulabilir.  

 

Dosya Yapısı: Moodle ―Php-MYSQL‖ dil ve 

veritabanı iliĢkisi ile çalıĢmaktadır. Sakai java dili ile 

çalıĢmakta olup hem MYSQL hem de Oracle ile 

etkileĢimli çalıĢmaktadır. Sakai‘nin java ve oracle ile 

beraber çalıĢması, sayfaların daha hızlı etkileĢmesi ve 

biraz daha görsel bir ekran görünümü sunmaktadır.  

 

Kurulum: Moodle kurulumu için mutlaka bir Php-

MYSQL iliĢkisini kuracak bir yazılıma ihtiyaç vardır. 

Örneğin ―EasyPhp‖ gibi bir yazılım. Kurulum 

baĢlamadan önce bir veritabanı oluĢturmak ve bunu 

kurulum sırasında iliĢkilendirmek gerekir. Sakai de 

ise Java SE 7 sürümünü indirip kurulumu yapıldıktan 

sonra indirilen Sakai dokümanın içerindeki bat 

dosyası çalıĢtırılarak kurulumu gerçekleĢtirilebilir. 

Tomcat yazılımı ile veritabanı bağlantısı 

sağlanmaktadır. 

Sakai‘nin iki farklı sistemi bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki ―CLE‖ olarak ifade edilen ve iĢbirliği ve öğrenme 

ortamı anlamına gelen sistemidir. Bu sistem klasik 

LMS sistemlerinde yer alan ders, sınav, dosya 

paylaĢımı, duyurular, takvim gibi bileĢenleri 

içermektedir. Bu bileĢenler Moodle sisteminde de 

bulunmaktadır. Ġkincisi ―OAE‖ olarak ifade edilen 

eğitim yönetim sistemine ek olarak sosyal ağların yer 

aldığı, karĢılıklı bilgi paylaĢımını ve anlık mesaj 

yazma gibi sosyal aktiviteler yer almaktadır.  

 

Ġçerik: Moodle kurs mantığı ile çalıĢan öğretmen – 

öğrenci etkileĢimini sağlayan bir araç olarak 

görülmektedir. Genel olarak, kurslar, orta öğretim 

kurumları ve yardımcı ders materyali olarak 

kullanılması yaygındır. Sakai‘nin uzaktan eğitim 

çalıĢmalarında yüksek öğretim alanına biraz daha 

yatkın olduğu ifade edilebilir. Bu sistemde sadece 

öğretmen – öğrenci iliĢkisi değil, eğitim- öğretim 

sisteminde yer alan ara birimleri de bu sistemde dahil 

etmek mümkündür. Örneğin bir öğrenci iĢleri, destek, 

sorun çözme gibi kullanıcılar açılarak ve gerekli 

yetkilendirmeler verilerek bu sisteme artılar 

yapılabilmektedir. Bu Sakai‘ye esneklik 

sağlamaktadır.  

 

Portfolyo: Ürün dosyası tasarlamak, yayınlamak, 

paylaĢmak ve görüntülemek için kullanılan araçlardır. 

Özellikle yükseköğrenimde ödev çalıĢmasının bir üst 

derecesi olarak adlandırmak mümkündür. 

Değerlendirmeler yapılabilir, raporlar hazırlanabilir. 

Sakai de yer alan bu eklenti Moodle için 

bulunmamaktadır. Bunun için ücretli Moodle 

eklentileri sisteme dahil edilmektedir.  

 

ĠletiĢim ve EtkileĢim Araçları: Her iki sistemde de 

forum, dosya aktarım iĢlemleri, eĢ zamanlı sohbet 

bulunmaktadır. Bu sistemlere Bigbluebutton ya da 

Openmeetings eklentisi ile hem beyaz tahta, hem de 

video konferans desteği sağlanmıĢ olur.  

 

Verimlilik Araçları: Her iki sistemde de takvim, 

yardım seçenekleri bulunmaktadır. Sakai içerisinde 

yer alan yardım seçeneği Moodle yardım 

seçeneğinden biraz daha geliĢmiĢ durumda oluğu 

söylenebilir. 

 

ĠĢbirliği araçları: Sakai içerisinde yer alan viki, blok 

gibi araçlar Moodle sisteminde de yer almaktadır. 

Ancak portfolyo Sakai sistemini bir adım daha öne 

çıkarmaktadır.  

 

Yönetim araçları: Kullanıcı hesabı açma, yönetme 

Moodle sisteminde daha kullanıĢlı olarak 

görülmektedir. Özellikle Moodle sisteminde toplu 

kullanıcı hesabı eklemek, Sakai de bunun eksikliği net 

bir Ģekilde görülmektedir. Moodle sisteminde admin 

tarafından kullanıcı ekleme, derse tanımlama iĢlemi 

gerçekleĢtirilirken, Sakai tarafında kullanıcı üye 

olmadan sisteme eklenememekten, kullanıcı davet 

edilerek yine kayıt olma iĢleminin baĢlatılması 
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gerektiği kullanıcıya iletilmektedir. Sakai sisteminde 

öğrenci açılan dersleri görebilmekte ve kayıt 

olabilmekte, ancak Moodle sisteminden derslerin 

görülmesi engellendiğinde ilgili öğrenciler sadece 

aldıkları dersi görmektedirler. Bu Moodle‘ın kurs 

mantığı ile çalıĢtığının, Sakai‘nin ders alma, verme 

mantığı ile yani yükseköğrenimdeki uygulamanın 

içeriğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Sakai bir 

adım önce çıkmaktadır. 

 

Ders dağıtım araçları: Her iki sistemde de farklı türde 

sınav soruları hazırlamak ve bunların yönetimi, 

yayınlanması mümkündür. Kaynak dosya ekleme, 

eriĢim ve yayınlama açısından iki sistem arasında 

birini diğerinin önüne geçirecek artı 

bulunmamaktadır.  

 

Ġçerik GeliĢtirme Araçları: Her iki sistemde de 

SCORM standartlarına sahip içeriklerin eklenmesi 

mümkündür. Ancak Sakai sisteminde ders Ģablonu, 

görünüm özelleĢtirme ve öğretim tasarım araçlarının 

varlığı Moodle sistemine göre daha esnek ve eğitime 

uygunluk açısında öne çıkmaktadır.  

 

Raporlama Araçları: Sakai yükseköğretime yatkınlık 

noktasında öğrenci, öğretmen, yönetici gibi 

tanımlanan roller çerçevesinde raporlar 

sunabilmektedir. Bu noktada Moodle sisteminden bir 

adım öne çıkmaktadır.  

 

Dil Desteği: Her iki sistemde Türkçe dil desteği 

bulunmaktadır. Menüler Türkçe olarak görülmektedir. 

Ancak yine her iki sistemde de yardım seçeneğinin 

Türkçe olmaması ikisi için de bir eksikliktir. [3] 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 

Moodle ve Sakai uzaktan eğitim sistemleri içi 

hazırlanmıĢ öğretim yönetim sistemlerindendir. Her 

iki sistemin de kendilerine göre artıları ve eksileri 

bulunmaktadır. Moodle uzun yıllardır pek çok eğitim 

öğretim kurumun tercih ettiği öğretim yönetim 

sistemidir. Orta öğretim ve kurs mantığına yakın bir 

iĢleyiĢe sahip olan moodle öğretim yönetimi sistemine 

benzer ve yükseköğretim iĢleyiĢini kapsayan Sakai 

öğretim yönetim sistemi daha iĢlevsel olarak 

görülmektedir. Bu sistemde yönetim noktasında 

zorluklar olsa da yükseköğretime uygunluk 

noktasında tercih edilebilir bir düzeydedir.  

Özellikle portfolyo sisteminin entegre olması 

yükseköğretimde çevrimdıĢı çalıĢma olanağını 

artırmakta ve verimlilik noktasında artı değer 

katmaktadır.  
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Özet: Günümüzde iletiĢim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler yeni medya, internet, sosyal medya, sosyal ağlar, 

sanal dünya gibi pek çok yeni kavramın medya literatürüne girmesine yol açmıĢtır. Bu yeni oluĢumlar 

sosyolojik, kültürel ve ekonomik alanda da değiĢim ve dönüĢümleri beraberinde getirmiĢtir. Lev Manovich, 

iletiĢim teknolojilerindeki değiĢimlerin toplumsal ve ekonomik süreçlerle paralel ilerlemesini toplumsal 

değiĢmeyle iliĢkilendirirken; Dan Schiller ise yeni medyanın getirdiği yeni düzeni ‗dijital kapitalizm‘ kavramıyla 

açıklamaktadır. Günümüzde yeni medya teknolojileriyle kurulan ağlar sayesinde yeni ekonomik alanların da 

ortaya çıktığını, internetin sermaye tarafından etkili bir Ģekilde kullanıldığını ve sanal dünyanın her alanına 

kapitalist mantığın yayıldığını görmekteyiz. Bu bağlamlarda makalede yeni medyanın geliĢimi ve getirdiği 

değiĢimler ekonomi politik bakıĢ açısıyla çeĢitli örnekler üzerinden ele alınarak; kapitalizme eklemlenme süreci 

tartıĢılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, yeni iletiĢim teknolojileri, dijital kapitalizm, internet. 

 

Development in New Media and Digitalised Capitalism 
 

Abstract: Contemporarily rapid developments in communications technology brought many new concepts, such 

as new media, internet, social media, social networks, virtual reality into the realm of media litreture. These new 

formations brought along changes and transformations in sociological, cultural and economic areas. Through the 

networks constituted by new media technologies, it‘s observed that internet is used by the capital effectively and 

capitalist reason is diffused into all realms of virtual world. In these contexts, the development of new media and 

the changes brought by it, will be studied with a political economic point of view over various examples and also 

the process of new technologies‘ articulation to capitalism will be discussed through the article. 

 

Key words: Social media, new communication technologies, digital capitalism, internet. 

 

1.Yeni Medyanın Gelişimi 

 

Günümüzde iletiĢim teknolojilerindeki hızlı 

ilerlemeler yeni iletiĢim teknolojileri, yeni medya, 

internet, sosyal medya, sosyal ağlar gibi pek çok yeni 

kavramı medya literatürüne sokmuĢtur. Bu yeni 

oluĢumlar sosyolojik, kültürel ve ekonomik alanda da 

değiĢimlere yol açmıĢtır.  

 

Yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkıĢı, iki ayrı 

koldan ilerleyen bilgisayar ve medya 

teknolojilerindeki tarihsel geliĢmelerin biraraya 

gelmesiyle mümkün olmuĢtur. Lev Manovich yeni 

medyanın ortaya çıkıĢını hazırlayan geliĢmeleri 

1830‘lara kadar geriye götürmektedir. Bu süreç 

Charles Babbage‘in ―analitik makine‖ ve Louis 

Daguerre‘in ―dagerotip‖i icadıyla baĢlayarak, 20. yy‘ın 

ortasında modern dijital bilgisayarın geliĢtirilmesine 

kadar devam etmiĢtir. Bir yanda ―analitik makine‖ ile 

bilgisayar teknolojilerindeki geliĢim baĢlarken, bunun 

paralelinde ―dagerotip‖ ile baĢlayan süreçte medya 

teknolojilerinde görüntünün, hareketli görüntünün, 

sesin, metnin farklı formlar kullanılarak saklanmasına 

tanık olunmuĢtur. Bu iki tarihi geliĢimin birleĢmesi ve 

tüm varolan medyanın sayısal dataya çevrilmesi 

sonucu yeni medya ortaya çıkmıĢtır. Her iki geliĢme 

çizgisi de modern kitle toplumlarının iĢlemesi 

doğrultusunda aynı ideolojik inançları oluĢturmak için 

insanlara aynı metinleri, görüntüleri, sesleri yayma ile 

onların doğum, iĢ ya da sabıka gibi kayıtlarını tutma 

ihtiyaçları sonucu gerçekleĢmiĢtir. Fotoğraf, film, ofset 

baskı, radyo ve TV ilkini, bilgisayar ise ikincisini 

mümkün kılmıĢtır. Bu açıdan kitle iletiĢim araçları ve 

bilgi iĢlem birbirini tamamlayan teknolojilerdir, 

birlikte ortaya çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir. Böylece de 

modern kitle toplumunu mümkün kılmıĢtır [25]. 

 

Analitik makineden sonra geliĢtirilen pek çok 

elektronik tabülatör ve hesap makinesi aĢamalı olarak 

daha hızlı çalıĢmaya ve kullanım alanları geniĢlemeye 

baĢlamıĢtır. 1890‘da ABD nüfus sayımında elektronik 

bir tablolama makinesi olan Hollerith tabülatörü ilk 

kez kullanılmıĢtır. Daha sonra bu Ģirketin özel firmalar 

için de tabülatörler üretmesi iĢ hacmini geniĢletmesine 

ve IBM firmasının kurulmasına yol açmıĢtır [25]. IBM 

örneği bilgisayar teknolojisinin ne denli hızlı bir 

Ģekilde geliĢip yayıldığını ortaya koymaktadır. ġirket 

ilk kurulduğu dönemde hükümete ve büyük Ģirketlere 

iĢletme makineleri sağlarken 1952‘de hesap makinesi 

iĢlevine sahip bilgisayar satıĢına baĢlamıĢ, 1961 yılına 

gelindiğinde ise  7 ayrı bilgisayar montaj hattı olan bir 

üretim kapasitesine kavuĢmuĢtur [5]. 

 

Bilgisayarlar baĢlangıçta hesap makinesi olarak 

düĢünülmüĢ olsalar da, ilk iĢlevsel elektronik dijital 

bilgisayarlar Soğuk SavaĢ döneminde askeri amaçlı 

kullanılmıĢtır. Daha sonra Silikon Vadisi‘nde 

geliĢtirilen teknolojilerle bilgisayarların kullanım 
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alanları da geniĢleyerek her türlü hizmet alanında 

yaygınlaĢmıĢtır [5].  1950‘lerin ortasında ABD 

genelinde bulunan birkaç yüz bilgisayar donanımının 

dörtte üçü hükümet birimleri ve üniversitelerin 

kullanımındaydı. 10 yıl içerisinde donanım sayısı 35 

bine çıkarken; imalatçılar, bankalar ve sigorta 

Ģirketleri gibi resmi olmayan kurumlar bilgisayar 

sayısının üçte ikisine sahip hale gelmiĢtir. Böylece 

bilgisayarın kullanım alanları muhasebe, satıĢ, kredi, 

müĢteri hizmetleri, üretim planlama gibi alanlara 

doğru geniĢlemiĢtir. 1960 yılında telekominikasyon 

bağlantıları üzerinden kısıtlı olsa da ilk online 

uygulamalar baĢlamıĢ; birkaç yıl içerisinde bu tür 

uygulamaların sayısı ABD genelinde 2300‘ü 

bulmuĢtur [28]. 

 

Bilgisayar konusundaki geliĢmeler devam ederken bir 

yandan da bilgisayarların iletiĢim kurabilmesini 

sağlayan internetin oluĢumu konusunda da geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır. Ağ teknolojisinin geliĢtirildiği dönemde 

ABD‘de bir yandan telekominikasyon ortamının 

liberalleĢme eğilimi söz konusuyken; bir yandan da 

Soğuk SavaĢ‘ta üstün gelme ve karĢılaĢılabilecek 

problemlere çözüm arama çabaları hakimdi. 20. 

yüzyılda telekominikasyon sisteminde yabancıların 

etkinliğini kısıtlamak amacıyla bu alanda hükümetin 

denetimi etkin kılınmıĢtı. Ancak alandaki Ģirketler bu 

düzeni kısıtlayıcı bularak, 1950‘lerin ortalarından 

itibaren lobi faaliyetleri yürüterek ağ sistemlerinin 

iĢletlemelerin hedefleri doğrultusunda yeniden 

yapılandırılmak üzere serbest bırakılmasını sağladılar. 

Böylece geliĢmekte olan ağ endüstrisi liberal eğilime 

dahil olmaya baĢlayarak daha geniĢ bir 

telekominikasyon sistemine doğru evrilmiĢtir. 

Bankalar, sigorta Ģirketleri, petrol firmaları gibi 

Ģirketler iĢletme yapılarını ağlar etrafında yeniden 

düzenlemiĢtir. Ayrıca hem Ģirketler hem de bürokrasi 

liberalleĢmenin etkisiyle de geniĢleyen bilgi 

teknolojileri endüstrisini ABD‘nin küresel ekonomi 

politik gücünün tazelenmesi için bir fırsat olarak 

görmüĢtür. Böylece bilgi teknolojilerinin dıĢa açılması 

küresel bilgi altyapısını yeniden inĢa etmeye doğru 

geniĢlemiĢtir. Ġnternet teknolojisi böyle geniĢleyen bir 

liberalleĢme alanında ve iletiĢim düzeninin merkezinde 

ortaya çıkmıĢ olsa da; oluĢumunda serbest piyasa 

güçlerinin etkisi olmamıĢtır. Ġnternet fikrinin ortaya 

çıkıĢı tamamen askeri amaçlar doğrultusunda 

gerçekleĢmiĢtir [28]. 

 

1950‘lerde Sovyetler Birligi ve ABD arasıda nükleer 

bir felaketle sonuçlanabilecek ciddi bir gerilim 

bulunmaktaydı. Soğuk SavaĢ döneminde nükleer 

savaĢı göze alamayan taraflar, teknolojik yeniliklerle 

birbirlerine meydan okumuĢlardır. Olası bir savaĢta 

nükleer bir patlama iyonosferdeki radyo dalgalarıyla 

kurulan iletiĢimi saatlerce durdurabilir ve ülkenin 

merkezileĢmiĢ ulusal telefon ağını çökertebilirdi. 

DüĢmanın karĢı tarafın iletiĢimini çökertmesiyle 

komuta kontrol sisteminin kesintiye uğraması diğer 

tarafın saldırıya cevap vermesine engel olacaktı. Bu 

sorunun çözümü savaĢları teknolojik yeniliklerle 

kazanabileceğine inanan ABD‘nin henüz 2. Dünya 

SavaĢı döneminde kurmuĢ olduğu düĢünce kuruluĢu 

RAND‘de görev yapan Paul Baran‘dan gelmiĢtir. 

Baran nörolojik teorileri model alarak nükleer 

saldırıdan etkilenmeyecek ve kesintiye uğramayacak 

bir iletiĢim modeli önermiĢtir. Geleneksel iletiĢimde 

ağların kontrol noktaları merkezlerde yer almakta, 

bağlantılar merkezden çevreye doğru kurulmaktaydı 

ve merkezin vurulması iletiĢimin çökmesi anlamına 

gelmekteydi. Baran‘ın önerdiği nörolojik model 

merkeze bağlı olmayan her birimin bilgiyi diğer bir 

birime iletecek Ģekilde düzenlendiği bir ağ sistemine 

dayanmaktadır. Bunun için de tüm iletiĢim altyapısının 

yeniden düzenlenmesi gerekmekteydi. O dönemde bu 

çok mümkün olmasa da; daha sonra Amerikan Ġleri 

AraĢtırma Projeleri Birimi (ARPA) Baran‘ın 

kavramsal çalıĢmasını hayata geçirerek bilgisayarların 

birbirleriyle iletiĢim kurmasını sağlayan ilk ağ olan 

ARPANET‘i geliĢtirmiĢtir. Ġnternet fikrinin kavramsal 

temelini ortaya koyan Baran‘ın önemi önceden 

birbirinden ayrı olarak geliĢen bilgisayar ve iletiĢim 

teknolojilerini birleĢtirmeyi ortaya atarak merkezden 

merkeze iletiĢim yerine kullanıcıdan kullanıcıya 

iletiĢimin kavramsallaĢtırılmasıdır [27]. 

 

1969‘da askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak 

üzere oluĢturulan ARPANET internetin ilk atasıdır. 

1970‘lerin ortalarında ağın iletiĢim alanına doğru 

geniĢletilebilmesi için ağ kullanımını düzenleyen 

TCP/IP protokolleri oluĢturulmuĢtur. 1980‘lerde ise 

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), stratejik öneme sahip 

bu teknolojinin kullanım alanını üniversiteleri de dahil 

edecek Ģekilde geniĢletmiĢtir. Böylece veri trafiği 

giderek artarken, ağın askeri payı azalmıĢ ve NSFNET 

adında ağın yeni ve sivil bir benzeri geliĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu ağ hızlı bir Ģekilde üniversitelerin 

dıĢında hükümet birimlerine ve düĢünce kuruluĢlarına 

doğru geniĢlemiĢtir [28]. Bütün bu geliĢmelerin yanı 

sıra 1989 yılında Avrupa‘da CERN‘de Tim Barners-

Lee tarafından ‗world wide web‘in (www) 

geliĢtirilmesiyle bilgisayarlarda depolanmıĢ bilgilerin 

birbirine bağlanması mümkün hale gelerek internet 

küreselleĢmiĢtir [5]. Böylece internet ticari kullanıma 

da uygun hale gelmiĢtir. Günümüzde ise internet 

dünyanın heryerinden insanların bağlandığı, veri alıp 

gönderebildiği, alıĢ veriĢ yapabildiği, iletiĢim 

kurabildiği bir ortam olarak yeni medya içerisinde 

önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Ġnternetin ortaya çıkıĢı ilk dönemlerinde onun 

özgürlük, anındalık ve sınırsız alıĢveriĢ üzerine kurulu 

bir ‗siberya‘ ütopyası olarak değerlendirilmesine sebep 

olmuĢtur. Buna göre internetin insanları birbiriyle 

bağlantılı yaparak televizyonun kurduğu edilgen kitle 

kültüründen kurtaracağı düĢünülmüĢtür. Ancak önce 

askeri, daha sonra üniversite çevrelerini birbirine 

bağlayan internet sonraki süreçte reklam ve finans 

mantığını taĢıyan ticaret alanına ve politik alana 

yayılmıĢtır [24]. Böylece internetin ticari ve politik 
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potansiyeli onu bir ütopya olmaktan çok, tüketimin ve 

kontrolün kitleselleĢtirildiği bir araca dönüĢtürmüĢtür. 

 

Yeni medya iletiĢim alanında kökten değiĢimler 

getirerek analog medyayı dijital temsile çevirmiĢtir. 

Ġnternet istenilen her veriye eĢit hızda ulaĢılmasını 

mümkün kılmakta, dijital olarak kodlanan veriler 

sayısız kere çoğaltılabilmekte, farklı medya türleri 

bilgisayarda gösterilebilmektedir. Manovich yeni 

medyanın ayırt edici 5 prensibini sayısal temsil, 

modülerlik, otomasyon, değiĢkenlik ve kültürel kod 

çevrimi olarak belirlemiĢtir. Sayısal temsil tüm yeni 

medya ürünlerinin sayısal kodlardan oluĢması 

anlamına gelmektedir. Bu belli algoritmalarla 

görüntüden sesin çıkarılabilmesi, kontrastın 

değiĢtirilmesi gibi imkanlara olanak sağlamaktadır. 

Dolayısıyla medya artık programlanabilir hale 

gelmiĢtir. Manovich bu özellikleri sosyolojik açıdan 

analiz ederek yeni medyanın endüstri ötesi toplumla 

paralel özelliklere sahip olduğunu düĢünmektedir. Ġki 

oluĢum da fabrika sistemine ve mantığına; 

standartlaĢma ve yeniden üretim gibi özelliklere 

sahiptir. Hatta medya iĢleyiĢi endüstri sonrası topluma 

da uyum sağlamıĢ ve kitlesel standardizasyon yerine 

kiĢiselleĢtirme özelliğine göre Ģekil almıĢtır. Yeni 

medyanın modülerlik özelliği bağımsız parçalardan 

oluĢması anlamına gelmektedir. Örneğin, internet pek 

çok web sayfasından; bunlar da fotoğraf, video, metin 

ve sekmeler gibi baĢka unsurlardan meydana 

gelmektedir. Otomasyon özelliği yeni medyada pek 

çok iĢlemin otomotik olarak gerçekleĢmesine 

gönderme yapmaktadır. 19. yy‘ın baĢında modern 

toplum fotoğraf makinesi, kamera, kayıt cihazı gibi 

medya yaratımını otomatikleĢtiren teknolojileri 

geliĢtirmiĢtir. Bu icatlar sayesinde büyük miktarda 

medya materyalinin birikmesiyle bunların saklanması 

ve düzenlenmesini sağlayacak bilgisayar temelli yeni 

teknolojilerin geliĢtirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. 

DeğiĢkenlik özelliği yeni medya objelerinin sayısal 

kodlara dayanması ve modüler olması sonucunda 

farklı versiyonlarda var olabilmesi anlamına 

gelmektedir. Yeni medya mantığı endüstri ötesi 

mantıkla paralel ilerlemektedir. Ġsteğe bağlı üretim ve 

zamanında teslim ilkeleri de bilgisayar teknolojileri 

sayesinde iĢlemektedir. Medya veri tabanları, aynı 

verilerden üretilen farklı arayüzler, menü temelli 

etkileĢim, hiper medya, web sitelerinin periyodik 

güncellenmeleri değiĢkenlik prensibine örnek olarak 

gösterilebilir [25]. Yeni medya için Manovich‘in 

belirlediği son prensip ise kültürel kod çevrimidir. 

Kültürel ürünlerin dijitalleĢmesine gönderme yapan bu 

prensip kültür-bilgisayar iliĢkisi üzerine kurulu 

olduğundan bir sonraki baĢlıkta değerlendirilecektir.  

 

2. Yeni Medyanın Kültürel Boyutu 

 

Yeni medya kültürel ürünlerin dijitalleĢme sürecini 

baĢlatmıĢtır. Kültür üzerindeki bu önemli değiĢimin 

kökleri yeni medya teknolojilerinin öncülü olan 19. 

yüzyılın sonunda ortaya çıkmıĢ olan tekniklerde 

bulunmaktadır. Bu teknikler kültürel ürünlerin yeniden 

üretimini mümkün kılarak, bunların kitleselleĢmesine 

sebep olmuĢtur. 

 

Walter Benjamin‘e göre sanat yapıtının teknik yolla 

yeniden üretimi olgusu, eserin yapısında ve mülkiyet 

iliĢkilerinde değiĢimlere sebep olmuĢtur. Özgün eserin 

kopyası sanat eserini farklı konumlara ve izleyiciye 

taĢınmasını kolaylaĢtırarak onu kitleselleĢtirirken bir 

yandan da sahip olduğu özel atmosferin çöküĢüne 

sebep olmuĢtur. Bu durumda sergilenme olanağının  

artmasıyla yaĢanan nicel kayma sanat yapıtının 

iĢlevsel ve nitel değiĢimine dönüĢmüĢtür. Benjamin 

bunun sanatsal iĢlevin ikinci plana itilmesine sebep 

olabileceğini öngörmüĢtir [4]. Benjamin‘in 20. 

yüzyılın baĢında yapmıĢ olduğu analizler günümüzün 

teknolojik olanaklarıyla bir adım daha ileriye gitmiĢ, 

kültürün yapısında yeni bir değiĢimi beraberinde 

getirmiĢtir. 

 

Yeni medyanın temel prensiplerinden kültürel kod 

çevrimiyle kültürel ürünler yapısal ve iĢlevsel 

değiĢime uğramıĢtır. Manovich‘e göre yeni medyanın 

kültürel ve bigisayar olmak üzere iki farklı katmanı 

bulunmaktadır. Yeni medya bilgisayarda yaratıldığına, 

dağıtıldığına, saklandığına göre; bilgisayarın mantığı 

medyanın geleneksel kültürel mantığını da 

etkilemektedir. Bilgisayarın dünyayı modelleyiĢ tarzı, 

verileri temsili, bunlar üzerinde iĢlem yapabilmemize 

izin vermesi kültürel katmanın oluĢumunu ve içeriğini 

etkilemektedir. Kültürel katman da aynı Ģekilde 

bilgisayarı etkileyerek yeni bilgisayar kültürünü 

oluĢturmaktadır. Bu yeni kültür insanın dünyayı 

algılayıĢıyla bilgisayarın sayısal temsilinin bir 

karıĢımıdır [25]. Yeni iletiĢim teknolojileri sanat 

yapıtlarının da dahil olduğu kültürel ürünlerin 

dijitalize olarak daha geniĢ bir dolaĢıma girmesine 

sebep olmuĢtur. 19. yüzyılın sonunda geliĢen yeniden 

üretim teknikleri sanat eserinin sergilenme olanaklarını 

artırırken; günümüzdeki olanaklar kültürel ürünleri 

bilgisayar ekranlarına taĢımıĢtır. Buna en iyi 

örneklerden biri Avrupa Birliği‘nin dijital gündeminin 

içerisinde yer alan  ‗Europeana‘ projesidir. Bu proje 

Avrupa kültürel mirasına kamunun tek bir eriĢim 

noktasından çok dilli bir Ģekilde ulaĢabilmesini 

sağlamayı hedefleyerek kültürel ürünlerin dijital olarak 

saklanmasını içermektedir [9]. Bu kapsamda kurulan 

internet sitesinde kültür ürünlerinin dijital olarak 

sergilendiği dijital sergiler de yer almaktadır [12]. Bu 

projeyle Avrupa kültürel ürünlerinin herkesin 

eriĢimine açılarak dijitalleĢtirildiği görülmektedir. 

 

Kültürün bilgisayarlaĢması, bilgisayar oyunları, sanal 

dünyalar, web siteleri gibi yeni kültürel formların 

ortaya çıkmasına yol açtığı gibi; fotoğraf ve sinema 

gibi eskileri de dönüĢtürmekte ve yeniden 

tanımlamaktadır. Manovich yeni medya ile ilgili 

herĢeyi ve tüm ürünleri yeni medya objeleri olarak 

isimlendirmektedir. Bu yeni medya objeleri aynı 

zamanda da kültürel objelerdir ve fiziksel olarak 
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gerçek dünyada var olan nesneleri referans alarak, 

onları temsil ve inĢa ederek oluĢturulmaktadır [25]. 

 

Yeni medyayla birlikte yeni kültürel formların, 

ürünlerin ortaya çıkması ve kültürün dönüĢüme 

uğraması siber kültür alanının doğmasına sebep 

olmuĢtur. Siber kültür kavramı akademik alanda 

1990‘ların ortasından beri kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

David Bell, giderek geniĢleyen bir kavram olarak 

gördüğü siber kültür çalıĢmalarını insan ve dijital 

teknolojilerin nasıl etkileĢime girdiğini, birlikte nasıl 

var olduğunu düĢünme yolları olarak görmektedir. Bu 

anlamda siber kültür bütünleĢik uygulama ve 

temsillerin matrisi olan siber alandaki yaĢam tarzları 

ya da siber alanın Ģekillendirdiği yaĢam tarzları olarak 

görülebilmektedir. Bu bağlamda siber kültür yeni 

teknolojilerin insan yaĢamını ve yaĢamındaki 

temsilleri, imajları, anlamları nasıl değiĢtirdiği üzerine 

düĢünmeyi içermektedir [3]. 

 

14. yy‘da basının, 19.yy‘da fotoğrafın modern toplum 

ve kültürün geliĢimindeki devrimci etkisi gibi; 

günümüzde yeni medya devrimini yaĢamaktayız. Yeni 

medya devrimi tüm kültürün üretim, dağıtım ve 

iletiĢimin bilgisayar aracılı formlarına doğru kayması 

anlamına gelmektedir. Manovich, basılı basının sadece 

kültürel iletiĢimin dağıtım basamağını; fotoğrafın 

kültürel iletiĢimin türünü etkilerken, yeni medyanın 

iletiĢimin oluĢturulma, saklanma ve dağıtıma kadar 

tüm aĢamalarını; duran görüntü, hareketli görüntü, ses, 

metin gibi tüm türlerini etkilediğini savunmaktadır 

[25]. 

 

Kültürün değiĢmesi toplumsal değiĢimi de beraberinde 

getirmektedir. Yeni medya bu açıdan düĢünüldüğünde 

sadece kültürel ürünlerin dijitalize olmadığı; 

kiĢilerarası iliĢkilerin de dijitalize olmaya baĢladığı 

yorumu yapılabilir. Sosyal medya olgusu bu yorumu 

örneklendirebilmektedir. Dolayısıyla yeni medyanın 

sosyolojik boyutunu da incelemek gerekmektedir. 

 

3.Yeni Medyanın Sosyolojik Boyutu 

 

ĠletiĢim alanındaki değiĢimler sosyal iliĢkileri ve 

dolayısıyla da toplumsal yapıyı da etkilemektedir. 

Aynı Ģekilde toplumsal yapının ortaya koyduğu 

ihtiyaçlar da teknolojik geliĢmeleri 

tetikleyebilmektedir. Bu bağlamda yeni medyanın 

sosyolojik boyutu incelenirken toplumsal, tarihsel 

değiĢimlerle teknolojik geliĢmelerin etkileĢimli olarak 

incelenmesi gerekmektedir. 

 

Ġnternetin tarihini inceleyen Johnny Ryan internet 

teknolojilerini endüstri çağının çocuğu olarak 

görmektedir. Ona göre dijital iletiĢimin ortaya 

çıkıĢından çok önce  buhar gücünün kullanımı, telgraf, 

endüstrileĢen ticaret ve savaĢlar dünyanın temposunu 

hızlandırmıĢtır. Dijital çağın getirdiği değiĢim endüstri 

devriminin yarattığı kontrol ve hiyerarĢiye dayalı 

merkezileĢmiĢ dünya düzenininde merkezi noktaların 

ortadan kalkarak, ağ ve Ģebekeler boyunca uzanmıĢ 

çok sayıda noktanın varolduğu bir yapıyı getirmiĢ 

olmasıdır.  Politik ve kültürel yaĢam da bu ağ yapısına 

göre yeniden yapılanmaktadır [27].Manuel Castells, 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle küresel 

anlamda ortaya çıkan böyle bir dönüĢümün ağ 

toplumunu oluĢturduğunu savunmaktadır. Castells‘e 

göre enformasyonu ön plana çıkaran ağ toplumu 

biliĢim teknolojileri tarafından harekete geçirilen, 

biliĢim ağlarında oluĢan ve tüm küreye yayılmıĢ yeni 

bir toplumsal organizasyon yapısıdır. Bu yapı insanlar 

arasında kültür aracılığıyla Ģekilllenen bir etkileĢim 

ortaya koyduğu gibi; üretim, tüketim ve güç iliĢkilerini 

de etkilemiĢtir [6]. Ağ toplumu yapısı bunların yanı 

sıra sosyal iliĢkileri, kiĢiler arası iliĢkileri de ortaya 

koyduğu yeni iletiĢim yapıları ile etkilemiĢtir. Bu 

bağlamda yeni iletiĢim teknolojilerinin geliĢiminin ve 

internetin medya alanına kazandırdığı kavramlardan 

biri olan sosyal medya, ağ toplumunun internet 

alanındaki yansıması gibidir. Yeni medyanın sosyal 

boyutunu kullanıcılar tarafından düzenlenen içeriklerle 

ve bu içeriklerin kullanıcılar arasında oluĢan ağda 

dolaĢıma girmesiyle meydana getirilen sosyal medya 

siteleri oluĢturmaktadır. 

 

Anthony Mayfield, sosyal medya türlerini sosyal ağlar, 

bloglar, wikiler, podcastler, forumlar, içerik 

toplulukları ve mikrobloglar olmak üzere 6‘ya 

ayırmaktadır. Sosyal ağlar insanların kiĢisel web 

siteleri kurarak, arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmalarına ve 

içerik paylaĢmalarına olanak sağlamaktadır. Facebook, 

MySpace, Wikipedia, Apple iTunes, YouTube, Twitter 

gibi internet siteleri sosyal ağlara örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Mayfield‘e göre sosyal medya 

insan olma özellikleriyle yakından iliĢkilidir. Yazar 

sosyal medyayı düĢünceleri paylaĢmak, biraraya 

gelmek, ticaret yapmak, arkadaĢlar aramak, tartıĢmalar 

yapmak gibi insani özelliklerin internete yansıması 

olarak görmekte ve çok hızlı bir Ģekilde yayılmasını da 

bu özelliğine bağlamaktadır. Teknolojilerin 

geliĢmesiyle, dijital kameraların, fotoğraf 

makinelerinin ucuzlaması, hızlı internet eriĢiminin 

artması gibi bu alandaki maliyetlerin azalması ve 

kullanımın basitleĢtirilmesiyle insanlar kendi 

fotoğraflarından, videolarından, düĢüncelerinden, 

sözlerinden kendi içeriklerini oluĢturarak bunları 

yayabilme Ģansı elde etmiĢtir [26]. Bu özellikleri 

sayesinde sosyal medya siteleri çok kısa süre 

içerisinde tüm küreye yayılmıĢtır.  

 

Nielsen‘in 2011 Mayıs raporuna göre ABD‘de 128,2 

milyon YouTube kullanıcısı bulunmaktadır [33]. 

Youtube‘un güncel istatistiki verilerine göre siteyi her 

ay 800 milyondan fazla farklı kullanıcı ziyaret 

etmektedir. YouTube'a bir ayda yüklenen video süresi, 

ABD'nin üç büyük yayın kuruluĢunun 60 yılda 

oluĢturduğundan fazladır [19]. 2012 sosyal medya 

kullanım istatistiklerine göre Twitter 555 milyon 

kullanıcısıyla Facebook‘tan sonra ikinci sırada 

gelmektedir. Kullanıcılar aylık ortalama 405 dakikalık 
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süreyi Facebook‘ta geçirirken; Twitter 89 dakika ile 

üçüncü sırada gelmektedir [10]. Yapılan sayımlara 

göre 2010 Aralık ayına kadar olan dönemde Twitter‘da 

toplamda 29 700 500 268 adet tweet atılmıĢtır [32]. 

2009 yılında saniyde 300 tweet atılırken bu rakam 

2010‘da saniyede 1000‘i aĢmıĢtır [31]. Bu sayı son 

ölçümlere göre 4000‘e yaklaĢmaktadır [22]. Bu 

rakamlar da sosyal medyanın yaygınlığını ve yoğun 

kullanımını ortaya koymaktadır. 

 

Sosyal medya sitelerinin en baĢında gelen 

Facebook‘un kullanım yoğunluğunu gösteren 

istatistikler incelendiğinde, sosyal medya olgusuna 

farklı bir açıdan bakma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu verilere göre Ekim 2012 itibariyle aktif kullanıcı 

sayısı dünya çapında aylık 1 milyara yaklaĢmıĢtır [11]. 

Mayıs 2012 verilerine göre her ay Facebook‘da 

harcanan toplam süre 700 milyar dakikadır. 

Kullanıcıların %50‘si her gün sayfasına giriĢ 

yapmaktadır. Her 20 dakikada Facebook‘ta 1 milyon 

link paylaĢılmakta, 2 milyon arkadaĢlık teklifi 

gönderilmekte ve 3 milyon mesaj iletilmektedir [16]. 

Facebook sitesi 70‘in üzerinde dile çevrilmiĢtir ve 

kullanıcıların %75‘inden fazlası ABD dıĢındaki 

ülkelerdedir. Kullanıcılar günlük 20 milyonun 

üzerinde uygulama indirmektedir. Her ay 500 

milyonun üzerinde üye facebook uygulamalarını 

kullanmaktadır. 7 milyonun üzerinde uygulama ve 

web sitesi Facebook bağlantısı içermektedir. 350 

milyon aktif kullanıcı Facebook‘a telefonları 

aracılığıyla eriĢmektedir. Dünya çapında 475‘in 

üzerinde telefon firması ürünlerinin özellikleri arasına 

Facebook eriĢimini eklemiĢtir [30]. Facebook‘u en çok 

kullanan ülkeler ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika, 

Ġngiltere, Türkiye, Filipinler, Fransa ve Almanya 

Ģeklinde sıralanmaktadır. Türkiye 32 354 900 

kullanıcıyla bu sıralamada 7. sırada yer almaktadır 

[29]. Bu denli yoğun kullanılan ve yaygın olan sosyal 

medya sitelerini insanların sadece içerik oluĢturduğu, 

paylaĢtığı, dijital olarak sosyalleĢtiği mecralar olarak 

yorumlamak zayıf bir açıklamadır. Facebook gibi 

sitelerin küresel anlamda bu denli yaygın bir ağ olması 

sadece bir iletiĢim yöntemi olarak 

değerlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu 

açıdan sosyal medya siteleri sadece sosyal iliĢki 

yapılarını etkilememekte, bu ağların kullanıcı 

sayılarının yüksekliğinden dolayı ekonomik anlamda 

önemli potansiyelleri bulunmaktadır. Bunun 

anlaĢılması için yeni medyayı ekonomik perspektiften 

ele almak gerekmektedir.  

 

4.Yeni Medyanın Ekonomik Boyutu: Dijitalleşen 

Kapitalizm 

 

Yeni medyanın kültürel ve sosyal boyutunun yanı sıra, 

bu kavramın doğru bir Ģekilde  çözümlenebilmesi için 

ekonomik boyutunun da incelenmesi gerekmektedir. 

Çünkü yeni medyanın sahip olduğu ticari potansiyel, 

kültürel ve sosyal boyutunu da kapsayarak 

kapitalizmin dijital alana yayılmasını sağlamıĢtır. 

Ekonomi politik açıdan internetin oluĢmasına yol açan 

endüstriyel yapıların yanı sıra internetin oluĢturduğu 

endüstriyel yapıların da değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Funda BaĢaran bu bağlamda internetin 

altyapı, hizmet ve içerik katmanlarındaki üreticiler ile 

iletiĢimin dağıtım, medya ve biliĢim endüstrilerinin 

yakınsadığını savunmaktadır. Bu durum alandaki 

uluslararası Ģirketlerin etki alanını güçlendirmesinin 

yanı sıra internetin geliĢimi ve yaygınlaĢması dünyayı 

ekonomik, politik ve toplumsal düzeyde değiĢime 

uğratmıĢtır [2]. 

 

Yeni medya teknolojilerine ekonomik perspektiften 

bakan Dan Schiller yeni medya düzenini kapitalizmin 

dijitalleĢmesi olarak açıklamaktadır. Schiller internet 

ve ona bağlı telekominikasyon sistemlerini, 

globalleĢmenin getirdiği finans ve ekonomik akıĢların 

uluslararasılaĢtırılmasını, ekonomik eylemlerin 

ulusötesileĢtirilmesinin önemli bir dönüm noktası 

olarak değerlendirmektedir. Bu teknolojik geliĢmeler 

hem piyasanın ulaĢtığı alanı geniĢletmiĢ, hem de 

piyasayı derinleĢtirmiĢtir. Ağlar kapitalist ekonominin 

sosyal ve kültürel geniĢlemesini doğrudan 

yaymaktadır. Schiller kapitalizmin bu yeni haline 

dijital kapitalizm adını vermektedir. Dijital 

kapitalizmin mimarlarının peĢinde olduğu Ģey, 

Ģirketler içi/arası iĢ süreçlerini geniĢleten ekonomi 

çapında; üretimin planlanmasından, reklama, 

bankacılığa kadar çok geniĢ bir alanda bir ağ 

geliĢtirebilmekti. Böyle bir sistemin geliĢtirilmesi 

dünyanın elektronik bilgi altyapısının değiĢmesi 

anlamına gelmekteydi, ki bu durum 

telekominikasyonun yapısında ve politikasında önemli 

bir değiĢimi gerekli kılıyordu [28]. Ġnternet belli bir 

kiĢinin ya da sınıfın mülkiyetindeymiĢ gibi 

algılanmasa da yaygınlaĢtırılması, ağların ve kablo 

sistemlerinin kurulması gibi teknik hizmetlerin 

gerçekleĢtirilmesi devlete, uluslararası anlaĢmalara ve 

büyük Ģirketlere bağlıdır [23]. Dolayısıyla 

telekominikasyonda serbest piyasa rejiminin 

getirilmesi hem ekonomik hem de politik çalıĢmaların 

sonucunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece hem ekonomik 

ağlar kurulmuĢ, hem de politikacılar dünya çapında 

uluslararası ağ üzerinden birleĢmeyi kabul etmiĢtir 

[28]. 

 

Castells‘e göre de bu yeni ağ yapısı 20. yüzyılın 

sonlarına doğru yeniden yapılanan kapitalist üretim 

biçimiyle yakından iliĢkilidir. Castells analizinin çıkıĢ 

noktasına enformasyon teknolojisi devrimini 

yerleĢtirse de teknolojik belirlenimcilikten kaçınarak 

toplumsal değiĢimin bireysel yaratıcılık  giriĢimlerinin 

ve küresel ekonomik yapının dahil olduğu karmaĢık 

bir etkileĢim sürecinin sonucunda gerçekleĢtiğini 

düĢünmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan ağ toplumu 

yapısı küresel ekonomi ve dünya jeopolitiğiyle 

etkileĢim içinde yeni üretim, iletiĢim, yönetim ve 

yaĢam biçimlerinin somutlaĢmasıdır [7]. 

 



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

842 
 

2. Dünya SavaĢı‘nı izleyen ilk 30 yıllık süreçte 

ekonomik refah sağlayan Keynesyen kapitalist model, 

1970‘lerde enflasyonun artmasıyla ve petrol krizinin 

ortaya çıkmasıyla sarsıntıya uğramıĢtır. 1990‘lara dek 

deneme yanılmaya dayalı pragmatik bir yol izlemiĢ 

olan hükümet ve Ģirketler; deregülasyon ve 

özelleĢtirmelerle ekonomik anlamda bir yeniden 

yapılanma sürecine girmiĢlerdir. Bu bağlamda 

gerçekleĢtirilen reformların amacı karı maksimize 

etmeye çalıĢan kapitalist mantığın derinleĢtirilmesi, 

üretkenliğin arttırılması ve pazarın 

küreselleĢtirilmesinin sağlanmasıydı. Yeni iletiĢim 

teknolojilerinin sunduğu esneklik ve olanaklar da bu 

amaçların gerçekleĢtirilmesi için ideal ortamı 

hazırlamıĢtır. Castells, bu bağlamda yeni enformasyon 

teknolojilerinin kapitalizmin küreselleĢmesinde 

katalizör görevi gördüğünü savunmaktadır. 

Endüstriyalizm nasıl bir üretim biçimi olarak 

kapitalizmin oluĢmasıyla bağlantılıysa; 

enformasyonalizm de kapitalizmin geniĢlemesi ve 

yenilenmesiyle bağlantılıdır. Buhar makinesi ve sonra 

da elektrik enerjisinin kullanılmasıyla yaĢanan her iki 

sanayi devriminin etkilerinin endüstriyel yapıyı 

etkileyerek toplumsal yapıya sinmiĢ olduğu gibi, 

enformasyon teknolojileri devrimi de toplumsal yapıyı 

dönüĢtürmüĢtür [7]. 

 

Enformasyon teknolojileri devrimi tüm ekonomilerin 

küresel olarak birbirine bağımlı hale gelmesine, 

Ģirketlerin kendi içlerinde ve diğer Ģirketlerle ağlar 

oluĢturmasına, liberalizmin yaygınlaĢmasına sebep 

olarak kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine 

girmesini sağlamıĢtır. Böylece dünya çapında 

ekonomiler karĢılıklı bağımlılığa dayalı bir sistem 

içerisine girmiĢtir. Bu yeninde yapılanma sürecinde 

bilgi teknolojileri de ileri kapitalist mantıkla ve bu 

mantığın çıkarlarına uygun olarak geliĢme göstermiĢtir 

[7]. Bu bağlamda internete ekonomik yaklaĢımın diğer 

bir konusu ticarileĢme ve metalaĢmadır. Bu Ģirketlerin 

internetin sunduğu imkanlar sayesinde etki alanlarını 

güçlendirmeleri ile pekiĢen bir süreçtir [2]. 

 

Ġnternetin oluĢturduğu ekonomik alanda altyapı 

sağlayıcılar, web sayfaları için hizmet sağlayıcılar, 

eriĢim sağlayıcılar, donanım, yazılım ve içerik 

sağlayıcılar, e-ticaret giriĢimcileri gibi pek çok aktörün 

ortaya çıktığı görülmektedir. Henüz 1990‘ların ikinci 

yarısında internet siteleri borsada önemli kazanımlar 

sağlamıĢ, bu Ģirketlerin baĢarısı ‗dot.com patlaması‘ 

olarak adlandırılmıĢtır. "Yeni ekonomi" Ģirketleri 

olarak anılan bu Ģirketlere büyük yatırımlar 

yapılmıĢtır. Ayrıca bankacılık, yayıncılık gibi eski 

ekonomi aktörleri de etkinliklerinin bir kısmını 

internete taĢıyarak e-ticarete uyum sağlamaya 

çalıĢmıĢlardır. Bu geliĢmeler ABD dıĢına da hızla 

yayılmıĢtır. Web siteleri için reklam kampanyalarıyla 

marka haline gelerek kullanıcı sayısıyla bağlantılı 

olarak borsa değerlerinin arttırılması yatırımcıların 

temel amacı haline gelmiĢtir [2]. Tüm bu geliĢmeler 

ticaretin e-ticarete dönüĢerek internetin 

ticarileĢmesinin göstergesidir. 

 

Ġnternet sayfalarındaki reklamlar da ticarileĢmenin 

göstergesidir. Ġnternet sitelerinin ziyaretçi sayıları 

siteye verilen reklamın bedelini de belirlemektedir. 

Farklı web sitelerine geçiĢi sağlayan hipermetinler 

sayesinde internetteki reklamlar anında alıĢveriĢe 

dönüĢebilmektedir. Bu özellikleriyle internetin 

sağladığı etkileĢim ve gözetim kapasitesi tüketim 

ekonomisinin kullanımına sunulmaktadır. Bu da 

kapitalizmin etkinliğini arttırarak derinleĢmesini 

sağlamıĢtır [2]. 

 

Ġnternetin kapitalizme eklemlenme sürecinde kredi 

kartlarının kullanılması için geliĢtirilen güvenlik 

standartları internetin ticari iĢlemlere uyumunu 

arttırmıĢtır. Ayrıca finansal transferlerin de güvenlik 

içinde yapılması için Ģifreleme teknikleri 

oluĢturulmuĢtur. Tüketicilerin, kredi kartları ile 

elektronik alıĢveriĢ yaparken güvenlik sorunlarının 

devam etmesine rağmen 1999 yılında 28 milyon 

kiĢinin online alıĢveriĢ yaptığı, bunlardan %29'unun 

kurumsal alıĢveriĢler gerçekleĢtirdiği, ayrıca 9 milyon 

kiĢinin ayda bir, 1 milyon kiĢinin ise haftada bir online 

alıĢveriĢ gerçekleĢtirdiği görülmektedir [2]. Ġnternet 

üzerinden global online alıĢveriĢ kapasitesi 2010 yılına 

gelindiğinde 680 milyar doları; 2011‘de ise 763 milyar 

doları geçmiĢtir [17]. 

 

E-ticaretin geliĢmesini sağlayan önemli etmenlerden 

biri de yeni medya‘nın mantığının – endüstri ötesi 

toplum yapısının da olduğu gibi – kiĢiselleĢtirme 

özelliğini tam anlamıyla taĢımasıdır. Ġnternet 

sitelerindeki dil, içerik, reklamlar ziyaretçilere göre 

kiĢiselleĢtirilebilmektedir. Bu kiĢiselleĢtirme 

özelliğinin etkin olmasının altında da ekonomik 

sebepler yatmaktadır. Örneğin, USA Today‘ın 

yayınladığı bir rapora göre dergilerdeki reklamlardan 

farklı olarak ‗banner‘lar her sayfayla birlikte 

değiĢmektedir. Web sitesine reklam koyan firmaların 

çoğu, kiĢilerin netteki dolaĢımlarını takip etmekte, 

hangi reklamı gördüklerini, hangi banner‘a 

tıkladıklarını bilmektedir [25]. 

 

AraĢtırmacıların bir bölümü görsel dünya içerisinde 

online olarak oynanan oyunları da sosyal medyanın 

içine dahil etseler de, bu alanda dönen ekonomi 

düĢünüldüğünde, bilgisayar oyunlarının da dijital 

kapitalizmin bir parçası haline geldiği görülmektedir. 

Bununla ilgili olarak Second Life, bilgisayar 

oyunlarındaki etkileĢimi ve oyun ekonomisini 

açıklamakta iyi bir örnek oluĢturmaktadır. Görsel bir 

dünyayı içeren online bir bilgisayar oyunu olan 

Second Life gerekli yazılım yüklenerek ve internet 

üzerinden giriĢ yapılarak oynanan bir oyundur. Burada 

oyuncular kendilerini sanal ortamda temsil edecek bir 

‗avatar‘ yaratmaktadır.  2008‘deki rakamlara göre 10 

milyon‘dan fazla Second Life kullanıcısı 

bulunmaktadır ve oyuna her ay yaklaĢık 1,5 milyon 
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kiĢi de giriĢ yapmaktadır. Bu durum görsel dünyada 

iĢleyen bir ekonomi olduğunun da göstergesidir. Oyun 

içerisinde oyuncular mülkiyet edinebilmekte ve 

oyunda kullanılan parayı dolara çevirebilmektedir. Her 

gün bu oyun içerisinde 1 milyon dolarlık harcama 

yapılmaktadır. Hatta 2006 yılında oyun kendi 

milyonerini yaratmıĢ, Anshe Chung isimli bir kiĢi 1 

milyon dolar değerindeki sanal mülkleri toplayarak 

zengin olmuĢtur [26]. Online oyunların ticari 

kapasitesini inceleyen Edward Castronova, Second 

Life‘ın iĢ planının kullanıcıların oyundaki sanal 

alanları satın alarak mülk elde etmeleriyle sitenin 

kendi tasarımları üzerinden kar sağladığını 

belirtmektedir [8]. Buna göre somut olmayan, 

tamamen sanal, gerçek dünyada karĢılığı olmayan 

ürünler üzerinden oyun içerisinde bir pazar geliĢtiğini 

görmekteyiz. Bu da dijital kapitalizmin sanal 

tasarımların ürünleĢtirilerek satıldığı bir ekonomiye 

kadar geniĢlediğini göstermektedir.  

Sosyal medyanın ekonomik boyutuna baktığımızda 

Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya 

sitelerinin insanlar arasındaki iletiĢimi etkilemiĢ, yeni 

sosyal iliĢkiler ortaya koymuĢ olmasının yanı sıra 

Ģirketler açısından da önemli bir tüketici havuzu 

oluĢturma iĢlevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. 

Bunun bir göstergesi de Ģirketlerin kendi kurumsal 

sosyal medya hesaplarıyla kendi tüketici havuzlarını 

oluĢturma çabalarıdır.   

 

Sosyal medyanın doğuĢuyla birlikte insanların 

aldıkları ürünler hakkındaki deneyimlerini, yorum ve 

Ģikayetlerini paylaĢmaları markaların müĢterileri 

üzerindeki güçlerini kaybetmelerine sebep olmuĢtur. 

MüĢterilerin kendi istedikleri yer ve zamanda seslerini 

duyurabilmeleri pazarlama ve müĢteri hizmetleri 

arasındaki sınırı da bulanıklaĢtırmıĢtır. Buna karĢın 

markaların sosyal medya aracılığıyla müĢteri hizmeti 

sunması anlamına gelen sosyal hizmet (social care) 

firmalar için acil bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu 

bağlamda sosyal hizmet, Ģirketlerin sosyal medya 

platformları üzerinden düzenli olarak müĢteri hizmeti 

verdiği sistem anlamına gelmektedir [1]. Örneğin 

Coca-cola markasının Facebook‘ta 57 milyonun 

üzerinde üyesi bulunmaktadır [13]. Twitter‘da en etkin 

marka olan Samsung‘u 4 milyonun üzerinde kiĢi takip 

etmektedir [14]. Redbull markasının YouTube‘a 

yüklediği videolar 500 milyonun üzerinde izlenme 

sayısına ulaĢmıĢtır [15]. 

 

Sosyal medya siteleri oluĢturdukları kullanıcı 

havuzlarının potansiyelini büyük ya da küçük 

iĢletmelerin ekonomik kazanımlar sağlaması yönünde 

de kullanmaktadır. Örneğin Twitter  iĢletmeler ve 

markalar için bu tür fırsatlar sunmaktadır. Firmaların 

mesajlarını insanların Twitter‘da konuĢtuğu konularla 

iliĢkilendirerek tüketicilere ulaĢmalarına fırsat 

sağlamaktadır. Ayrıca markalar haklarında 

konuĢulanları da takip edebilmektedir. Markaların 

kendilerine uygun olan müĢterilere ulaĢmalarına 

yardımcı olmaktadır. Twitter‘ın kendi sitesinde de 

küçük iĢletmelerin, markaların Twitter‘ı nasıl 

kullanabileceklerine dair pek çok bilgi bulunmaktadır. 

Ayrıca Twitter sahip olduğu kullanıcı ağı aracılığıyla 

markalar için tanıtım hesapları, tweetleri, trendleri 

hizmeti sunmakta; markaların hedefledikleri profildeki 

müĢterilere en kısa yoldan ulaĢmasını sağlamaya 

çalıĢmaktadır [22]. Bu özelliği sayesinde Twitter‘ın 

yıllık reklam geliri 2010‘da 45 milyon dolardan, 

2011‘de 139; 2012‘de ise 259 milyon dolara çıkmıĢtır. 

2013 için beklenen gelir ise 399,5 milyon dolar olarak 

açıklanmıĢtır [18]. 

 

Video paylaĢım sitesi olarak ortaya çıkan YouTube da 

potansiyelini açık bir Ģekilde ekonomik çıkarımlar için 

kullanmaktadır. Ġnternet sitesinde ―YouTube iĢ 

anlamına gelmektedir‖ ifadesi yer almaktadır. Buna 

göre videolarla oluĢturulan duygu, güç ve eğlence 

unsurları kullanılarak insanların iĢlerini ya da 

markalarını güçlendirebilmektedir. YouTube 

yönetimine göre bu mecrayı pazarlama için kullanmak 

izleyicileri hayranlara, hayranları ise yeni müĢterilere 

dönüĢtürmeyi sağlayabilmektedir [20]. Sitedeki iĢ 

geliĢtirme için hazırlanan tanıtım videosunda 

YouTube‘u kullanarak baĢarı elde etmiĢ olan kiĢiler 

YouTube‘un kendilerine tanıtım yapabilecekleri 

küresel bir zemin oluĢturduğunu, hedefledikleri 

müĢterilere doğrudan ulaĢarak satıĢ sürecini 

geliĢtirdiklerini ve ürünlerin videolarının tüketicinin 

satın alma sürecinde etkin olduğunu anlatmaktadırlar. 

Chronicle Books‘un pazarlama direktörü Albee 

Dalbotterr YouTube‘dan önce broĢür dağıtmak, online 

reklam vermek, maille tanıtım yapmak gibi yöntemleri 

denediklerini ancak insanların beğendikleri videoları 

sosyal medya üzerinden diğer insanlarla 

paylaĢmalarının etkili olduğunu düĢünmektedir [21]. 

 

Tüm bu geliĢmelere bakıldığında yeni iletiĢim 

teknolojilerinin kapitalizme nasıl eklemlendiği açıkça 

görülmektedir. Yeni medyanın ortaya çıkıĢı da sosyal 

ve ekonomik ihtiyaçlar sonucunda gerçekleĢmiĢtir. 

Yeni medya döneminde yaĢanan değiĢimler kültürel 

ürünlerin sayısallaĢtırılarak yapısal değiĢime 

uğramasını, tüketimin kolaylaĢtırılarak küresel boyutta 

geniĢlemesini getirmiĢtir. 

 

5.Sonuç 

 

Dünya genelinde internet kullanımını otaya koyan, 

yukarıda da bahsetmiĢ olduğumuz rakamlar yeni 

medyanın hızını ve etkinlik alanını ortaya 

koymaktadır. Yeni medya teknolojileri ve internet 

sadece bir iletiĢim aracı olarak değerlendirilemez. 

Sosyal medyada insanlar sadece diğer kiĢilerle 

etkileĢim kurmamakta, onlara ürünlerinin reklamını da 

yapmakta ya da bu ürünleri satmaktadır. Yeni medya 

alanlarından biri olan görsel dünyalarda oyun 

oynamakla kalmamakta; seviyelerini geliĢtirerek 

hesaplarını satmakta ya da siteden avatarları için çeĢitli 

özellikler satın almaktadır. Kullanıcılar ziyaret ettikleri 

her sitede kendi ilgi alanlarına göre reklamlarla 
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karĢılaĢmaktadır. Tüm bunları düĢününce yeni medya 

teknolojileriyle kurulan ağlar sayesinde yeni ekonomik 

alanların da ortaya çıktığını görmekteyiz. 

 

Sonuç olarak kullanıcı sayısının ve internette geçirilen 

sürenin çokluğu, alıĢ veriĢ ve haberleĢmenin hızlı 

olması, kiĢiye özel reklam yapılabilmesi gibi özellikler 

yeni medya teknolojilerini kapitalizme eklemlemiĢ, bir 

kültürel üretim yapısı olarak yeni medyada kapitalist 

rasyonalitenin iĢlemesine olanak sağlamıĢtır. 
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Özet: Günümüzde geliĢen ĢehirleĢme ile birlikte ortaya çıkan trafik karmaĢası ve kullanıma açılan yeni yollarla 

birlikte sayısı hızla artan kavĢaklardaki trafik yoğunluğunun da artıĢ göstermesi baĢlı baĢına çözülmesi gereken 

trafik sorunu haline gelmiĢtir. KavĢaklarda kullanılan trafik ıĢıklarının zaman optimizasyonlarında ve 

kavĢaklarda bekleyen araçların yoğunluklarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden birisi gecikmedir. Bu 

çalıĢmada bir kavĢaktaki trafik lambalarının sinyalizasyon sürelerinin ve taĢıt yoğunluğunun incelenmesi ele 

alınmıĢtır. Gecikmenin belirlenmesi için kullanılan geleneksel yöntemler trafiğin yoğun olarak seyrettiği 

kavĢaklarda gerekli çözümü üretmede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle de trafik hacmi, kırmızı ıĢık bekleme 

süreleri ve kuyrukta bekleyen araç sayılarının ortalaması da trafik sinyalizasyonlarının tasarlanmasında önemli 

parametreler olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢma trafik hacmi, kırmızı ıĢık bekleme süreleri ve kuyrukta bekleyen 

araç sayılarının ortalama verileri model üzerinde parametre olarak kullanılarak kavĢaklardaki en uygun trafik 

sinyalizasyonun oluĢturulmasında gözlem yapabilme ve çözüm üretebilmede yardımcı olacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sistem Benzetimi, Sistem Modelleme. 

 

Intersections Traffic Signalling System Modeling and Simulation 

Abstract:Today, with growing urbanization and the resulting traffic jams for use in the rapidly increasing 

number of pop-up with new ways to increase the traffic congestion at intersections in itself has become a traffic 

problem to be solved. Optimizations are used at intersections and junctions and traffic lights when the density of 

vehicles waiting to be one of the most important factors in determining the delay. In this study, the density of an 

intersection, traffic lights and vehicle examination of the duration of signaling is discussed. Watched  as 

the traditional methods used to determine the delay at intersections where traffic flows are insufficient to 

produce the required solution. For this reason, the volume of traffic, red light, waiting times and average number 

of queued vehicles have emerged as important parameters in the design of the traffic sinyalizasyonlarının. This 

study is the volume of traffic, red light, waiting times and the average number of queued vehicles at intersections 

using the data as a parameter on the model, the most appropriate traffic signage solution for the creation, and will 

help to make the observation. 

 

Keywords: System Simulation, Systems Modeling 

 

1. Giriş 

 

KavĢakların denetiminde sinyalizasyon sistemlerinden 

yaygın olarak yararlanılmaktadır. Sinyalizasyon 

sistemleri hem taĢıt güvenliği hem yaya güvenliği hem 

de kavĢak kapasitesinin artırılmasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Bununla beraber yanlıĢ uygulanan ve 

yetersiz kalan sinyalizasyon sistemleri, trafik akıĢının 

bozulmasına, trafik kazalarının olmasına, uzun araç 

kuyruklarının oluĢmasına, gecikmelerin artmasına ve 

sonuç olarak trafik kurallarının uygulanmasında 

itaatsizliğe neden olmaktadır.  Bunlar ve bunlara 

benzer olumsuz etkileri engellemek için trafik 

sinyalizasyonlarının doğru bir Ģekilde tasarlanması ve 

kavĢak optimizasyonlarının en iyi Ģekilde uygulanması 

gerekmektedir. Trafik sinyalizasyonlarında en çok 

kullanılan iki yöntemden birincisi sabit zamanlı trafik 

sinyalizasyonları, ikincisi ise trafik uyarmalı 

sinyalizasyon sistemleridir. Sabit zamanlı 

sinyalizasyonda devre süreleri ve faz sıraları önceden 

belirlenir ve sistem bu Ģekilde sabit olarak çalıĢır.  

 

Trafik uyarmalı sinyalizasyonda ise günün değiĢik 

saatlerinde trafiğin yoğunluğuna göre devre süreleri ve 

faz sıraları dinamik olarak denetlenebilmekte ve 

değiĢtirilebilmektedir. Bu iki sistem içerisinde ise en 

çok tercih edileni trafik uyarmalı sinyalizasyon 

sistemleridir. Günümüzde trafik uyarmalı 

sinyalizasyon sistemlerin geliĢtirilmesi üzerine 

çalıĢmalar yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalıĢmada 

kavĢaklardaki sinyalizasyon sistemlerinin 

tasarımlarına yardım olabilecek bir kavĢak 

sinyalizasyon modellemesi ve simülasyonu 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Dört yollu kavĢaklardaki 

sinyalizasyon tasarımları için kullanabilecek olan bu 

modelleme çalıĢması ile trafik yoğunluğu, gecikmeler 

ve trafik ıĢıklarının bekleme süreleri benzetimi ile 

sistemin performansı ölçülebilmektedir. 

mailto:fuatsimsir@karabuk.edu.tr
mailto:fuatsimsir@karabuk.edu.tr
mailto:dekmekci@karabuk.edu.tr
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2. Literatür Araştırması 

 

KavĢaklardaki sinyalizasyon çalıĢmalarını 

kolaylaĢtırmak üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmalarda yoğun olarak yapay sinir ağları ve 

bulanık mantık denetimleri ile karar verici sistemler 

tasarlanmıĢtır.  1977 yılında Pappis ve Mandani sinyal 

devresi, kuyruk uzunluğu, yaklaĢım kolu trafiği ve  

uzatma süresini parametre olarak  kullanarak bir karar 

verici model tasarlamıĢlardır[1]. Tzes ve arkadaĢları 

1995 yılında ulaĢım ağları için bir trafik sinyal 

kontrolü tasarlamıĢlardır[2]. Tzes, McShane ve Kim  

yine bulanık mantığa dayalı bir benzetim modeli 

geliĢtirmiĢler ve bunun sabit zamanlı sinyalizasyon ile 

karĢılaĢtırmasını yapmıĢlardır.[2] Jongwan Kim ise 

geliĢtirdiği denetim algoritması ile ayrık ve 4 fazlı 

denetlenen kavĢaklar için bir benzetim modeli 

geliĢtirerek bunların sabit zamanlı sinyalizasyon ile 

farklarını belirlemiĢtir.[3]  J.P.Niittymaki ayrık ve 2 

fazlı denetlenen kavĢaklar için geliĢtirdiği denetim 

algoritmasının benzetimi ile trafik uyarlamalı denetimi 

ortalama gecikme ve duruĢ oranı gibi performans 

kriterleri bakımından karĢılaĢtırmalar yaparak bunların 

üzerinde iyileĢtirmeler yapmıĢtır[4]. Hoyer ve Jumar 

ise değiĢken faz düzenini ele alan bir model 

geliĢtirmiĢler ve yaklaĢım kollarındaki trafik hacmi ile 

kırmızı ıĢık sinyal süresine bağlı olarak faz sürelerinin 

ayarlanması üzerine karĢılaĢtırmalar yapmıĢlardır[5].  

3.Yöntemler 

 

Bu çalıĢmada 4 fazlı denetlenen bir kavĢak için 

sinyalizasyon model benzetimi C# programlama dili 

kullanılarak görsel olarak tasarlanıp kodlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada sinyalizasyon sisteminin tasarlanmasında 

Sonlu Durum Makinaları( Finite State Machines) 

algoritmaları kullanılmıĢtır. [6,7,8,9] 

3.1 Sonlu Durum Makinaları 

 

Sonlu durum makinaları, belirli ya da sınırlı sayıda 

durumdan, durumlar arası geçiĢlerden ve eylemlerin 

birleĢmesiyle oluĢan bir modeldir. Durum geçmiĢ 

hakkında bilgi saklar, örneğin baĢlangıçtan Ģu anki 

duruma kadar girdi değiĢimlerini gösterir. GeçiĢ 

durum değiĢimini gösterir ve geçiĢi sağlamak için 

yapılması gereken koĢullar tanımlanır. Eylem belirli 

bir zamanda gerçekleĢtirilen etkinliğin tanımıdır. Bir 

çok eylem tipi vardır: 

 

Giriş eylemi 

Bu eylem duruma geçerken gerçekleĢtirilir 

Çıkış eylemi 

Bu eylem durumdan çıkarken gerçekleĢtirilir 

 

Girdi eylemi 

Mevcut duruma ve girdi koĢullarına bağlı 

gerçekleĢtirilen eylemdir 

Geçiş eylemi 

Belirli bir geçiĢ gerçekleĢtirilirken oluĢan eylemdir 

Sonlu durum makinaları durum çizgeleriyle (veya 

geçiĢ çizgeleriyle) temsil edilir ( Tablo 1). Bunun 

dıĢında çok sayıda durum geçiĢ tablo tipleri 

kullanılmaktadır. En çok karĢılaĢılan temsil aĢağıda 

gösterilmiĢtir: mevcut durum (B)'de iken koĢul (Y) 

gerçekleĢtiğinde sonraki durum (C) ortaya çıkar. Tüm 

eylemlerin bilgisi ancak dipnot kullanımıyla 

eklenebilmektedir. Tüm eylemlerin bilgisini içeren bir 

SDM tanımı durum tablolarını kullanarak 

mümkündür.[6,7,8,9] 

Tablo1.1 Durum GeçiĢ Tablosu 

   Mevcut 

Durum -> 

KoĢul 

Durum A Durum B Durum C 

KoĢul X Durum B ... ... 

KoĢul Y ... Durum C ... 

KoĢul Z ... ... Durum A 

Burada gösterilen tepkisel sistemleri modellemeye ek 

olarak, sonlu durum makinaları çok farklı alanda 

önemlidir, bu alanlar elektrik mühendisliği, dilbilim, 

bilgisayar bilimleri, felsefe, biyoloji, matematik ve 

mantık olarak sayılabilir. Sonlu durum makinaları 

otomata teorisi ve hesaplama teorisinde çalıĢılan 

otomatların bir sınıfıdır. Bilgisayar bilimlerinde, sonlu 

durum makinaları uygulama davranıĢı, donanım 

sayısal sistemlerinin tasarımı, yazılım mühendisliği, ağ 

protokolleri ve hesaplama ve dillerin öğretilmesinde 

geniĢ ölçüde kullanılmaktadır.[6,7,8,9] 

3.1.1.Sınıflandırma  

Alıcı ("Acceptor")/Tanıyıcı ("Recognizer") ve 

dönüĢtürücü ("Transducer") olmak üzere iki farklı 

grup vardır. 
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3.1.1.1.Alıcılar/Tanıyıcılar  

Alıcılar ve tanıyıcılar girdinin makina tarafından kabul 

edilip edilmediğini belirten evet/hayır (0 veya 1, ikili 

çıktı) cevaplarından birini verirler. Sonlu durum 

makinalarının tüm durumlarının kabul eden veya kabul 

etmeyen olması gerekir. Girdiler iĢlenirken, mevcut 

durum kabul eden bir durumsa, girdi kabul edilir; 

kabul etmeyen bir durumsa girdi red edilir. Kural 

olarak girdiler için karakterler sembol olarak kullanılır, 

eylemler yoktur. 

Makina ayrıca makinanın kabul ettiği tüm kelimeleri 

içeren, makinanın redettiği tüm kelimeleri içermeyen 

dil olarak tanımlanabilir. Tanım gereği, Sonlu durum 

makinaları tarafından kabul edilen diller Düzenli 

Diller'dir, bu ifade ayrıca bir dilin kendisini kabul eden 

Sonlu durum makinaları olması durumunda düzenli bir 

dil olduğunu gösterir. 

Başlangıç durumu 

 

BaĢlangıcı gösteren ve "Start" ifadesiyle veya hiçbir 

yerden gelen bir okla gösterilen durumdur. 

 

Kabul durumu 

Makinanın yordamını baĢarıyla gerçekleĢtirdiği 

durumdur. Çift halka ile temsil edilir. Yordamın 

bitiĢini gösterir. 

Şekil 3.1. Sonlu Durum Makinaları ĠĢleyiĢ 

Yordamı 

Yukarıdaki Ģekilde çift sayıda sıfır içeren ikili ifadeleri 

oluĢturan deterministik sonlu otomata örneği 

görülmektedir. Soldan gelen ok sayesinde S1'in 

baĢlangıç durumu olduğunu ve iç içe çift halka 

sayesinde de yine S1'in kabul durum olduğunu 

anlayabiliyoruz. Bu Ģekilde ifadede bir sıfır geldiği 

zaman S2'e geçerek ek olarak mutlaka bir sıfır daha 

ekleneceği garantilenmiĢ oluyor ve her zaman kabul 

edilen ifade çift sayıda sıfır içeriyor[6,7,8,9]. 

4. Uygulama 

 

ÇalıĢmada 4 faz denetimli bir kavĢak için model 

yapılmıĢtır. Modelde cadde isimleri, caddelerdeki araç 

yoğunlukları, sinyalizasyonların bekleme süreleri 

değiĢken olarak tanımlanmıĢtır. Model çalıĢtırıldıktan 

sonra herhangi bir anda durdurulduğunda caddelerdeki 

sinyalizasyonlarda bekleyen araçların anlık ve 

ortalama sayıları, anlık ve ortalama  bekleme süreleri 

hakkında sayısal ve grafiksel olarak  istatistik bilgileri 

verilmektedir.  ġekil1.1‘de programın genel görünümü 

verilmiĢtir.  

Şekil 4.1. KavĢak Sinyalizasyon Programı 

Programın detaylarını baĢlıklar halinde inceleyecek 

olursak; 

 

4.1.Caddeler ve Araç Yoğunlukları : 

 

Şekil 4.2. CaddeĠsimleri ve Araç Yoğunlukları 

 

ġekil 4.2.‘de Cadde ve caddelerdeki araç 

yoğunluklarının giriĢ ekranı görülmektedir. 

Caddelerdeki araç yoğunlukları, caddeye bir dakika 

içerisinde giriĢ yapan araç sayıları ile ifade 

edilmektedir. Caddelere araçların giriĢi araç sayısına 

bağlı olarak randomize Ģekilde sağlanmaktadır. Cadde 

isimlerinin ve araç yoğunluklarının dinamik olarak 

kullanılması programın herhangi bir 4 faz denetimli bir 

kavĢakta ve trafik yoğunluğunun değiĢkenlik 

gösterdiği durumlarda kullanabilmesine olanak 

sağlamaktadır.  

4.2.Yeşil Işık Sinyalizasyon Süreleri :  

 

 

Şekil 4.3. Kırmızı IĢık Sinyalizasyon Süreleri 

 

ġekil 4.3.‘de kavĢakta bulunan sinyalizasyon 

lambalarının yeĢil ıĢık sürelerini giriĢ ekranı 

görülmektedir. Bu ekranda her bir caddede bulunan 

sinyalizasyon lambalarının yeĢil ıĢık bekleme süreleri 

dinamik olarak değiĢtirilebilmektedir. Bu sayede trafik 

yoğunluğuna bağlı olarak her bir caddeye en uygun 

yeĢil ıĢık için bekleme süresi verilebilmektedir.  

Ekrandaki L1 parametresi Cadde1‘deki sinyalizasyon 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:DFAexample.svg
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lambasını, L2 parametresi  Cadde2‘deki sinyalizasyon 

lambasını, L3 parametresi  Cadde3‘deki sinyalizasyon 

lambasını ve L4 parametresi  ise Cadde4‘deki 

sinyalizasyon lambasını ifade etmektedir. 

 

4.3.Anlık İstatistik Verileri: 

 

 

Şekil 4.4. Anlık Ġstatistik Verileri 

 

ġekil 4.4.‘de kavĢaktaki araç yoğunluğu ile ilgili anlık 

veriler gösterilmektedir. Bu ekrandaki verileri 

inceleyecek olursak; 

 

Geçen etiketi, modelin çalıĢtırıldığı andan itibaren 

mevcut çalıĢma süresine kadar caddelerdeki 

sinyalizasyon lambalarından geçen araç sayılarına 

veriyi ifade etmektedir.  

 

Bekleyen Etiketi, modelin çalıĢtığı an itibariyle 

sinyalizasyon lambalarında bekleyen araç sayılarına ait 

veriyi ifade etmektedir. Buradaki veri her 

sinyalizasyon lambasının kırmızı durumunda bekleyen 

araç sayıdır. Yani ıĢık yeĢil olduğu zaman bekleyen 

araç sayısı azalmakta ve yeĢil ıĢıktan geçen her araç 

geçen araç etiketindeki verilere kayıt olmaktadır.  

 

Bekleme Süresi Etiketi, modelin çalıĢtığı an itibariyle 

kırmızı ıĢıkta bekleyen araçların bekleme sürelerinin 

toplamını vermektedir. Bu etiketlerdeki veriler her 

turda yenilenerek araç kuyruğunun 

değerlendirilmesine olanak sağlar.  

 

IĢık Etiketi,  modelin çalıĢtığı an itibariyle 

caddelerdeki sinyalizasyon lambalarının durumu 

hakkında bilgi verir.  

 

4.4.Caddelerin Kullanım Yoğunluğu: 

 

Şekil4.5 Caddelerin Kullanım Yoğunluğu 

ġekil4.5.‘de caddelerde yeĢil ıĢıktan geçen araçların 

sayısal verileri gösterilmektedir. Örneğin A 

caddesinde yeĢil ıĢıktan geçen araçların 6 tanesi B 

caddesine, 7 tanesi C caddesine ve 9 tanesi de D 

caddesi yönlenmiĢlerdir. YeĢil ıĢıktan geçen araçların 

hangi caddelere yönlenecekleri ister rastgele istersek 

manuel olarak belirlenebilmektedir. 

 

4.5.Ortalama Bekleme Süresi :  

 

Şekil4.6. Ortalama Bekleme Süresi 

 

ġekil4.6.‘de modelde an itibariyle sinyalizasyon 

lambalarında kırmızı ıĢıkta bekleyen araçların 

ortalama bekleme sürelerinin grafiği gösterilmiĢtir. 

Grafikteki her bir renk birer caddeyi temsil etmektedir. 

Hangi rengin hangi caddeye ait olduğuna dair bilgi 

ġekil4.4.‘de gösterilmiĢtir.  

 

4.6.Ortalama Değerler: 

 

Şekil4.7. Ortalama Değerler 

 

ġekil4.7.‘da modelin çalıĢtırıldığı süre boyunca 

caddelerde kırmızı ıĢıkta bekleyen araçların ortalama 

sayısını ve yine caddelerde kırmızı bekleyen araçların 

ortalama bekleme sürelerine ait veriler gösterilmiĢtir. 

Bu ortalama veriler sayesinde modelin çalıĢtığı süre 

içerisinde girilen değiĢkenlere göre sinyalizasyon 

modelinin kavĢak için uygun olup olmadığı 

değerlendirilebilmektedir. 

 

4.7.Simülasyon Hızı : 

 

Şekil4.8. Simülasyon Hızı 

ġekil4.8.‘de simülasyon modelinin çalıĢtırılma hızı ve 

simülasyon modelinin toplam çalıĢma süresi 

gösterilmiĢtir. Simülasyon hızı ayar çubuğu iler 

artırılıp azaltılabilmektedir.  

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 

Modelin çeĢitli kavĢaklardaki araç yoğunluklarına 

bağlı olarak çalıĢtırılması sonucunda kırmızı ıĢıkta 

oluĢan kuyrukların boyutunun tespit edilmesinde, 

kırmızı ıĢıklarda bekleme sürelerinin dinamik olarak 

ayarlanması sonucu trafik yoğunluğunun 

gözlemlenmesinde yararlı olduğu görülmüĢtür. En 

uygun bekleme ve gecikme sürelerinin tespiti 

caddelerdeki araç yoğunluğuna bağlı olarak 

değiĢkenlik göstermesinden dolayı modelin 

kullanıldığı kavĢaklara göre değiĢkenlik göstermiĢtir. 
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Bu çalıĢma ile 4 faz denetlenen kavĢaklarda trafik 

sinyalizasyonlarının kavĢaklar için en uygun bekleme 

ve gecikme sürelerinin tespiti yapılmıĢtır. Simülasyon 

modelinin çalıĢma hızının da değiĢken olması bir 

kavĢak için kısa zamanda uygun verilerin tespitinde 

faydalı olmuĢtur. 

Bu modelin giriĢ parametreleri korunarak aynı çalıĢma 

düzeni içerisinde bulanık mantık veya yapay sinir 

ağları ile denetlenebilir bir sistem haline getirilmesi 

sisteme tahmin kabiliyeti kazandıracağından dolayı 

uygun verilerin ve kararların tespiti için karar vermede 

yardımcı olacağı düĢünülmektedir.  
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Özet: Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaĢılmasına armağan edilmiĢ 

toplumsal bir hareket olan Açık EriĢim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araĢtırmacı tarafından 

desteklenmektedir. Açık eriĢimin temelini oluĢturan kurumsal arĢiv sistemleri için kullanılan yazılımlar, ücretsiz 

olan açık kaynak kodlu yazılımlar ve çeĢitli firmalar tarafından geliĢtirilen ücretli paket programlardan 

oluĢmaktadır. Ġlk sürümü 2002 yılında kullanıma sunulan DSpace Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve 

Hewlett Packard (HP) iĢbirliğiyle geliĢtirilmiĢ açık kaynak kodlu kurumsal arĢiv yazılımıdır ve Kasım 2012 

itibarıyla dünyada 1.360‘tan fazla kurum tarafından kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada, açık eriĢim ve kurumsal 

arĢivler üzerinde durularak, DSpace kurumsal arĢiv yazılımının özellikleri ve açık eriĢim giriĢimlerine olan 

katkısı vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Açık EriĢim, Kurumsal ArĢivler, DSpace Yazılımı 

 

Open Access and DSpace Institutional Repository System 
 

Abstract: The Open Access movement is a social movement in academia, dedicated to the principle of open 

access - to information - sharing for the common good and is being supported by many scientists, publishers, and 

researchers in the world, today. The software that is used to operate the institutional archive systems which are 

the basis of the Open Access, are divided into two forms of some free open source software and paid package 

programs which were developed by some corporates. DSpace, whose first version was presented to use in 2002, 

is an open source archive software which was developed with the co-operation of Massachusetts Institute of 

Technology and Hewlett Packard and is being used by more than 1.360 institutions all over the world as of 

November, 2012. The aim of this study is to highlight the features of the DSpace institutional archive software 

and its contributions to the open access initiatives by emphasizing the open access and institutional archive. 

 

Keywords: Open Access, Institutional Repositories, DSpace Software 

 

1. Giriş 

 

AraĢtırma sonuçlarına geniĢ kitlelerin eriĢim 

sağlayabilmesi, tüm dünyada araĢtırma ve eğitimin 

vazgeçilmez önceliklerindendir. Bilim insanları 

araĢtırma sonuçlarının yayınlanmasını, okunmasını, 

yayınlarının atıf almasını ve diğer araĢtırmacılarla bilgi 

alıĢveriĢinde bulunmayı istemektedirler. Ġnternet, 

araĢtırmacılar arasındaki iletiĢimin artırılması, 

araĢtırma çıktılarının paylaĢılması ve elektronik 

yayıncılık konularında büyük bir devrim yaratmıĢtır. 

Öte yandan araĢtırma sonuçlarının daha çabuk 

yayınlanmasını, coğrafi konumdan ve zamandan 

bağımsız olarak eriĢmesini sağlamaktadır. 

 

AraĢtırmalar genellikle kamu kaynaklarıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. Kamu kaynakları ile finanse 

edilen araĢtırma sonuçlarının kamuya açık olması 

gerekmektedir. Açık eriĢim kavramı; kamu 

kaynaklarıyla finanse edilen ve hakemlik süreciyle bir 

kalite kontrolünden geçen araĢtırma sonuçlarının, 

ücretli dergilerde yayınlandıktan sonra tekrar 

kütüphaneler tarafından satın alınarak eriĢime 

sunulmasındaki çarpıklığın ortadan kaldırılması ve 

geniĢ kitlelerin bilimsel bilgiye mümkün olduğunca 

eriĢim sağlaması amacına dayanmaktadır.  

 

AraĢtırma sonuçlarının kamuya açık Ġnternet 

aracılığıyla ücretsiz olarak eriĢilebilmesi ve bu 

literatüre çeĢitli amaçlarla finansal, yasal ve teknik 

bariyerler olmaksızın eriĢilebilmesini esas alan açık 

eriĢim giriĢimi Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 

Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından da 

desteklenmektedir. Bu çerçevede, Türkiye‘de açık 

eriĢim arĢivi oluĢturma süreçlerine yönelik çeĢitli 

düzeydeki giriĢimlere temel oluĢturmak, destek olmak, 

önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve eğitimler 

çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaĢmak üzere 

ANKOS çatısı altında, 2006 yılında Açık EriĢim ve 

Kurumsal ArĢivler (AEKA) adıyla bir çalıĢma grubu 

kurulmuĢtur. AEKA Grubu‘nun amacı aĢağıdaki 

Ģekilde belirlenmiĢtir:  

 

 Türkiye‘de Açık EriĢim hareketinin 

özümsenmesine öncülük etmek. 

 

 Dünyada ve Türkiye'de Açık EriĢim ve Kurumsal 

ArĢivler konusunda yapılan çalıĢmalara iliĢkin bilgi 

profesyonellerini ve kamuoyunu bilgilendirmek. 
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 Açık EriĢim bilincinin akademik kurumlar arasında 

yayılmasına ve uygulamaların gerçekleĢtirilmesine 

aracılık etmek. 

 

 Akademik kurumlarda Kurumsal ArĢivlerin 

oluĢturulması için yöntem göstermek. 

 

 ÇalıĢmaların eĢgüdüm içerisinde sürdürülebilesi 

için iĢbirliğine gitmek. 

 

 Eğitici ve yardımcı dokümanları AEKA web 

sitesinde bulundurmak ve bunların güncel ve 

güvenilir olmasını sağlamak. 

 

AEKA Grubu, Açık EriĢim ve Kurumsal ArĢivler 

konusunda Türkiye‘de bilgi profesyonelleri arasında 

farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS - 

bilgi profesyoneli - araĢtırmacı iĢbirliğini sağlamak, 

yurt içi ve yurt dıĢında bu konuda faaliyet gösteren 

kurumlar ile iĢbirliğine gitmek misyonuyla 

çalıĢmalarını her geçen gün artırarak sürdürmektedir. 

 

Açık eriĢim arĢivlerinin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi 

süreçleri ile kurumsal arĢivler için uygun bir yazılım 

olan ve ANKOS AEKA Grubu tarafından da 

kullanılması önerilen DSpace bu çalıĢmanın konusunu 

oluĢturmaktadır. 

 

2. Açık Erişim 

 

Açık eriĢimin temel ilkeleri ilk defa 2002 tarihli 

BudapeĢte Açık EriĢim GiriĢimi‘nde (BOAI) açık bir 

Ģekilde ifade edilmiĢ ve yayımlanan bildirgede açık 

eriĢim, ―Bilimsel literatürün Ġnternet aracılığıyla 

finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, 

eriĢilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, 

yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne 

bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve 

her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde 

kamuya ücretsiz açık olması.‖ biçiminde 

tanımlanmıĢtır [5]. 

 

Açık eriĢim, bilimsel araĢtırmaları akademik 

yayıncılığın geleneksel abonelik modellerinden farklı 

bir biçimde paylaĢmayı sağlayan yöntemlerdedir ve 

bilimin ilerleme hızını artırmaya, inovasyonu teĢvik 

etmeye, eğitim içeriğini zenginleĢtirmeye yönelik 

önemli bir potansiyele sahiptir. Açık eriĢim minimum 

yayın maliyetiyle araĢtırmacıların içeriğe ücretsiz 

eriĢiminin yanında ekonomik büyümeye önemli 

katkılar sağlamaktadır [1].  

 

Bilimsel yayınların çoğunun abonelik sistemi ile 

sağlanıyor olması bu değerli yayınlara eriĢimde önemli 

bir engeldir. Bunun bir sonucu olarak da araĢtırmacılar 

çalıĢma yaptığı konudaki yayınların önemli bir 

kısmına eriĢememektedir. Bu nedenlerle bilimsel 

iletiĢim ağı zayıflamakta, araĢtırmacıların ve bağlı 

olduğu kurumların yaptığı araĢtırma sonuçlarının etkisi 

zayıf kalmaktadır [7]. 

 

AraĢtırma sonuçlarının açık eriĢimli ortamlarda 

yayımlanmasıyla bu önemli sorunun çözülebileceği 

ileri sürülebilir; çünkü araĢtırma sonuçlarına özgürce 

eriĢim sağlamak üretim ve kullanım sürecindeki herkes 

için önemli bir avantaj sağlar. 

 

AraĢtırmaların açık eriĢimli olarak yayınlayabilmesi 

için iki temel yol vardır:  

 

 Altın Yol: ÇalıĢmaların, hakem 

değerlendirmelerinin yapıldığı, editör kurullarına 

sahip ve nitelik olarak ticari dergilerle 

karĢılaĢtırılabilecek dergilerde ücretsiz olarak 

yayımlandığı seçenektir. 

 

 YeĢil Yol: Yazarların açık eriĢimli veya ticari 

dergilerde yayımlanan çalıĢmalarının birer 

kopyasını kurumsal arĢivlerde sakladığı seçenektir.  

 

Bir araĢtırmaya özgürce eriĢimin olması, o 

araĢtırmanın görünürlüğünü ve etkisini artırır. Bu da 

hem akademik kurumlar hem de araĢtırmacı için 

önemli bir sonuçtur. Öte yandan açık eriĢimin 

araĢtırmaların etki değerini ve aldığı atıf sayısını 

yükselttiğini gösteren kanıtlar sürekli artmaktadır. 

Açık eriĢim konusunda aktif olan akademik 

kurumların Ġnternetteki görünürlükleri daha iyi 

durumdadır [7].  

 

3. Kurumsal Arşivler 

 

Kurumsal arĢivler, bilginin daha çok kullanıcıya daha 

hızlı ve kolayca ulaĢtırılmasını, yeni çalıĢmalar için 

kaynaklara kolay eriĢim ayrıcalığının sağlanmasını, 

daha önce aynı konuda neler yapıldığının kolayca 

belirlenmesini, yayınlara daha çok atıf yapılmasını 

sağlanmasının yanında, araĢtırmacıların ve 

kurumlarının saygınlıklarını artırır. Bu arĢivler 

kurumun entelektüel mirasını toplama, saklama 

iĢlevini yerine getirir ve geniĢ kitlelerin eriĢimine 

imkân sağlayacak biçimde yapılandırır. OluĢturulan bir 

kurumsal arĢivde birimlerce üretilen kitap, makale, 

bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, ders 

notu, veri setleri, ses ve video dosyaları gibi 

dokümanlar derlenir. 

 

Dünyada kurumsal arĢivlerin sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Aralık 2012 itibariyle The Directory of 

Open Access Repositories‘deki (OpenDOAR) 

kayıtlara göre dünya genelinde 2.253 Açık ArĢivler 

GiriĢimi (Open Archives Intitiative / OAI) uyumlu 

kurumsal arĢiv vardır. Bunlardan 398‘i Amerika‘da, 

209‘u Ġngiltere‘de, 165‘i Almanya‘da, 130‘u 

Japonya‘da, 97‘si Ġspanya‘da, 75‘i Polonya‘da, 70‘i 

Fransa‘da, 70‘i Ġtalya‘da, 64‘ü Brezilya‘da, 58‘i 

Kanada‘da, 58‘i Tayvan‘da ve 12‘si Türkiye‘dedir. 

Kurumsal arĢivlerin dünya genelindeki oransal 

dağılımı ġekil 1‘de verilmiĢtir. Ertürk ve Küçük 

tarafından yapılan bir çalıĢma ile Türkiye‘deki 
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kurumsal arĢivler hakkında ayrıntılı bir değerlendirme 

de literatüre kazandırılmıĢtır [6]. 

 

 

Şekil 1. Kurumsal ArĢivlerin Ülkelere Göre Dağılımı 

[11] 

 

Akademik iletiĢim ağı; bilimsel araĢtırma sonuçlarının 

kayda geçirilmesi, araĢtırma kalitesinin ve değerinin 

kanıtlanması, araĢtırma sonuçlarından bilim 

dünyasının haberdar edilmesi ve bilimsel bilginin 

ileride de kullanılabilmesi için saklanması olmak üzere 

dört ana öğeden oluĢur. Basılı ve elektronik ortamdaki 

yayıncılık modelinde bu fonksiyonlar ayrılmaz bir 

Ģekilde bir araya toplanmıĢtır. Yayıncıların tekelci 

tutumlarının ana nedeni olan bu model sebebiyle yayın 

fiyatları sürekli yükselmektedir. Yayıncılar, bilginin 

yayılmasında önemli görevler üstlenmektedirler ancak, 

mevut uygulama bilgiye eriĢim için ekonomik değildir 

ve dolayısıyla bilgiye eriĢimin önünde önemli bir 

engeldir. Yayıncıların uygulamakta ısrar ettiği bu 

model nedeniyle kütüphaneler yüksek ücretler 

ödeyerek yayınları araĢtırmacılara sunmak durumunda 

kalmaktadırlar. Kurumsal arĢivlerin ortaya çıkıĢ nedeni 

ise akademik iletiĢim fonksiyonlarının Ġnternet 

sayesinde birbirinden ayrılabilmesi ve çok daha 

ekonomik bir modelin oluĢturulabilmesidir. Bu 

modelin temeli, bilimsel bilginin içeriği ile sunumunun 

birbirinden ayrılabileceği görüĢüne dayanmaktadır. 

Kurumsal arĢivler, bilgiye eriĢimin önünde önemli bir 

engel olan yayınevlerinin tekelci konumlarını bertaraf 

edilmesinde ve dolayısıyla sorunun giderilmesinde 

önemli bir rol oynayacak giriĢimlerdir [9].  

 

Yükselen yayın maliyetleri nedeniyle kütüphanelerin 

araĢtırmacılara sunduğu yayın sayısı istenilen oranda 

artmamaktadır. Bu da yayınların potansiyel 

kullanıcılara sunulmasının ve yayınların etki 

faktörünün artmasının önünde önemli bir engeldir. 

Klasik yayıncılık modelinde bu tür kayıpları önlemek 

mümkün değildir. Oysa kurumsal arĢivler aracılığıyla 

bu tür kayıpların önüne düĢük maliyetlerle 

geçilebilmektedir. Kurumsal arĢivler araĢtırma 

sonuçlarının henüz yayımlanmadan ya da 

yayımlandıktan sonra ücretsiz eriĢime açabilmekte ve 

araĢtırma sonuçlarının etki faktörünü artırdığı gibi 

ekonomik nedenlerle temin edilemeyen yayınların 

araĢtırmacıya sunulmasına da aracılık etmektir [10]. 

 

Kurumsal arĢivler, akademik kurumların entelektüel 

birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir arĢiv 

oluĢturmayı ve uluslararası standartlarda açık eriĢime 

sunmayı amaçlar. Diğer bir ifadeyle kurumsal arĢivler, 

bilginin yayılmasını kısıtlayan sorunların giderilmesi, 

bilgi teknolojisinin imkânlarından yararlanarak yeni 

bir sistem oluĢturulması, akademik kurumların ve 

çalıĢanların tanınırlığının artırılmasını sağlar. 

 

Kurumsal arĢivlerin yararları kurumsal ve bireysel 

olmak üzere iki baĢlık altında toplanabilir [2]: 

 

1) Kurumsal Yararları: Akademik kurumlarda 

yürütülen her türlü faaliyetin bilimsel, toplumsal 

ve ekonomik iliĢkisini ortaya koyarak kurumların 

değerini arttıran bir uygulamadır. Diğer yararları 

ise Ģöyle sıralanabilir:  

 

 Akademik kurumların görünürlüğünü ve 

saygınlığını artırır. 

 

 Akademik kurumların desteklediği çeĢitli 

tanıtım ve araĢtırma sonuçlarına eriĢim 

sınırlamasını ortadan kaldırır. 

 

 Akademik kurumlar tarafından yürütülen 

araĢtırma çıktılarının ücret ödenerek ticari 

kaynaklardan satın almasını önler. 

 

2) Bireysel Yararları: Kurumsal arĢiv giriĢimlerinin 

her geçen gün artması nedeniyle, tüm bilim 

dallarında eriĢilebilir bilgi kaynaklarının sayısı, 

geleneksel yollarla sağlanan bilgi kaynaklarının 

sayısından 2-3 kat daha fazladır. Dolayısıyla 

kurumsal arĢivlerin bireysel yararları Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

 Ġnternet sayesinde araĢtırma sonuçlarına 

ücretsiz ve hızlı eriĢim sağlar. 

 

 Bilgi kaynaklarının daha geniĢ kitlelere 

ulaĢmasını sağlayarak araĢtırmanın etkisini 

artırır. 

 

 AraĢtırma çıktılarının baĢka araĢtırmalara temel 

oluĢturmasına aracılık eder. 

 

 AraĢtırmaların tekrarını önler. 

 

Kurumsal arĢivlerde iĢ akıĢı arĢivleme ve arĢivleme 

sonrası süreçlerinden oluĢur [3]:  

 

a) ArĢivleme Süreci: Kurumsal arĢivde depolanacak 

yayının, yazarı tarafından üst verisinin de 

oluĢturularak kurumsal arĢiv sistemine 

yüklenmesi ile baĢlar. ArĢivleme aĢaması üst veri 

toplama, dosya yönetimi ve yayım iznini içerir. 

Üst veri toplama, belirlenen standartlardaki veri 

kaydına göre yayının künye bilgilerinin kurumsal 

arĢive girilmesi; dosya yönetimi ise en basit 

anlatımı ile çalıĢmanın elektronik kopyasının bu 
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kayda eklenmesidir. Yayım izni ise, yazarın söz 

konusu yayını elektronik ortamda herkesin 

eriĢimine sunma hakkıdır. 

 

b) ArĢivleme Sonrasındaki Süreç: Yazarın, 

çalıĢmasının elektronik kopyasını kurumsal arĢive 

yüklemesinden sonra yayının herkesin eriĢimine 

açıldığı süreçtir. Bu süreçte kurumsal arĢiv 

yöneticisi tarafından bazı iĢlemler yapılır. Bunlar: 

 

 Kaynağın üst verisinin kontrolü. 

 

 Üst veriye gerekli görülen giriĢlerin eklenmesi 

(konu baĢlığı gibi). 

 

 Dosya geçerliliğin ile içerik bilgilerinin 

yeterliliği ve doğruluğunun kontrolü. 

 

 Yayım izni kontrolü. 

 

 EriĢim sınırlamalarının düzenlenmesi. 

 

Açık eriĢim sistemlerinin temelini oluĢturan kurumsal 

arĢivler için kullanılan yazılımlar, ücretsiz açık kaynak 

kodlu ve çeĢitli firmalar tarafından geliĢtirilen ticari 

yazılımlardan oluĢmaktadır. DSpace, EPrints, Invenio 

ve Fedora gibi çok sayıda ücretsiz ve yaygın olarak 

kullanılan kurumsal arĢiv sistemi yazılımı mevcuttur 

[8]. 

 

ANKOS AEKA Grubu kurumsal arĢivler için MIT ile 

HP iĢbirliğiyle geliĢtirmiĢ olan ve dünyada yaygın 

olarak kullanılan DSpace adlı açık kaynak kodlu 

yazılımı önermektedir.  

 

4. DSpace 

 

DSpace açık kaynak kodlu bir kurumsal arĢiv 

yazılımıdır ve kurum bünyesinde üretilen bilgi 

kaynaklarının açık eriĢime sunulması amacıyla 

kullanılır. DSpace ile paylaĢılan bilgi kaynaklarının 

bazıları içerik ve doküman yönetim sistemleriyle 

örtüĢüyor olsa da DSpace kurumsal arĢiv sistemi uzun 

süreli depolama, koruma, dizinleme ve eriĢime 

odaklanarak hizmet vermek amacıyla geliĢtirilmiĢtir.  

 

Ġlk olarak Kasım 2002'de piyasaya sürülen DSpace, 

MIT ve HP iĢbirliğiyle geliĢtirmiĢtir. Dünyada 

1.360‘tan fazla kurum tarafından kullanılmakta olan 

DSpace çoklu dil özelliğine sahiptir ve 1.7.0 sürümü 

Türkçe‘ye çevrilmiĢtir. ġu halde OpenAIRE
*
 uyumlu 

3.0 sürümü kullanıma sunulmuĢtur. Mart 2004 tarihli 

ilk kullanıcı grubu toplantısının ardından, DSpace 

                                                           
* OpenAIRE Projesi, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla 

araĢtırmacılara Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programıyla uyumlu 

bir destek sağlamayı; araĢtırmacıları, bu çerçeve program 
kapsamında fon desteği alan çalıĢmalarına ait çıktılarını OpenAIRE 

Portalı‘na dahil bir kurumsal veya konusal arĢivde 

yayımlamalarıiçin desteklemeyi hedeflemektedir. Bu proje ANKOS 
AEKA Grubu tarafından da desteklenmektedir. 

kullanan kurumlardan bir grup, Apache Vakfı'nın 

toplumsal kalkınma modelini benimseyerek yazılımı 

geliĢtirmek üzere DSpace Federasyonu'nu
†
 kurmuĢtur. 

Her geçen gün büyüyen DSpace kullanıcı topluluğu, 

Temmuz 2007'de HP ve MIT'in iĢbirliği ile 

kullanıcılara liderlik ve destek sağlamak üzere DSpace 

Vakfı'nı kurmuĢtur. Mayıs 2009'da, ilgili projelerde 

iĢbirliği yapan DSpace Vakfı ile Fedora Commons 

arasında artan sinerji, ortak misyonun güçlendirilmesi 

için DuraSpace adında kar amacı gütmeyen bir 

organizasyonun kurulmasıyla sonuçlanmıĢtır [4]. 

 

DSpace Java
‡
 programlama dili ile geliĢtirilmiĢtir. 

Java, Web uygulamaları iĢbirliği ve sahip olunan 

kaynaklar ile iliĢkili üst verileri koruyan yardımcı 

programlar kümesidir. OpenURL standartlarıyla 

uyumlu olan DSpace Web uygulamaları, yönetim, 

depolama, arama, eriĢim ve raporlama arayüzleri 

sağlamaktadır. Sahip olunan kaynaklar bir dosya 

sistemi veya benzeri bir depolama sistemi üzerinde 

muhafaza edilmektedir. EriĢim ve konfigürasyon 

bilgilerini içeren üst veriler PostgreSQL
§
 veri 

tabanında saklanır (DSpace Oracle ve MySQL veri 

tabanlarını da desteklemektedir). DSpace yazılımının 

Linux ya da Solaris gibi Unix benzeri iĢletim 

sistemleri üzerinde kurulması önerilmektedir. DSpace, 

JSPUI (Java Server Pages User Interface) ve XMLUI 

(Manakin) web arayüzlerini desteklemektedir. JSPUI, 

JSP ile Java Servlet Uygulama Programlama 

Arayüzünü (Application Programming Interface - 

API), XMLUI (Manakin) ise, Apache Cocoon'a dayalı 

XML (eXtensible Markup Language) ile XSLT'yi 

kullanır. DSpace, koleksiyonları öncelikle bir web 

arayüzü üzerinden kullanıma sunar, aynı zamanda 

Açık ArĢivler GiriĢimi Üst Veri Harmanlama 

Protokolü‘nü (Open Archives Intitiative Protocol for 

Metadata Harvesting - OAI-PMH) destekler ve üst 

verileri, Üst Veri Kodlama ve Aktarma Standardı 

(Metadata Encoding and Transmission Standard – 

METS) paketleri olarak ihraç etme yeteneğine sahiptir. 

DSpace, OAI-PMH, SWORD, OpenSearch ve RSS 

Kurumsal depolama alanı (domain) kullanılan ortak 

iĢlerlik standartlarını destekler. DSpace‘in çok yönlü 

arama desteği ve Apache Solr ile fonksiyonel listeleme 

özelliği vardır [4].  

 

DSpace için açık kaynak kdolu Java temelli Apache 

Web sunucusu, Java Tomcat programcık motoru
**

, 

Java derleyicisi
††

, HP‘nin RDF (Resource Description 

Format) araç kiti, OCLC‘nin (Online Computer 

Library Center) OAICat Repository Framework adlı 

yazılımı gerekmektedir [12]. 

 

DSpace, kurumlara özel iĢ akıĢ süreci kullanarak dijital 

eserleri depolamayı; bir kurumun dijital eserlerini Web 

                                                           
† http://www.dspace.org/federation/ 
‡ http://java.sun.com 
§ http://www.postgresql.com 
** http://tomcat.apache.org/ 
†† http://www.ant.apache.org/ 
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üzerinden dağıtarak kullanıcılara içeriğindeki eserleri 

aramayı, bunlara eriĢme olanağı sağlamayı ve dijital 

eserleri uzun süreli korumayı amaçlar. DSpace 

yazılımı kullanılarak bir akademik kurumda üretilen 

kitap, makale, bildiri, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön 

baskı, ders notu, veri setleri, görüntüler, ses ve video 

dosyaları, bilgisayar programları gibi hemen hemen 

her tür materyal arĢivlenebilmekte ve Web aracılığıyla 

herkesin eriĢimine açılabilmektedir [12].  

 

DSpace‘in depolama, iĢ süreçleri ve uygulama olmak 

üzere üç katmanlı bir mimari yapısı vardır. Her katman 

gelecekteki özelleĢtirme ve zenginleĢtirmelere olanak 

sağlayacak biçimde geliĢtirilmiĢtir. Depolama katmanı 

PostgreSQL veri tabanı tablolarıyla yönetilen dosya 

sistemi kullanmaktadır. ĠĢ süreçleri katmanı iĢ akıĢı, 

içerik yönetimi, arama ve idari modüller gibi DSpace‘e 

özgü iĢlevsel özelliklerin bulunduğu katmandır. 

DSpace‘in bazı özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir [2,4]: 

 

Adresi http://www.dspace.org/ 

Amacı DSpace, kurum bünyesinde üretilen 

entelektüel çıktıları tutmak, depolamak, 

indekslemek, korumak, saklamak, tekrar 

yaymak amacıyla geliĢtirilmiĢ bir 

kurumsal arĢiv sistemidir.  

Özellikleri - Tüm içerik (word, ppt, pdf, video gibi) 

türlerini kabul eder, 

- Dublin Core üst veri standartlarını 

kullanır, 

- ÖzelleĢtirilebilir web ara yüzünü 

destekler, 

- OAI uyumludur, 

- Ekleme/çıkarma yeteneği vardır, 

- Onaylama, düzeltme, ret veya yazara 

dönülerek ―iĢlemi azaltma‖ yoluyla 

içeriği oluĢturma seçeneklerine sahip iĢ 

akıĢı özelliği vardır, 

- Lucene arama motoru ile üst verilerde 

ve tam metinde arama imkanı verir, 

- Tek merkezli olmayan sunuĢ iĢlemi 

sağlar, 

- Java API aracılığıyla geliĢtirilebilir, 

- PostgreSQL veya SQL veri tabanlarını 

kullanır, 

- Çoklu dil seçeneği vardır, 

- RSS desteği vardır, 

- OpenAIRE uyumludur. 

Destek https://wiki.duraspace.org/display/DSPAC

E/ Home 

Kullanıcıla

r 

http://www.dspace.org/whos-using-

dspace/ Repository-List.html  

Tablo 1: DSpace‘in Bazı Özellikleri 

 

DSpace araĢtırma ve içerik oluĢturma amacıyla 

kullanılır [4]: 

a) AraĢtırma Amaçlı Kullanım: DSpace Lucene 

arama motorunu kullanır ve DSpace‘e yüklenen 

kaynakların üst verileri ile tam metinlerinde 

arama imkanı sağlar. Dolayısıyla araĢtırmacıların 

kaynaklara eriĢimini kolaylaĢtırır. Kurum veya 

bölüm bünyesinde üretilen çalıĢmaların arĢivine 

eriĢim sağlamaya aracılık eder. Arzu edilirse 

koleksiyonlara üye olunarak, koleksiyonlara yeni 

eklenen içeriklerden e-posta aracılığı ile bildirim 

alınabilir. 

 

b) Ġçerik OluĢturma Amaçlı Kullanım: Ġçerik 

oluĢturma amaçlı kullanım için üyelik gerekir. 

DSpace'e üye olan kullanıcılar, DSpace yöneticisi 

tarafından izin verilen koleksiyon(lar)a içerik 

gönderisi yapabilirler.  

DSpace‘de Dublin Core (DC) Üst Veri Standardı 

kullanılmaktadır
‡‡

. DSpace‘e eklenen her bilgi kaynağı 

için yazar, baĢlık, tarih, seri adı, rapor numarası, 

tanımlayıcılar, dil, anahtar kelimeler, öz, 

destekleyenler gibi  üst veriler girilir. Her nesne için 

bu alanlardan üçünün (baĢlık, dil ve tarih) girilmesi 

zorunludur. Ek alanlar DSpace tarafından otomatik 

olarak üretilebilir ya da yönetici tarafından girilebilir. 

DC Üst Veri ġeması tanımlayıcı üst verilerin yanı sıra 

koruma üst verileri ve yapısal üst verilerin girilmesine 

olanak sağlar.  

 

DSpace bir akademik kurumdaki farklı bölümlerin 

farklı kurallara göre veri giriĢine imkan sağlar. Her 

bölümün birden fazla dermesi olabilir. ĠĢ akıĢları farklı 

bölümlere ya da kurumsal varlıklara göre 

özelleĢtirilebilir. BaĢka bir deyiĢle, bir akademik 

kurumdaki enstitüleri, bölümleri, merkezleri ve 

laboratuvarları temsil eden farklı DSpace 

topluluklarının DSpace‘e öğeleri nasıl, kim tarafından, 

hangi dermelere ve ne tür kısıtlamalarla (okuma, 

değiĢtirme, silme gibi) girileceği, girilen öğelerin 

kimin tarafından kontrol edeceği, öğeler bir kez ilgili 

dermede depolandıktan sonra kimler tarafından 

görülebileceği gibi konularda uygulama yapmaya 

imkan verir. Örneğin, bir bölümde biri çalıĢma 

bildirileri, diğeri de veri setleri için iki derme olabilir. 

Bir öğretim üyesi bu dermeden herhangi birine veri 

girebilir. Bu örnekte iĢ akıĢı gayet basit olup sadece 

―veri giriĢ rolü‖ bulunmaktadır. Oysa bir baĢka 

bölümde, bölüm baĢkanı çalıĢma bildirileri dermesinde 

depolanacak her bildirinin sıkı bir yayım denetiminden 

geçirilmesini isteyebilir. Bu durumda DSpace 

yetkilendirme modülü aracılığıyla veri giriĢi rolünün 

yanı sıra, denetici, üst veri editörü, koordinatör gibi 

roller ve her bir rol için belirli haklar ve yetkiler 

tanımlanabilir [12]. DSpace‘deki iĢ akıĢ süreci ġekil 

2‘de verilmiĢtir. 

 

                                                           
‡‡ http://dublincore.org 

http://www.dspace.org/
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/%20Home
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/%20Home
http://www.dspace.org/whos-using-dspace/%20Repository-List.html
http://www.dspace.org/whos-using-dspace/%20Repository-List.html
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Şekil 2: DSpace‘de ĠĢ AkıĢ Süreci [4] 

 

DSpace‘in kullanıcı arayüzü web tabanlıdır. Veri giriĢi 

yapanlar, bilgi arayan son kullanıcılar ve sistem 

yöneticileri içi ayrı ayrı arayüzler bulunmaktadır. Web 

kullanıcı arayüzü özelleĢtirilebilir. Son kullanıcı 

arayüzü, derme, üst veriler (baĢlık, yazar gibi) ve tam 

metin üzerinde arama yapılmasını sağlar. Ġçeriğe 

eriĢim sadece yetkili kullanıcılarla sınırlandırılabilir. 

Temel aramaya ek olarak, alan araması yapmak için 

geliĢmiĢ arama seçeneği mevcuttur.  

 

5. Sonuç 
 

Ġnternet, dünya çapında bilgiye eriĢimde radikal 

değiĢikliklerin yaĢanmasını sağlamıĢtır. Bilginin 

evrensel ve eriĢilebilir olduğu öngörüsünün 

gerçekleĢebilmesi için, Web ortamının 

güçlendirilmesi, etkileĢimli ve herkese açık olması 

gerekir.  

 

Bilimsel literatüre eriĢimdeki engellerin kaldırılması; 

araĢtırmaların hızlanmasına, eğitimin geliĢtirilmesine, 

bilginin paylaĢmasına, bilimsel literatürün kullanıĢlı 

hale getirilmesine,  insanlığın ortak bir entelektüel 

görüĢ ve bilgi arama ortamında birleĢmesine zemin 

hazırlar.  Bu bakımdan açık eriĢim hareketinin 

akademik kurumlarca desteklenmesi gerekli 

görülmektedir. 

 

Bilim insanları ve kamu kurumlarınca ücret beklentisi 

olmadan dünyaya sunulan araĢtırma çıktıları, çevrimiçi 

ortamda serbestçe eriĢilebilir olmalıdır. Bu da 

akademik kurumlarda kurumsal arĢivlerin kurulması, 

yaygınlaĢtırılması, geliĢtirilmesi ve desteklenmesiyle 

mümkündür.  

 

Kurumsal arĢiv oluĢturma adımlarının dikkatli bir 

Ģekilde yürütülmesinde sayısız fayda vardır. Bu 

faaliyetlerde amaç, sadece bir kurumsal arĢiv 

oluĢturmak değildir. OluĢturulacak kurumsal arĢiv ile 

akademik kurum bünyesinde gerçekleĢtirilen 

çalıĢmaların derlenmesi, derlenen bu çalıĢmaların 

uluslararası standartlarda kaydının oluĢturulması, bu 

yolla küresel dizinlerde kayıtların yer alması 

sağlanmalıdır.  

 

ANKOS AEKA Grubu tarafından önerilen DSpace 

yazılımı kurumsal arĢiv kurmak için uygun bir 

sistemdir; çünkü DSpace kurumsal arĢivlerin 

oluĢturulması, uluslararası sistemlerle uyumlu 

çalıĢabilmesi ve amacına ulaĢabilmesine aracılık 

edecek özelliklere ve desteğe sahiptir. Öte yanan 

akademik kurum ile araĢtırmacıların tanınırlığına 

önemli katkı sağlayacak, araĢtırmaların etkisini 

artıracak ve çeĢitli istatistiksel analizlerinin 

yapılmasına imkan verecek bir alt yapı sunmaktadır.  

Kurumsal arĢivlerin kurulması suretiyle açık eriĢimin 

desteklenmesi ve bilgiye özgürce eriĢim için akademik 

kurumların, kütüphanelerin, dergi editörlerinin, 

yayıncılarınvakıfların, aydınların, meslek örgütlerinin 

ve bilim insanlarının desteği çok önemlidir. 
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Özet: Anlamsal Ağ vizyonunun gerçekleĢmesi her biri belirli bir hedefe ulaĢmayı çalıĢan çok sayıda etmen 

topluluğunun, iĢ birliği ve uyum içinde çalıĢması ile mümkün olacaktır.  Etmenler arası iĢ birliği ve 

koordinasyonun sağlanması için gerekli mantığın etmenlerin içine gömülmesi, değiĢik uygulamalardan gelen 

etmenlerin bir arada çalıĢmasını, değiĢen çevre Ģartlarına uyumu ve yeniden kullanılabilirliği desteklemez. 

Etmen tabanlı sistemlerin açık ve dinamik ortamlarda çalıĢabilir olması gerektiğinden gömülü koordinasyon 

modelleri yerine değiĢik senaryolar altında çalıĢabilen ve yeniden kullanılabilir olan iĢbirliği ve koordinasyon 

modellerine gereksinim vardır. Bu amaçla önerilen çözümlerden biri de etmenlerin rol tabanlı geliĢtirilmeleridir. 

Rol tabanlı yaklaĢımda, etmenler arası iletiĢimin türü, iĢbirliği ve koordinasyonun sağlanması için gereken tüm 

bilgi ve yetenekler roller ile tanımlanır. Bir etmen, belirli bir görevi gerçekleĢtirmek için ortamdaki hangi etmen 

ile etkileĢime kuracağını değil, hangi rol ile etkileĢim kuracağını bilir. Dolayısıyla o role sahip birden fazla 

etmen ile iĢ birliği yapabilir, elde edilen iĢbirliği ve koordinasyon modelleri benzer özelliklere sahip ortamlara 

uyarlanabilir.Bu çalıĢmada, çok etmenli sistemlerin rol tabanlı geliĢtirilmelerinin gereklilikleri ve diğer yazılım 

geliĢtirme metodolojilerine göre üstün yönleri anlatılacak, rol tabanlı etmen geliĢtirme metodolojileri 

incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Etmen, Çok Etmenli Sistemi, Rol, Rol tabalı GeliĢtirim, ĠĢbirliği Modelleri 

Role Based Agent Systems Development 

Abstract: Multi Agents Systems that exploit several agents at the same time, each one interaction-interact with 

the other agents in order to its goal in a productive way are exploited to realize the Semantic Web vision. For 

collaboration and coordination between agents embedding all the required logic in agent themselves does not 

support adaptability to environment changes and does not promote reusability. Agents based systems operate in 

open and dynamic environments therefore, instead of using embedded coordination models, it is  required to 

have collabration and coordination models which can operate under various scenarios and are reusable. So that 

one of the solution that is proposed is to develop agents role based. In role based approach, roles embed all 

information and capabilities needed in a particular execution environment to communicate, coordinate and 

collaborate with other agents. An agent that carries out a specific task, knows which role to interact with instead 

of agent. Hence it collaborates with agents that have this role. So that it can colobrate with more than one agent 

which have that role and resultant collaboration and coordination models can be adapted to environments that 

have similar properties. In this work vitality of devolopment of role based  multi-agent systems, pros according 

to the other software development metodologies and development metodology of role based agents will be 

examined  

Keywords:Agent, Multi Agent Systems,Role, Role Based Development, Collobaration Models 

 

1.Giriş 

Anlamsal ağ, yeni ve ayrı bir web olmayıp, bilgilere 

iyi tanımlanmıĢ anlamların verildiği, insanlar ile 

bilgisayarların iĢbirliği içerisinde çalıĢmasını ön geren 

bugün ki web‘in bir uzantısıdır.[1] Ontolojiler 

yardımıyla anlamsal olarak tutulan bilgilere 

eriĢebilecek, kullanıcıları adına bilgiyi iĢleyecek, 

yorumlayacak ve sonuçlar üretecek bilgisayar 

yazılımlarına ihtiyaç vardır. Bu amaçla gerçek dünya 

varlıklarını temsil etmesi ve kullanıcıları adına 

otomatik görev gerçekleĢtirebilmesi için etmen 

teknolojisi geliĢtirilmiĢtir.[2] 

Bir yazılım ya da donanım sisteminin etmen 

olarak kabul edilmesi için bazı özelliklere sahip olması 

gereklidir. Özerklik, Amaç Yönelimlilik, KarĢıt 

Eylemlilik ve Sosyal Yeteneklilik. (Wooldridge ve 

Jeaning.1996). Özerklik özelliği, etmenin kullanıcı 

müdahalesine gerek duymaksızın gerçekleĢtirdiği 

eylemlerin kontrolüne sahip olmasıdır. Karşıt-

eylemlilik özelliği, etmenin sürekli olarak ortamını 

algılaması ve meydana gelen değiĢikliklere göre 

mailto:emine
mailto:tiryaki@comu.edu.tr
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eylemler gerçekleĢtirme özelliğidir. Amaç-Yönelimlilik 

özelliği, etmenin kendisinden beklenilenleri yerine 

getirmek için planlar yaparak, bu planların gerektirdiği 

eylemleri gerçekleĢtirmesidir. Son olarak sosyal 

yeteneklilik özelliği ise etmen iletiĢim dillerini 

kullanarak kullanıcısı ya da diğer etmenler ile iletiĢime 

geçmesidir.  

Etmenlerin bu etkileĢim yetenekleri Çok Etmenli 

Sistemlerin(ÇES) geliĢtirilmesinde kullanılmıĢtır. 

ÇES, iĢbirliği içerisinde çalıĢan bir etmen 

topluluğudur. Burada iĢbirliğinden kasıt, etmenlerin 

kendi baĢına yapamayacaklarını düĢündükleri 

karmaĢık görevleri alt görevlere ayırarak ortamda 

bulunan diğer etmenlere dağıtması ve daha sonra alt 

görevlerin dağıtıldığı etmenlerden sonuçları toplayıp 

birleĢtirmesine dayalı etmenler arasındaki görev 

paylaĢımıdır.    

Web‘in dağıtık ve sürekli geniĢleyen yapısı, her 

biri belirli bir hedefe ulaĢmaya çalıĢan etkileĢim 

içindeki çok sayıda etmen içeren çok etmenli 

sistemlerin kullanımını gerektirmektedir. Çok etmenli 

sistemlerde  etmenler arasındaki iĢbirliği ve 

koordinasyonun sağlanması büyük önem taĢımaktadır. 

Etmenler otonom varlıklar olduklarından, 

koordinasyon etmenlerin aktif katılımıyla 

gerçekleĢtirilir. Dolayısıyla baĢarılı bir koordinasyon 

için etmenlerin iĢbirliği yapmaları gerekmektedir. [3] 

ÇES‘lerde iĢ birliği ve koordinasyonun 

sağlanması için gerekli mantığın etmenlerin içine 

gömülmesi, değiĢik uygulamalardan gelen etmenlerin 

bir arada çalıĢmasını, değiĢen çevre Ģartlarına uyumu 

ve yeniden kullanılabilirliği desteklemez. Etmen 

tabanlı sistemlerin açık ve dinamik ortamlarda 

çalıĢabilir olması gerektiğinden gömülü koordinasyon 

modelleri yerine değiĢik senaryolar altında çalıĢabilen 

ve yeniden kullanılabilir olan iĢbirliği ve koordinasyon 

modellerine gereksinim vardır. Bu amaçla önerilen 

çözümlerden biri de etmenlerin rol tabanlı 

geliĢtirilmeleridir.[3] 

Rol tabanlı yaklaĢım etmen tasarımında 

algoritmik sorunlar ile etkileĢim sorunlarının ayrı ayrı 

ele alınmasını sağlar. Roller etmenlere göre değil, 

içinde çalıĢacakları ortama göre tanımlandığından, 

elde dilen çözümler ve deneyimlerin benzer Ģartlara 

sahip ortamlarda yeniden kullanılabilmesini sağlar. 

Dolayısıyla roller, bir nevi tasarım deseni olarak 

düĢünülebilir.[3] 

Temelini sosyolojideki rol teorisinden alan rol 

kavramı, toplumda belirli bir sosyal statüyü iĢgal eden 

bireylerin sergilemesi beklenilen davranıĢ örüntüleri 

olarak tanımlanır. Her rol bireyin bulunduğu statüye 

göre yerine getirmesi gereken görevleri, sergilemesi 

gereken davranıĢları, sahip olduğu hakları, 

beklentilerini ve standartları tanımlar. Bireyler 

toplumda birden fazla statüye sahip olabilir. Örneğin 

bir birey aile de anne, iĢ yerinde öğretmen, arkadaĢ 

grubunda lider olabilir. Her hangi iki birey birbirinden 

tamamen farklı karaktere sahip olsalar da aynı statüde 

bulunmaları durumunda benzer davranıĢlar 

sergileyeceklerdir. Benzer Ģekilde etmenler de 

kullanıcıları adına değiĢik zamanlar da değiĢik 

görevler için çalıĢabilmelidir. Her yeni durum için 

yeni bir etmen sistem geliĢtirmek yerine gerekli 

rollerin etmenlere atanması ve gerektiğinde geri 

alınması yerinde bir yaklaĢım olacaktır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde etmen ve çok 

etmenli sistemler anlatılacak, üçüncü bölümünde rol 

tabanlı geliĢtirim yaklaĢımları incelenecek, dördüncü 

bölümde bu yaklaĢımlar karĢılaĢtırılacak ve son 

bölümde sonuç ve öneriler verilmiĢtir. 

2.Rol Tabanlı Etmen Sistemler 

ÇES‘lerde rol kavramı iki farklı bakıĢ açısından ele 

alınmıĢtır. Kavramsal bakıĢ açısına göre rol kavramı, 

bir etmenin bazı etkileĢimlerde yer aldığı ve belirli bir 

yönde evrimselleĢtiği kısıtlar olarak tanımlanmıĢtır. 

ÇES‘lerde bir etmen kendisine atanan rollere uygun 

davranıĢlar sergiler.  

GerçekleĢtirim bakıĢ açısına göre rol kavramı, bir 

etmenin belirli özelliklerinin ve davranıĢlarının 

sarmalanmasıdır. Verilen tanımlara göre rol tabanlı 

ÇES‘lerin bazı karakteristik özellikleri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir [4] 

 Bir etmen aynı anda birden fazla role sahip 

olabilir. 

 Etmenler dinamik olarak rollerini 

değiĢtirebilir 

 Roller birbirinden izole edilmiĢ değildir, 

diğer roller ile iliĢkilidir 

 Eylemlerin gerçekleĢtirilmesi rollerin değil, 

etmenlerin sorumluluğundadır 

 Roller, etmenler arasındaki iletiĢimin nasıl 

kurulacağını belirler 

 Roller, yeniden kullanılabilirliği sağlar.  

Rol kavramı, etmen sistemlerin geliĢtiriminde iki farklı 

Ģekilde kullanılmaktadır. Tasarım ve analiz sürecinde 

ya da rol tabanlı etmen geliĢtirim ortamlarında. 

Rol tabanlı analiz ve tasarım yöntemini kullanan 

birçok metodoloji bulunmaktadır. Kullanım 

durumlarından çıkarılan roller sistemin anlaĢılması ve 
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kavramsallaĢtırılması için kullanılan yüksek seviyeli 

yapılardır. Etmenler belirli bir rolü iĢletecek Ģekilde 

kodlanır. Analiz aĢamasından sonra etmen rolleri 

gerçeklenmez. 

Rol tabanlı ÇES geliĢtirim ortamlarında ise 

belirlenen rollerin gerçekleĢtirim aĢamasında ―rol 

örneği‖ oluĢturulur. 

ÇES‘lerde rol tabanlı yaklaĢımın sağladığı 

avantajlar Ģöyle listelenebilir: 

 Rol kavramı etmenin yeteneklerini 

geliĢtirdiği gibi uyumunu da kolaylaĢtırır. Örneğin 

sorumlulukları arasında ihtiyaç duyulduğunda elde 

ettiği iĢlem sonuçlarını veritabanına yazma görevi olan 

bir etmenin geliĢtiriminde, veritabanı ile etkileĢim için 

gerekli kodun etmen içine değil rol içine yazılması, 

etmenin veritabanı hakkında detaylı bilgi 

gerektirmeksizin görevini icra etmesini sağlar [5] 

 Rol kavramı etmenler arasındaki etkileĢimi 

yönetmek, iĢbirliğini sağlamak amacıyla kullanılabilir. 

Roller birbiriyle ilgili olarak geliĢtirilir. Dolayısıyla 

etkileĢimde bulunacak roller ortak protokoller 

kullanılarak geliĢtirilecektir. [5]  

 Web gibi dinamik ortamlarda etmenlerin 

rollere dinamik olarak bağlanması, etmenlerin tasarımı 

esnasında belirlenmeyen durumlarla baĢa çıkmasını, 

görevlerini daha esnek bir Ģekilde yerine getirmelerini 

sağlar. 

 Rol kavramı algoritmik sorunlar ile etkileĢim 

sorunlarının ayrı ayrı ele alınmasını sağlar.[3][6] 

 Roller etmenlere göre değil, içinde 

çalıĢacakları ortama göre tanımlandığından, elde dilen 

çözümler ve deneyimlerin benzer Ģartlara sahip 

ortamlarda yeniden kullanılabilmesini sağlar. [3][6] 

 Etmenler arasında gerçekleĢen iĢbirliğinin 

etmenden bağımsız olarak modellenmesi, heterojen ve 

yeni ortamlara uyarlanabilir bir ÇES elde edilmesini 

sağlar 

 Rol tabanlı yaklaĢımlar etmen 

etkileĢimlerinin gerçek dünyaya benzer Ģekilde 

modellenmesini sağladığından etmen sistemlerde 

koordinasyonun sağlanmasında kullanılabilir. 

Bir sonraki bölümde etmen tasarımında rol 

kavramını kullanan metodolojilerden bazıları 

incelenecektir. 

3.Rol Tabanlı Etmen Sistem Geliştirme 

Yaklaşımları 

3.1. Alaaddin  

AALAADDIN etmen organizasyonlarını tanımlamak 

için ġekil1‘de verilen üç elemanı kapsayan bir meta-

model sunar. [7] 

 

Şekil 14.Alaaddin Meta Modeli 

Bu model etmenlerin içsel mimarilerinin nasıl 

olacağına dair bir açıklama getirmemiĢ, etmenleri grup 

bünyesinde sahip olduğu roller gereği iletiĢim kuran 

aktif varlıklar olarak tanımlamıĢtır. Etmen modelinin 

kesin hatlarıyla belirtilmemiĢ olması, tasarımcılara 

uygulamaları için en uygun etmen modelini seçme 

hakkı tanımaktadır. 

Etmen topluluğunun atomik kümeleri grupları 

oluĢturur. Her etmen bir ya da daha fazla grubun üyesi 

olabilir. Bir grup etmenler tarafından bulunabilir ve 

giriĢ hakkı istenebilir. Gruplar farklı makinelere 

dağıtılabilir. (ġekil2) 

Rol, bir grup bünyesinde yer alan etmen 

kimliğinin, etmenin hizmetlerinin soyut bir Ģekilde 

sunumudur. Her etmen birden fazla role sahiptir. 

Ancak roller gruba özeldir. ġekil2.de verilen Bilet 

Fiyatı için teklif sunan etmen aynı anda farklı 

gruplarda farklı roller ile yer almaktadır. 

ġekil1‘de klasik bir uygulama olan seyahat 

planlama etmen uygulaması verilmiĢtir. Kullanıcısı 

adına en uygun fiyata bilet satın almak isteyen 

kullanıcı etmeni, bilet satıĢından sorumlu 

etmenler(Teklif Sahibi) ile iletiĢime geçer. Teklif 

sahibi ilgili teklifin elde edilmesi amacıyla Veritabanı 

Etmeni ile iletiĢime geçer. 
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Şekil 15.Birden Fazla Grup Ġçeren Bir Uygulama  

Önerilen bu meta model yazılım geliĢtirme 

sürecinin analiz ve tasarım aĢamasında kullanılabilir. 

Yeniden kullanılabilirliği desteler.  Bunun yanında 

grup kavramı ile sistemi alt sistemlere bölerek 

karmaĢıklığı azaltır. 

3.2. FASLI Yaklaşımı 

Fasli [8] çok etmenli sistemleri sosyal etmenler 

topluluğu olarak değerlendirmektedir. Bireysel olarak 

bir etmen sosyal etmeni ifade edebileceği gibi iliĢkili 

etmenler grubu da sosyal etmeni ifade edebilir.  

Bireysel olarak bir etmen sosyal etmene katılma 

kararı aldığında belirli bir rol üstlenmektedir.(ġekil 3) 

Etmen rolleri üç özellik ile tanımlanır: sosyal 

sorumluluklar, zorunluluklar ve haklar. Sosyal 

sorumluluklar, sosyal etmenin amaçlarını 

tanımlamaktadır. Zorunluluklar, rolü üstlenmiĢ olan 

etmen tarafından yapılması gerekenleri açıklamaktadır. 

Zorunlulukların ihlali söz konusu olduğunda yaptırım 

uygulanacaktır. Son olarak haklar ise rolü üstlenmiĢ 

etmenin diğer etmenlerden beklentilerini 

açıklamaktadır.  

Roller sosyal etmene katılan etmenin sosyal 

konumunu belirtir. Böylelikle etmen sosyal konumunu 

bilir ve bu doğrultuda davranıĢlar sergiler. Dahası bir 

etmen, birden fazla sosyal etmene katılarak aynı anda 

birden fazla rol oynayabilir.  

Bu yaklaĢım, etmenler arasındaki etkileĢimi roller 

aracılığıyla tanımlamıĢ olsa da gerçekleĢtirim 

aĢamasında somutlandırmamıĢtır. 

3.3. BRAIN 

BRAIN [9][10] ġekil 4'de gösterilen 3 katmanlı bir 

model üzerine kurulmuĢtur. Bu yapı, etmenler 

arasındaki etkileĢimleri rollere bağlı olarak 

modelleyen etkileĢim modelini, rolleri tanımlamak için 

kullanılan XML notasyonunu ve rollerin yönetiminde 

etmenler tarafından desteklenen etkileĢim altyapısını 

içerir. BRAIN aynı XML notasyonu ve rol modeli 

altında çalıĢan birçok etkileĢim altyapısını destekler. 

 

Şekil 16.Fasli YaklaĢımında Rol Kavramı  

 

 

Şekil 17.BRAIN Model 

BRAIN etmen çatısında roller yetenekler ve 

beklenilen davranıĢlar olarak tanımlanmaktadır. 

Yetenekler, etmenin hedefine ulaĢmak için 

gerçekleĢtirmesi gereken eylemleri, beklenilen 

davranıĢlar ise etmenin oynadığı rol tarafından 

belirlenmiĢ istenilen davranıĢı sergilenmesi için 

beklediği olayı ifade etmektedir. Etmen bulunduğu 

ortamı algılayan ve ortamındaki değiĢikliklere göre 

davranıĢlar sergileyen bir sistemdir. Dolayısıyla etmen 

davranıĢı ortamdaki olaya karĢılık etmenin 

gerçekleĢtirdiği eylemler tarafından belirlenir. (ġekil5) 

 

Şekil 18.BRAIN EtkileĢim Modeli 

Etmen tek bir role bağlı kalmayıp, yaĢamı 

boyunca bir çok role bağlanabilir ya da bağlı olduğu 

rolden ayrılabilir. Rol atamaları tasarım aĢamasında 

statik olarak yapılabileceği gibi, etmen görevini 

gerçekleĢtirmek için en uygun rolü seçebilecek 

yeteneğe sahip ise dinamik olarak da yapılabilir.     
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Ġki etmen arasındaki etkileĢim Ģu Ģekilde 

gerçekleĢir: 

Bir etmen görevini gerçekleĢtirmek için sahip 

olduğu role ait bir eylemi çalıĢtırdığında, bu eylem 

etkileĢim altyapısı tarafından ilgili olaya dönüĢtürülür 

ve bu olaya karĢılık gelen eylemin tanımlandığı role 

sahip etmen uyarılır. (ġekil 5) 

Rollerin XML dili kullanılarak anlamsal olarak 

ifade edilmesi, etmen tasarımcıları dıĢında etmenlere 

de kendi uygulamaları için doğru rolleri seçmelerine 

yardımcı olur. Farklı platform ve uygulamalardan 

gelen etmenlerin birlikte çalıĢmasını sağlar. 

3.4. GAIA 

GAIA metodolojisi[11], çok etmenli sistemleri farklı 

rollerin etkileĢim içinde olduğu bir organizasyon 

olarak ele almıĢtır. Etmen rolleri dört özellik ile 

tanımlanır: sorumluluklar, izinler, aktiviteler ve 

protokoller. Rolü oynayan etmenin iĢlevselliğini 

tanımlayan sorumluluklar iki Ģekilde ifade edilebilir: 

canlılık (liveness) özellikleri ve emniyet(safety) 

özellikleri. Canlılık özellikleri rolü üstlenen etmenin 

sistem yararına çalıĢmasını ve buna bağlı olarak 

canlılığını ifade eder. Emniyet özellikleri ise sistemin 

daima kabul edilebilir bir durumda olmasını ifade 

eder. Ġzinler rolün bağlı olduğu etmenin 

kullanabileceği ve kullanamayacağı kaynakları 

tanımlayarak rol haklarını ifade eder. Aktiviteler rol ile 

iliĢkili etmenin diğer etmenler ile iletiĢim kurmadan 

yalnız baĢına gerçekleĢtirebildiği eylemleri ifade eder. 

Son olarak protokoller, rolün diğer roller ile 

etkileĢimini belirleyen kuralları tanımlar. 

EtkileĢimde bulunan roller arasındaki karakteristik 

özellikler protokoller aracılığıyla tanımlanır. Bir 

protokol tanımı, protokol adını, protokolü baĢlatan rol 

adını, protokol baĢlatıcı ile etkileĢim içinde olan 

rolleri, girdileri, çıktıları ve metinsel protokol tanımını 

içerir. 

Roller ve etkileĢimler belirlendikten sonra, bu rolleri 

oynayacak etmen sınıfları belirlenir. Roller ile etmen 

sınıfları arasında birebir eĢleme yapılır. Bir rolün bir 

etmen sınıfına bağlanması yerine sistemin etkinliği 

açısından birden fazla rolün bir etmen sınıfına 

bağlanması gereklidir. 

Son olarak, etmen- rol eĢlemesinin ardından roller ile 

iliĢkili servis tanımları yapılır. Her bir servis tanımı, 

girdileri, çıktıları, çalıĢma önkoĢullarını ve sonlanma 

koĢullarını içerir.  

Etmen sistem geliĢtiriminde GAIA metodolojisi rol 

kavramını analiz ve tasarım aĢamasında kullanmıĢtır. 

Etmen rollerinin ve servislerinin tasarım aĢamasında 

belirlenmiĢ olması sistemin dinamik ortamlarda 

çalıĢmasını desteklemez.  

3.5. RICA ve RICA-J 

Çok etmenli sistemler arasında birlikte çalıĢabilirliği 

sağlamak, etmen iletiĢim dili(ACL) için genel bir 

format belirlemek için çeĢitli belirtimler içeren FIPA, 

sosyal bakıĢ açısından etmen sistemlerin nasıl 

modelleneceğine dair bir belirtim içermemektedir. 

RICA teorisi Etmen iletiĢim dili (ACL) ve 

organizasyon modeli ile ilgili konuların birleĢtirilmesi 

yoluyla FIPA standartlarına sosyal kavram desteği 

sağlayan bir yaklaĢımdır.[13] 

RICA organizasyon modeli, etmenler arasındaki 

etkileĢimlerin hangi roller ile belirleneceğini, bu 

rollere sahip etmenlerin hangi ACL mesajları ve 

etkileĢim protokolleri kullanarak haberleĢeceklerini 

belirtir.  

Bu modele göre her etmen sınıfı, oynayacakları roller 

aracılığıyla tanımlanır. (ġekil 6) Her rol, sosyal 

davranıĢ olarak gerçekleĢtirilecek bir ya da daha fazla 

eylemi yerine getirir. Eylemler sosyal ya da iĢletimsel 

eylem olarak tanımlanır. Sonuç olarak her rol, 

etkileĢim içindeki etmenin sosyal davranıĢlarını  

belirler. 

Şekil 19.RICA Meta-Modeli UML Sınıf Diyagramı 

RICA meta modeli etmen sistemlerin geliĢtirim 

sürecinde analiz ve tasarım aĢamasında kullanılır. 

Ayrıca etmenin oynadığı rol kavramının örneği RICA-

J platformunda somut kavram olarak ele alınmaktadır. 

Dolayısıyla RICA yaklaĢımı rol kavramını etmen 

sistemlerin tüm geliĢtirim aĢamalarında 

kullanmaktadır. Bunun yanında bu RICA metodolojisi, 

FIPA belirtimlerinin bazı eksik yönlerini 

tamamlamıĢtır. Sistem gerçekleĢtirimini FIPA 

standartlarına göre yapması bu modelin 

benimsenmesini sağlamıĢtır. 

ġekil 7 alıcı ve satıcı rolünü üstlenmiĢ etmenler 

arasında herhangi bir ürün alınıp satılmasına dayalı bir 

e-ticaret uygulamasında, RICA kavramlarının nasıl 

kullanıldığını açıklamaktadır. Bu etkileĢim tipi(Satın 

Alma) için gerekli parametreler, satılan ürün adedi, 

ödeme iĢleminde kullanılan kredi kartı, iĢlemin 

baĢarılıyla tamamlandığını tutan bir değiĢken vs olarak 

tanımlanabilir. Alıcı rolünü üstlenmiĢ etmen, 
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reguest()iĢletimsel eylemi ile satıcı rolünden istekte 

bulunarak etkileĢimi baĢlatmaktadır. Bunun yanında, 

gerekli gördüğünde cancel() iĢletimsel eylemi ile satın 

alma iĢlemini iptal edebilmektedir. Diğer taraftan 

satıcı rolünü üstlenmiĢ etmen, evalute() iĢletimsel 

eylemi ile satın alma iĢleminin belirlenen koĢullar 

altında tamamlanıp tamamlanmadığını 

değerlendirebilir. Satıcı etmen, alıcı etmenden gelen 

isteği kabul etmek ya da reddetmek amacıyla sırasıyla 

agree() ve refuse() iĢletimsel eylemlerini kullanabilir. 

Bu uygulama da RICA metodolojisi FIPA tarafından 

tanımlanan request() protokolü satın alma protokolü 

olarak kullanmaktadır. Client etmenler alıcı, clerk 

etmenler ACL iletiĢim dilini kullanarak satıcı rolünü 

oynamaktadır.   

 

 

Şekil 20.Bir E-Ticaret Uygulamasının Organizasyonel 

Modeli 

3.6.RADE 

RADE [14] rol tabanlı etmen geliĢtirme yaklaĢımında 

rol organizasyonu, rol uzayı ve etmen toplumu olmak 

üzere üç katmanlı bir model tanımlanmıĢtır.(ġekil 8) 

Rol organizasyonu, rol sınıflarını ve bu sınıflar 

arasındaki iliĢkileri içerir. Rol uzayında rol sınıflarının 

örnekleri, etmen toplumunda ise etmen sınıflarının 

örnekleri bulunur. Böylelikle tasarım aĢamasında 

belirlenmiĢ rol ve etmen sınıfları çalıĢma anında 

örneklendirilmiĢ olur. 

Rol sınıfı ya da kavramsal rol, özellikleri, alan bilgisi, 

alan amaçları, alan planları, alan eylemleri, izinler ve 

protokolleri içeren rol örneği taslaklarıdır. Aynı 

zamanda bir rol örneğinin bir etmene atanıp 

atanmadığı bilgisini tutan bir değiĢkene sahiptir. Bu 

değiĢken değeri ―true‖ olduğunda rol örneği bir 

etmene atanmıĢ olup, diğer etmenler tarafından 

kullanılamaz. Her rol örneğinin bir amaca eriĢmek için 

hangi eylemlerin hangi sırada yapılacağına dair bilgisi 

olsa da, bu rol örneği ortamda bulanan bir etmene 

atanmadığı sürece çalıĢmaz. Amaçlarına eriĢmek için 

gerekli eylemleri ve buna bağlı olarak uygun planın 

seçilmesi etmenin sorumluluğundadır. Dahası, rol 

sınıfında tanımlı ilgi metotlar kullanılarak rol örneğine 

ait izinler değiĢtirilebilir, yeni iletiĢim protokolleri 

eklenebilir. 

 

Şekil 21.RADE Modeli  

Rol organizasyonu, rol sınıfları (kavramsal rol) ve 

aralarındaki iliĢkileri belirler. Ġki sınıf arasında kalıtım 

(―inheritance‖), kümelenme (―aggregation‖), 

bağıntı(―association‖) ve uyumsuzluk (incompability) 

iliĢkileri olabilir. Ġki rol sınıfı arasındaki kalıtım 

iliĢkisi bir sınıfın diğerinden türediğini, dolayısıyla 

tüm özelliklerin aynen aktarıldığını belirtir. 

Kümelenme iliĢkisi bir rol sınıfının alt sınıflarını 

tanımlamak için, bağıntı iliĢkisi bir rol sınıfının diğer 

bir rol sınıfı ile olan kavramsal iliĢkisini, bunun 

yanında aralarında bağıntı iliĢkisi olan rol örneklerine 

sahip etmenlerin etkileĢim kurabileceklerini belirtir. 

Uyumsuzluk iliĢkisi bazı koĢullarda iki rol örneğinin 

aynı anda bir etmen tarafından alınmasını engellemek 

için kullanılır. 

Rol uzayı, rol organizasyonunda tanımlanmıĢ rol 

sınıflarının örneklerini içerir. Her rol uzayı, tek bir rol 

organizasyonuna karĢılık gelirken bir rol 

organizasyonu birden fazla rol uzayı ile eĢlenebilir. 

Rol örnekleri dinamik olarak rol uzayına eklenebilir ya 

da çıkartılabilir. Bir rol uzayı, yazılım etmenlerinin rol 

örneklerine eriĢmesini sağlayan servislere sahiptir. Rol 

organizasyonunda değiĢiklik olması durumunda, bu 

organizasyona bağlı rol uzayındaki rol örneklerinin de 

güncellenmesi gerekmektedir. Örneğin ―RolA‖ nın 

silinmesi durumunda örneğininde silinmesi, rol 

organizasyonu ile uzayının daima tutarlı olması 

gereklidir. 

Bir etmen yada etmen sınıfı, ismi, sahibi ya da kimliği 

gibi etmen özelliklerini, hedeflerin oluĢmasına neden 

olabilecek her türlü istek ve tercihlerini ifade eden 

etmen motivasyonlarını, ortamdaki değiĢimleri 

algılamasını sağlayacak algılayıcıları (sensor), etmenin 

algılayıcıları ile ortamdan aldığı bilgileri ile etmenin 

istek ya da tercihlerini argüman olarak alıp, bunları 

amaç ya da alt amaçlara eĢleyen sorgulama 
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mekanizmasını, etmen amaçlarına bağlı olarak gerek 

duyulan rolleri belirleyip, bunları rol uzayından 

bularak roller kümesini oluĢturan rol eĢleme 

mekanizmasını, etmenin amaçlarına eriĢmek için takip 

edeceği, etmen bilgisi ve rolün alan bilgisine dayanan 

bilgi dağarcığına bağlı olarak oluĢturulmuĢ etmen 

planını içerir. Ayrıca, etmenin rol uzayından bir rol 

alması ya da aldığı rolü geri bırakmasını sağlayan iki 

önemli fonksiyon içerir.  

Etmen toplumu, etmen sınıflarının örneklerini içerir. 

Bir etmen dinamik olarak etmen topluluğuna girebilir 

ya da ayrılabilir.  

Rol atamaları, rol organizasyonunda tanımlanmıĢ 

roller arasındaki iliĢkilere göre dinamik olarak yapılır. 

Örneğin etmen toplumunda bulunan ―A‖ etmeni 

hedeflerine ulaĢmak için gerekli ―R‖ rolü için rol 

uzayına istek de bulunur. Rol uzayı gelen isteği 

değerlendirerek istenen özelliklere sahip rol örneğini 

―A‖ etmenine atar ve ―A‖ etmeninin sahip olduğu 

roller arasındaki iliĢkileri kontrol eder. Eğer iki rol 

arasında uyumsuzluk iliĢkisi var ise, ―A‖ etmeninin 

tüm rolleri uyumsuzluk çözülene kadar askıya alınır.  

 3.7.ROLEEP  

Son zamanlarda ağ üzerinde bir yerden baĢka bir yere 

gidebilen hareketli etmenlerin iĢbirliği içerisinde 

çalıĢtıkları uygulamaların kullanımı artıĢ göstermiĢtir. 

Genellikle JAVA ile geliĢtirilen bu uygulamaların 

platform bağımsız çalıĢabiliyor olması internet gibi 

açık, dinamik ve dağıtık ortamlarda tercih edilmesine 

neden olmuĢtur.[15] 

ROLEEP hareketli etmenlerin ortamda bulunan diğer 

etmenler ile yaptıkları iĢbirliğini roller aracılığıyla 

tanımlayan bir yaklaĢımdır. ROLEEP modelde 

kullanılan kavramlar aĢağıda verilmiĢtir: (ġekil 9) 

Ortam: Etmenlerin içinde yaĢadığı, görevlerini yerine 

getirmek için eylemlerde bulunduğu ve diğer etmenler 

ile etkileĢim kurduğu çevredir. Ortam özellikleri, 

ortam metotları ve rolleri içerir. 

Nesne: Nesne Yönelimli Programlama 

metodolojisinde olduğu gibi özellikleri ve metotları 

tanımlayan sınıfların birer örnekleridir.  

Etmen: Bir ya da daha fazla role bağlanmıĢ 

nesnelerdir. Nesneler baĢlangıçta ağ üzerinde bir 

yerden baĢka bir yere hareket etme iĢlevine sahip 

olmasa da ortamda tanımlı bir role bağlandığında 

etmen konumuna geçerek hareketlilik özelliği kazanır. 

Dolayısıyla bir etmen eĢ zamanlı olarak bir ya da daha 

fazla ortama katılabilir. 

Rol: Özellikleri, metotları ve arayüz-bağlamayı içeren 

kavramdır. Etmenlerin gezicilik ile iĢbirliği 

fonksiyonları rol tipi ve rol metodu ile belirlenir. 

EtkileĢim sırasında gerçekleĢen tüm olaylar ve ileti 

gönderimini kapsayan roller nesnelerin somut 

metotlarına bağlanır. Buna arayüz-bağlama adı verilir. 

Arayüz bağlama aynı ortamda bulunan diğer rollerden 

ileti almak için etkileĢimin soyut noktasını tanımlar.  

Yukarıda verilen kavramlar dıĢında ROLEEP ortamda 

tanımlı rolleri aramak için kullanılan rol bulucu bir 

servise sahiptir. 

Şekil 22.Roleep Model 

ġekil 9‘da da görüldüğü gibi bir etmen birden fazla 

role sahip olabilir ve etmenler arasındaki etkileĢim 

roller aracılığıyla sağlanır. 

AĢağıda hareketli ve iĢbirlikçi etmen sisteminin 

ROLEEP metodolojisi ile tasarımı örneklendirilmiĢtir. 

Ġnternet üzerinde bir kullanıcı belirli bir konuda bilgi 

toplamak istediğini etmenine bildirir. Kullanıcı etmeni 

bu görevi yalnız baĢına tamamlayamayacağı 

düĢüncesiyle alt görevlere bölerek internet üzerine 

dağılmıĢ ve anlaĢma ağı protokolünü kullanarak 

etkileĢimi sağlayan ―searcher‖ etmenlere iletir. 

AnlaĢma ağı (Contract Net), etmenlerin iĢbirliği 

yaparak problemin çözümünü sağlayan pazarlık 

modeline dayalı bir protokoldür. Bu protokol, görevin 

yerine getirilmesini isteyen bir ―yönetici‖ etmen ve 

görevi yerine getirecek anlaĢmacı etmenleri içerir. Ġlk 

olarak yönetici etmen yapılmasını istediği görevi tüm 

anlaĢmacı etmenlere duyurur. AnlaĢmacı etmenler 

görev duyurularını değerlendirdikten sonra yönetici 

etmenlere bu görevin yerine getirilmesi hususunda 

teklifte bulunurlar. Yönetici etmen teklifleri 

değerlendirerek görevi bir anlaĢmacı etmene iletir. 

AnlaĢmacı etmen görevi tamamladıktan sonra 

sonuçları tekrar yönetici etmene iletir. 

1.adımda kullanıcı nesnesi kendini ortamda bulunan 

―visitor‖ rolüne bağlayarak etmen konumuna geçer. 

Visitor rolüne ait bir metot etmene hareketlilik özelliği 

kazandırır ve etmen ağda bir yerden baĢka bir yere 

geçebilir. (ġekil 10) 
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Şekil 23.Hareketli Etmenlerde Rol Kavramı 

 

Şekil 24. ĠĢbirlikçi Etmenlerde Rol Kavramı 

2. adımda Kullanıcı etmeni kendini B ortamında 

tanımlı olan yönetici rolüne bağlar ve anlaĢma ağı 

protokolünü kullanarak görev paylaĢımını 

gerçekleĢtirir.(ġekil 11) 

ROLEEP etmen sistemlerin geliĢtirilmesi sürecinde rol 

kavramını tasarım ve gerçekleĢtirim aĢamasında 

kullanmıĢtır. Rollerin nesnelere dinamik olarak 

bağlanabilmesi (etmenlerin yaratılması) etmen 

sisteminin, çalıĢma zamanında oluĢan ihtiyaçlara göre 

rolünü seçebilmesini sağlamıĢtır. Dolayısıyla internet 

gibi açık ve dinamik ortamlarda çalıĢan ÇES‘lerin 

geliĢtirilmesine destek vermektedir. 

3.8.ROPE  

ROPE [17] rol kavramını, etmen ile iĢbirliği süreci 

arasında tanımlanmıĢ bir arayüz olarak kullanır. 

Etmenler ile iĢbirliği süreci birbirinden bağımsız 

olarak ele alınmıĢtır. Böylelikle etmen 

organizasyonunun değiĢmesi iĢbirliği sürecini 

etkilemez. Heterojen ve yeni ortamlara uyarlanabilir 

bir ÇES elde edilmesini sağlar. 

 

Şekil 25.ROPE Mimarisi 

ROPE yaklaĢımında, etmenler arasındaki iĢbirliği 

aĢamalar halinde detaylı olarak modellenmiĢtir ve 

katılımcılar tarafından belirlenmiĢ normatif kurallar ile 

kontrol edilir. Bir aĢamanın gereklilikleri yerine 

getirildiğinde bir sonraki aĢamaya geçilir. Her 

aĢamada çalıĢacak roller tanımlanır ve aynı rol farklı 

aĢamalarda farklı tanımlar içerebilir.  

Rol tanımları, etmenlerin bu rolü kullanmak için 

sağlaması gereken servisleri, role bağlanan etmenin 

davranıĢlarını ve rolün ortamdaki hangi roller 

tarafından görünür olacağını belirten durum 

değiĢkenini içerir.  

Etmen rolleri tasarım zamanında belirlenir ve çalıĢma 

zamanında etmenler tanımlanan rollerini değiĢtirebilir.  

ROPE metodolojisi, etmen sistemlerin 

geliĢtirilmesinde rol kavramını tasarım ve 

gerçekleĢtirim aĢamalarında kullanmıĢtır. 

3.9.Yu ve Schmid Yaklaşımı 

Bu metodoloji de özerk ve birbiri ile etkileĢim içinde 

olan etmen sistemlerde iĢ akıĢını yönetmek için 

rollerden yararlanılmıĢtır. Rol kavramı, sorumluluklar, 

izinler, önkoĢullar ve protokol tanımlarını içerir. 

Sorumluluklar etmenin yerine getirmesi gereken 

davranıĢları; izinler,  etmenin eylemlerini yerine 

getirmesi esnasında sahip olduğu hakları, önkoĢullar, 

etmenin belirli bir role atanması için gereken Ģartları 

ve, protokoller ise etmenler arasındaki etkileĢimi 

belirleyen kuralları ifade etmektedir.[18] 

Roller etmenden ve organizasyon yapısından ayrı 

olarak tanımlanır. Bir ya da daha fazla rol etmene 

atanabilir. Bir rolü oynayacak olan etmen 

organizasyonel politikalara ya da etmenin sahip 

olduğu yeteneklere göre seçilir.  
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Şekil 26. Yu ve Schmid YaklaĢımı 

Analiz aĢamasının ilk adımında etmen tarafından 

gerçekleĢtirilmesi istenen görevler alt görevlere ayrılır. 

Bir sonraki adımında roller belirlenir ve son olarak rol 

etkileĢimleri için protokol tanımı yapılır. 

Tasarım aĢamasında etmen tipleri belirlenir ve roller 

atanır. 

GerçekleĢtirim aĢamasında  var olan etmen geliĢtirme 

platformlarından birinin kullanılması önerilir. 

Bu yaklaĢımın daha çok analiz basamağına önem 

verdiği görülmektedir. Rollerin etmenlere atanması 

dinamik olarak yapılmamaktadır.  

4. Sonuç 

Etmen sistemler doğası gereği gerçeklenmesi zor 

sistemlerdir. Bununla birlikte günümüz 

uygulamalarının internet gibi açık, dinamik ve 

heterojen ortamlarda çalıĢacak çok etmenli sistemlere 

olan gereksinimleri durumu daha da karmaĢık hale 

getirmektedir. Bu bağlamda rol tabanlı yaklaĢım, 

hareketlilik ve sosyal yeteneklilik gibi etmen 

özellikleri ile ilgili zorlukların ve etkileĢim 

protokollerinin  ayrı ayrı ele alınmasını sağlayarak 

sistemin karmaĢıklığını azaltmaktadır. 

Bu çalıĢmada incelenen etmen sistemlerinin rol tabanlı 

geliĢtiriminde kullanılan metodolojilerin tümünde rol 

kavramı ortak bir görevi baĢarmak için birlikte çalıĢan 

etmenlerin arasındaki iĢbirliğini sağlamak amacıyla 

kullanılmıĢtır. 

Bazı metodolojiler, farklı yollarla tanımlanmıĢ olsa da 

ortak bir göreve sahip etmenleri grup olarak ele 

almıĢlardır. Grup kavramı sistemi, gruba üye olan 

etmenlerin kullanılacak iletiĢim protokolleri üzerinde 

anlaĢmaya vardıkları alt sistemlere bölerek özellikle 

analiz aĢamasında kolaylık sağlamıĢtır.   
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Özet: Sosyal medyanın araçlarının gün geçtikçe yaygınlaĢmasıyla bireylerin online mahremiyet konusundaki 

endiĢeleri arttı. Bu etkiye rağmen sosyal medya kullanımı ise dünya çapında durmadan artmaktadır. Ġnternetin bu 

yönde kullanımı, interneti firmalar için hem bir araç hem de iĢ modeli olarak kullanmaya yönlendirmiĢtir. 

 

Sosyal medya etkisinin yeni iĢ modelleri doğurması, bazı Ģirketlerin bireyler hakkındaki kiĢisel bilgileri veri 

deposu diye tabir ettiğimiz depolara toplamaya yöneltmiĢtir. Böylelikle, sosyal medya üzerinden veya çeĢitli 

internet platformlarında paylaĢılan verilerin iĢlenip, hedefe yönelik kullanıma açılması da yeni bir iĢ modelini 

beraberinde getirmiĢtir. Bu iĢ modellerinden online davranıĢsal reklamcılık sosyal medya üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir. Veriler veri madenciliği kapsamında özelliklerine göre gruplandırılarak pazarlama ve iletiĢim vb. 

amaçlarla kullanılmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Sosyal Medya, KiĢisel Verilerin Korunması, Online 

DavranıĢsal Reklamcılık Online Gizlilik. 

 

Data Mining Effect On Data Protection: Are We At The End Of The Online 

Privacy? 
 

Abstract: With the growth of the different kind of social media tools, concerns of the individuals on privacy 

have arisen. Even though this effect, the usage of social media is rising day by day. The purpose of Internet 

usage has given a new aim to the companies to benefit the Internet as a tool and a business model. 

This mentioned growth has also directed some companies to collect the personal information of individuals and 

stack them in data warehouses. Therefore the data, which collected from social media and other sources is 

processed and used for targeted usage and brought a new business model. Especially, the model called online 

behavioral advertising has a tremendous effect on social media. The data in the data-mining manner are grouped 

to use in marketing and communications etc. 

 

Keywords: Data Mining, Data Warehouse, Social Media, Data Protection, Online Behavioral advertising, 

Online Privacy. 

 

1. Giriş 

Çağın Ģartları bilgiyi ve dolayısıyla veriyi altın 

kıymetine getirmiĢtir. Online verilerin hem özel 

sektörde hem de kamu sektöründe günlük yaĢamın 

gereklerini daha kolay hale getirebilmek için yaygın 

olarak depolanması, uluslararası bir veri piyasasını 

oluĢturmuĢtur. Piyasadaki bu gereksinimi karĢılamak 

üzere çeĢitli   yöntemler   ortaya   çıkmıĢtır.   Bu 

yöntemlerin en önemlilerinden ve yaygın 

kullanılanlarından biri ise veri madenciliğidir. 
Kısaca özetlemek gerekirse veri madenciliği; eldeki 

verilerden farklı perspektifler kullanılarak çıkartılan 

analizinin verimli, kullanılabilir bilgiye 
dönüĢtürülmesi eylemidir. BaĢka bir deyiĢle, veri 

madenciliği verilerin içerisindeki herhangi bir 
yapınınyani, örüntülerin, iliĢkilerin, bir Ģablon haline 

getirilerek, belli bir sürecin sonunda bilgi niteliği 

kazandırılmasıdır [1].Toplanan ve analiz edilen veriler 

de veri tabanları üzerinde biriktirilmektedir. Veri 
madenciliğinin baĢlı baĢına bir sektör haline gelmesi 

de bu veri tabanlarının veri ambarı denilen, veri 

toplama platformlarının kurulmasına neden olmuĢtur. 
Veri ambarları istenilen bilgiye ulaĢımı hızlandırır. 

Farklı veri tabanlarında ve ortamlarda depolanmıĢ 
verileri sunar. Genel olarak, reklamcılık, satıĢ, tanıtım 

gibi market araĢtırması alanlarında kullanılmaktadırlar. 
Böylece verinin ait olduğu alanın belirlenmesiyle, 

istenilen alanla ilgili sonuç çıkartmak için veri 

ambarındaki gerekli olmayan veriyi kullanmadan, 
alana hızlı ve özet bir bakıĢ sunulmaktadır [3]. Bu tip 

veri madenciliği araçları geleneksel olarak 
cevaplanması oldukça güç ve zaman alıcı olan sektör 

sorularına cevap olabilmektedir. Bu araçlar, 

uzmanların dahi beklentisinin dıĢında kalan gizli 
örüntülere, düzensiz olarak var olan verileri toplayarak 

ulaĢırlar [4]. 
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2. Kişisel Veri Kavramı ve Kişisel Verilerin 

Kullanım Alanları 

Veri madenciliği yöntemlerinin geliĢmesiyle veri 

toplama ve yorumlama sürecinin mahremiyet 

üzerindeki etkileri de karmaĢık ve tartıĢmalı hale 

gelmiĢtir. Veri madenciliğinde gizlilik kavramı 

incelenirken, öncelikle kiĢisel veri kavramının tanımı 

yapılmalıdır. Veri madenciliği altında kiĢisel veriler, 

"Bir birey ile ilgili olan her türlü tanımlayıcı 

olan/tanımlayıcı olabilen bilgiyi içermelidir" [5]. 

Tanımlayıcı bilgilere örnek olarak; sosyal güvenlik 

numaraları, e-posta adresleri, telefon numaraları 

gösterilebilir. Tanımlayıcı olabilen kiĢisel bilgiler ise 

bireyin yaĢı, fiziksel görünüĢü, eğitim seviyesi, 

cinsiyeti v.b. olarak değerlendirilebilir. Bu iki tip 

kiĢisel veri kullanılarak, hem kamusal alanda hem de 

özel sektörde profil yaratma yöntemine gidilmesi, 

birey profillerinin oluĢturularak kiĢisel veri ihlallerinin 

doğmasına yol açmıĢtır [6]. Kamusal alandaki veri 

madenciliği, hastalık kontrol merkezleri tarafından 

çeĢitli salgın hastalıkların tespiti için, vatandaĢların 

vergi borçlarının takibinde, terörist aktivitelerin 

saptanması amaçlı herhangi bir Ģablon değeri taĢıyacak 

davranıĢların varlığının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Özellikle güncel hava sahasındaki 

terörist aktiviteleri ele aldığımızda, hükümetlerin 

bireylerin kiĢisel verileri üzerindeki yoğun toplama 

etkinliğini gözlemleyebiliriz [7]. 

Öte yandan, özellikle tanımlayıcı olabilen verilerin 
özel sektör alanında geniĢ kapsamlı olarak veri 

madenciliğine konu olması, online mahremiyet 
üzerinde büyük bir etki bırakmaktadır. Bireyler, kiĢisel 

verilerini sıklıkla "davranıĢsal reklamcılık"  
(OnlineBehavioural Advertising) konu etmekte, veya 

web geçmiĢlerinin "cookie"ler veya online anketler 
gibi yollarla toplanması sonucu, kiĢisel profillerinin 

çıkartılmasına maruz kalmaktadır. Fakat, mahremiyet 

üzerindeki bu negatif etkinin aksine, veri ambarlarının 
temelini oluĢturan pek çok veri çeĢitli sosyal medya ve 

online alıĢ veriĢ kanallarıyla yine kullanıcılar 
tarafından temin edilmektedir. 

Özel Sektörde Veri Madenciliğine Genel Bakış ve 

Kişisel Profilleme Faaliyetlerinde Sosyal Medya 

Etkisi 

Özel sektörde veri madenciliği genel hatlarıyla, yeni iĢ 
olanaklarının tespitinde, müĢteri ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde, satıĢ eğilimlerinin belirlenmesinde, iĢ 
performans değerlendirmelerinde ve hedefli 
reklamcılık alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. 
Haliyle finans, pazarlama, haberleĢme ve sağlık 
sektörleri veri madenciliğinin nimetlerinden fazlasıyla 
yararlanmaktadır [8]. Özellikle pazarlama ve 

reklamcılık sektörlerindeki veri toplama ve analiz 
etme etkinliğini ele aldığımızda, sosyal medyada 
büyük bir yer edinmiĢ online davranıĢsal reklamcılık iĢ 
modelini gözlemleyebilmekteyiz. 
Online DavranıĢsal Reklamcılık (ODR),"Ortak 

Kontrol altında olmayan herhangi birbilgisayar veya 
aletten, bir zaman aralığındatoplanmış, bireylerin 
Web görüntülemealışkanlıklarına dayalı olarak 
tüketictercihleri veya ilgi alanları belirleyerekreklam 
hizmeti sunma yöntemidir." ġeklindetanımlanmıĢtır 

[9]. Bu tanım aynı zamandafarklı web sitelerindeki 
önceki ilgiye göreĢekillenme eğilimini de 
kapsar.DavranıĢsallık, genellikle sayfa 
ziyaretleri,kullanıcı tıklamaları, beğenileri v.s. 
yoluylatoplanan veri tiplerini tanımlar. 
DolayısıyladavranıĢsal reklamcılık 

kullanıcınınkimliğindençokdavranıĢlarınıngözlemlenm
esine dayanmaktadır. "ODR" genellikle davranıĢsal bir 
Ģablonun herhangi bir parçaya ya de ilgi kategorisine 
bağlanmasıyla oluĢur. ToplanmıĢ bütün parçalar 
herhangi bir internet kullanıcısının davranıĢsal 
verilerinin reklam profilini oluĢturabilir [10]. Bu tip 

profiller her ne kadar tanımlayıcı bilgileri içermese de, 
bir kullanıcı hakkında yeteri kadar tanımlayıcı 
olabilecek veri toplandığında, yine bu kullanıcı 
hakkında yeteri kadar kiĢisel bilgi sahibi 
olunabilmektedir. 

Sosyal medya araçlarında bu veri madenciliği tipinin 

en net örnekleri görülebilir. 

Şekil 1 Bilgi keĢfi sürecinde veri madenciliğinin yeri (Öğüt,2005) 
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Şekil 2Facebook Ġçeriğinde Veri Madenciliği Örneği 

Veri madenciliğinin kullanım alanı sosyal medya ile 

bir adım daha öteye gitmiĢtir. Nitekim, günümüzde 

sosyal medya bir pazarlama alanı olarak 

kullanılmaktadır. Gerek sosyal toplum etkinlikleriyle, 

gerek ise kurumsal kampanyalarla, özel sektör 

markaları çeĢitli sosyal medya kanallarıyla karĢımıza 

çıkmaktadır. Sosyal medya üzerinden özel sektörün 

müĢteriye ulaĢımında veri madenciliği; 

• Yeni ürün geliştirme ve piyasaya sunma, 

• Bir "tık" ile milyonlarca müşteriye sahip olma, 

• Müşteri beklentilerini öğrenerek, deneyim sahibi 

olma, 

• Doğrudan müşteri ile iletişim halinde olarak, 

dolandırıcılık yollarının önüne geçme, 

• Sosyal Medya üzerinden uluslararası ticaret 

yollarını açma, 

• Marka bilinci yerleşmiş, tatminkar tüketici profili 

oluşturma, 

• Satış ve pazarlama pratiği kazanma, gibi 

avantajları sağlamaktadır [11]. 

Böylelikle, potansiyel müĢterilerin demografik 

bilgileri, daha önce satın aldıkları ürün ve hizmetlerin 

özellikleri, genel olarak online davranıĢsal hareketleri 

ve sanal marketteki ilgi alanları belirlenmektedir. 

Örnek olarak, Facebook'un da veri madenciliğindeki 

"beğenme" (like) butonlarını, Foursquare' deki "check-

in" bilgilerini, Twitter takiplerini verebiliriz. Sıradan 

bir kullanıcı tarafından paylaĢılan tüm bu rastgele 

veriler, belli bir Ģablona sokulup analiz edildiğinde 

makul bir müĢteri profili oluĢturabilmektedir. 

Büyük firmalar müĢterileri hakkında ne kadar çok 

anahtar bilgiye sahip olursa "veritabanı segmentasyon 

sistemleri''ni kullanarak sosyal ağlarda yeni müĢteri 

kazanımı ve/veya var olan müĢteriye eriĢim o derece 

kolaylaĢmaktadır. Örneklersek, herhangi bir alıĢveriĢ 

sitesinde e-mail adresi olan bir müĢterinin Facebook'da 

da bulunabilme ihtimali çok daha yüksektir. Böylelikle 

geçmiĢ müĢteri alıĢveriĢlerine dayanılarak markalar 

müĢterilerini daha iyi tanımakta ve piyasa 

araĢtırmalarını buna göre Ģekillendirmektedir [12]. 

4. AB Hukukunda ve Türk Hukuku'nda Kişisel 

Verilerin Korunması ve Veri Madenciliği Etkisi 

 

Avrupa Hukukuna baktığımızda kiĢiselverilerin 
korunmasının imtina iledüzenlendiği görülmektedir. 

Nitekim, AvrupaVeri Koruma Direktifinin 2. 

Maddesinin hbendinde belirtildiği gibi verilerin 
toplanıpiĢlenmesindekullanıcımutlaka 
bilgilendirilmeli ve kullanıcı bu kararında özgür 
olmalıdır. Buna ek olarak E-Gizlilik Direktifinin 5. 
Maddesinin 3. fıkrasında ise AB üyesi ülkelere 
kullanıcıların verilerin toplanması ve iĢlenmesinde 

açık rızası olmadıkça yasadıĢı kullanımı durdurma ve 
gözetimi yasaklayarak haberleĢme ve bu 
haberleĢmeyle ilgili veri trafiği gizliliğini sağlama 
yükümlülüğü getirilmiĢtir. Ayrıca, Çerez Direktifi 
olarak da anılan ek düzenlemeler  de  verilerin  
toplanması  ve iĢlenmesi açısından kullanıcının açık 

bir Ģekilde rızasının alınması gerektiğini düzenler. 
Diğer yandan Türk Hukukunu incelersek; 

anayasamızda kiĢisel verilerin korunması temel hak ve 

özgülükler kapsamında yer almamaktadır. Fakat, 

kiĢisel verilerin korunması hukukumuzda, özel 

yaĢamın gizliliği hakkı ve kiĢinin maddi ve manevi 

bütünlüğü kapsamında korunmaktadır. Anayasa'nın 

20. maddesinin ek 3. fıkrasında görülebileceği üzere 

Avrupa Birliği'nin 1995 tarihli 95/46/EC Veri 

Koruması Direktifine uygun düzenlemeler 

getirilmiĢtir. Bu ek maddeye göre; 

"Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 

kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 

bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 

düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi 

de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 

hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 

düzenlenir." 

Böylelikle, kiĢisel verilerin ancak bireyin rızası ile ya 

da kanunda düzenlenen istisnalar halinde 

iĢlenebileceği hükme bağlanmıĢtır. Fakat, yukarıda da 

bir kısmı açıklanan çeĢitli metotlar dikkate alındığında, 

değiĢen ve geliĢen biliĢim iletiĢim araçları bu 

korumanın etkinliğini gölgelemektedir. Bu noktada, 

Anayasa'nın metnine çeĢitli güncel uyarlamalar 

getirilmiĢtir. Türkiye Barolar Birliği'nin bünyesinde 

hazırlanan Anayasa Önerisini ele aldığımızda 33. 

Maddenin 2. Fıkrasında görebileceğimiz üzere; 

"Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan 

veya bilişim kaynaklarında yer alan ilgilere erişme, 

bunlarda düzeltme yaptırma ve bu bilgilerin amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını bilme 

hakkına sahiptir. " 

Ģeklinde tasarlanan bu hüküm ile çağdaĢ iletiĢim 

araçlarının bireylerin hayatlarındaki önemi dikkate 

alınarak, biliĢim sektöründe ortaya  çıkan  kiĢisel  

verilerin  korunması problemlerini düzenlemek ve 

insan hakları ihlallerinin önüne geçmek amaçlanmıĢtır. 

Her ne kadar Anayasa'da yapılan/yapılması planlanan 

değiĢikler kiĢisel verilerin korunması alanında olumlu 

yönde etki doğursa da, kiĢisel verilerin korunmasına 

iliĢkin 95/46/EC Veri Koruması Direktifine eĢ değer 

ve ayrık bir yasanın olmaması, hem online 

mahremiyetin korunmasında hem de AB ülkeleri ile 

AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki veri transferlerini 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

873 
 

zorlaĢtırmaktadır [13]. Böylelikle internet 

kullanıcılarımız, hem online kiĢisel verilerini 

koruyamamakta, hem de uluslararası veri transferinin 

getirebileceği kolaylıklarından faydalanamamaktadır. 

 

5. Sonuç 

 
Sonuç olarak, hukukumuzda Anayasa'danayrık olarak 
kiĢisel verilerin korunmasıkanununun düzenlenmemiĢ 

olması ve varolan düzenlemelerin biliĢim 
sistemleriiçindeki verileri korumayı yeterli 
derecedekapsamıyor oluĢu online 
mahremiyetinkorunabilmesi için ciddi bir 
engeloluĢturmaktadır. Belirtildiği üzere, 
verimadenciliği gibi diğer veri toplama ve 

iĢlemesistemlerinin, kamusal alan baĢta olmak 
üzereçeĢitli mecralarda fayda sağladığı aĢikardır.Fakat, 
sırf ticari çıkar veya birey gözetimiamaçlanarak kiĢisel 
verilerin toplanması,birey profillerinin yaratılmasıyla 
en temelinsan hak ve özgürlüklerine aykırılık 
teĢkiletmektedir. Bu noktada veri 

toplamayöntemlerinin verimli ve de bireyin 
gizlialanına girmeden kullanılabilmesi içinöncelikle; 
bireyin mahremiyeti ile veritoplama ve analiz 
iĢleminden çıkarılacakfayda arasında bir denge 
kurulmalıdır. Ortayaçıkarılan bilgiler kiĢisel gizliliğe 
aitunsurlardan arındırılmalıdır ve sadeceeriĢilmesi 

gereken bilgiye ulaĢmak amaçlıveri toplanmalıdır. 
Verinin iĢlenmesisürecinin kayıtları tutularak, iĢlenen 
verilerinkullanım alanları ve 
amaçlarımeĢrulaĢtırılmalıdır [15]. Böylece 
internetkullanıcıları olarak bizler, online eriĢim 
özgürlüğümüzü, mahremiyetimizzedelenmeden 

kullanabiliriz. 
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Özet: Bilgisayar donanımları, yazılımların ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanmaktadırlar. Donanım 

parçalarındaki hafıza yada bit derinliği arttırılabilirken iĢlemci hızı neredeyse fiziksel limitlere ulaĢmıĢtır. 

Donanım üreticileri fiziksel limitlere dayanan iĢlemci hızı yerine, bilgisayarlarda kullanılan iĢlemci sayısını 

arttırmaktadırlar. Bilgisayar yazılımlarının çok iĢlemcili bilgisayarlardan daha verimli yararlanabilmesi için 

paralel olarak programlanması gerekmektedir. Bir yazılımın nasıl paralel olarak programlanabileceği yazılımın 

kendisiyle doğrudan ilgilidir. Genelde her yazılım çeĢitli algoritmalarla paralelleĢtirilebilir. Günümüzde paralel 

programlamada kullanılan 3 temel algoritma bulunmaktadır. Bunlar; böl ve yönet, paralel iĢaretçi teknikleri  ve 

randomizasyon. Sonuç olarak her paralel programlama algoritmasının kendine özgü kullanım alanı 

bulunmaktadır. Hangi algoritmanın kullanılacağı yada programın paralel programlamaya uygun olup olmadığı 

programın yapısıyla doğrudan ilgilidir. Çok çekirdekli iĢlemcilerin kiĢisel ve taĢınabilir bilgisayarlarda dahi 

yaygınlaĢması paralel programlamaya duyulan ihtiyacı ve bu alanda yapılan araĢtırmaların önemini her geçen 

gün arttırmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: paralel programlama, algoritma, böl ve yönet, parallel iĢaretçi teknikleri, randomizasyon 

 

Basic Algorithms Used in Parallel Programming 
 

Abstract: Computer Hardware usually cannot meet the needs of software. While memory amount or bit depth in 

computer hardware can be increased, processor speed has almost reached the physical limits. Hardware 

manufacturers increase the number of processors used in computers instead of processor speed based on physical 

limits.   Computer software should be programmed in parallel in order to benefit from multi-processor computers 

more efficiently. How to develop a parallel programmed software is directly related with the software itself. 

Almost all software can be parellalizable with the help of several algorithms. There are three basic parallel 

programming algorithms which are divide and conquer, parallel pointer  techniques and randomization. As a 

result, every parallel programming algorithm has specific use area.   Presence of multi-core processors even in 

personal and portable computers increases the need and importance of parallel programming day by day.  

Keywords: parallel programming, algorithm, divide and conquer, parallel pointer techniques, randomization. 

1. Giriş 

Günümüzün hızla geliĢen teknolojisi bilgisayarlar, 

yazılımların ihtiyaçlarına cevap vermekte 

zorlanmaktadırlar. Yazılımlar her geçen gün daha fazla 

hafıza, daha hızlı grafik kartı ve daha hızlı 

bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadırlar. Daha fazla 

yarıiletken kullanarak hafıza arttırılabilmektedir. Fakat 

bilgisayarların hızı fiziksel limitlere dayandığı için 

saat hızını arttırmak iĢlemcinin yanlıĢ iĢlem yapmasına 

ya da ısınarak yanmasına sebep olmaktadır. Bu sorunu 

çözmek için mühendisler daha fazla iĢlemciyi paralel 

olarak aynı iĢ üzerinde çalıĢacak Ģekilde üretmeyi 

baĢarmıĢlardır. Günümüzde akıllı cep telefonlarında 

bile çift çekirdekli iĢlemciler oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu paralel iĢlemci mimarisini etkin 

olarak kullanabilmek için yazılımların paralel olarak 

programlanması gerekmektedir. Peki, ―paralel 

programlama‖ nedir?  

Yapılacak olan iĢlemin tek bir bilgisayarda ve tek 

iĢlemci üzerinde çalıĢtırılmasına ―Seri Programlama‖ 

denir. Burada aynı anda sadece tek bir iĢlem 

yapılabilmektedir. Bir iĢlem bitmeden diğer bir iĢlem 

çalıĢtırılamaz. Seri programlamanın çalıĢma mantığı, 

ġekil-1‘de gösterilmiĢtir[1]. 

 

Şekil 27. Seri Programlama ÇalıĢma Mantığı 

 

Seri programlamada her bir iĢlem sırayla iĢlendiği ve 

her bir iĢlem adımı için ayrı bir zaman ihtiyacı olduğu 

için, seri programlamada performans ve verimlilik gibi 

kısıtlamalar gözlenmektedir.  

Paralel programlama ise, bir problemi çözmek için 

birden fazla bilgisayar kaynaklarının aynı anda 

kullanılmasıdır. Bir iĢlem çoklu iĢlemci kullanarak 

çalıĢtırılır ya da çoklu çekirdek teknolojisine sahip 

iĢlemci üzerinde gerçekleĢtirilir. Bir problem parçalara 

ayrılarak aynı zamanda çözülebilir. Her parça farklı 
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iĢlemci üzerinde aynı anda çalıĢtırılır. Paralel 

programlamanın çalıĢma mantığı, ġekil-2‘de 

gösterilmiĢtir[1]. 

 
Şekil 28. Paralel Programlama çalıĢma mantığı 

 

Bilgisayarlar genel olarak seri yani her defasında bir 

komutu yerine getirecek Ģekilde programlanırlarsa da, 

performans ve etkinliğin artırılması amacıyla paralel 

programlama geliĢtirilmiĢtir. Paralel programlama 

iĢleme sürecini parçalara bölmekte, her bir komut eĢ 

zamanlı olarak farklı iĢlemciler (microprocessors) 

üzerinde çalıĢtırılmaktadır. Bu iĢlemciler tek bir 

makine üzerinde olabileceği gibi bir ağ ile bağlı 

bilgisayarlar üzerinde de olabilmektedir. Böylece her 

bir iĢlemciye düĢen iĢlem sayısı azaltılarak iĢlem 

süresini azaltmak mümkün olmaktadır [2].  

Paralel programlama aracılığıyla daha büyük 

problemler daha kısa sürelerde çözüme ulaĢtırılmakta 

ve performans arttırılabilmektedir. Paralel 

programlama yöntemi, bilimsel geliĢmelerle beraber 

ortaya çıkan karmaĢık ve büyük problemlerin 

çözümünde problemlerin farklı kısımlarını farklı 

iĢlemcilere bölüĢtürerek gereksinim duyulan hızlanma 

ve etkinliğin sağlanmasında yardımcı olmaktadır [3]. 

Paralel programlamada bir problemin çözümü 

aĢağıdaki adımlarla geçekleĢtirilir;  

1)Problem parçalara bölünür,  

2)Bu parçalar eĢit zaman aralıklarına bölünür.  

3)Her problem parçası farklı iĢlemcilerde, aynı anda 

senkronize olarak iĢleme alınır ve programlama 

gerçekleĢtirilir. 

Paralel programlamanın en temel tercih sebepleri 

bellek kullanımını en uygun Ģekilde gerçekleĢtirerek 

bilgisayardaki yavaĢlamaları engellemesi ve tek 

iĢlemcinin yerine çoklu (çift, dört, vs.) iĢlemci 

kullanılması ile sıcaklık artıĢının engellenmesidir. Bu 

sayede bilgisayarlar hesaplamaları hızlı bir Ģekilde 

yapabilmekte ve bu bilgisayarda performans artıĢı 

sağlamaktadır. 

 

1.1. Paralel Programlamanın Tarihçesi 

 

Paralellik ile ilgili ilk fikirler, ilk olarak 1958‘de IBM 

araĢtırmalarında nümerik hesaplamaların 

yapılabileceği fikrini ortaya atan John Cocke ve Daniel 

Slotnick ile ortaya çıkmıĢtır.  

 1960‘a gelindiğinde Novosibirsk Matematik 

Enstitüsünden (IMN) E. V. Yevreinov‘un 

birbirine bağlantılı Ģekilde programlanabilen 

paralel mimarileri tasarlamasıyla paralel 

kavramı yeni bir boyut kazandı.  

 1964‘de ise Daniel Slotnick Lawrence 

Livermore National Laboratuarlarında 

kullanılmak üzere büyük-paralel makineleri 

geliĢtirdi.  

 1967‘de Gene Amdahl ve Daniel Slotnick 

AFIPS Konferansında paralel iĢlemlerin 

olasılığıyla ilgili bir makale yayınladılar. Bu 

paralellik ile ilgili olan tartıĢma konusu daha 

sonra ―Amdahl Kanunu‖  olarak adlandırıldı.  

 1983‘te Goodyear Aerospace NASA Goddard 

için Massively Paralel Processor (MPP)  

geliĢtirdi.  

 1985‘te David Gelernter Linda paralel 

programlama sisteminin temellerini ortaya 

koydu.  

 1986‘da Parallel Virtual Machine (PVM)  

projesi dağıtık bilgisayarlarda gerekli olan 

yazılımların kullanılabilmesi için geliĢtirildi. 

 1993‘te IBM, RISC RS/6000 iĢlemcisine 

dayalı ilk SP1 Powerparallel sistemi piyasaya 

sürdü [2]. 

 

2. Paralel Programlama Algoritmaları 

 

Bugünün çoğu algoritmaları ardıĢık Ģekilde iĢler diğer 

bir ifade ile seri programlama mantığındadır, yani, her 

basamağın tek bir iĢlemden oluĢtuğu bir dizi adımı 

belirtirler. Bu algoritmalar temel olarak ardıĢık bir 

biçimde iĢlemleri yürüten bugünün bilgisayarlarına 

uyumludur.  

 

AraĢtırmacılar  ―paralel‖  bilgisayarlarda ve/veya 

iĢlemcilerde bir adımda çoklu iĢlemleri yürüten 

bilgisayarlar ve programlar geliĢtirerek daha uygun 

maliyetli, daha hızlı ve verimli geliĢmeler 

hedefliyorlar. 

 

Paralel bir makinede ya da iĢlemcide bir iĢlemi etkili 

bir Ģekilde çözebilmek için, her adımda çoklu iĢlemleri 

belirleyebilen bir algoritma tasarlamak gereklidir. 

Örneğin, n elemanlı bir A dizisinin toplamını 

hesaplamayı ele alalım. Standart algoritma, toplamı 

dizinin ilk elemanından son elemanına kadar tek bir 

geçiĢ yaparak, o zamana kadar görülen sayıları iĢleyen 

bir toplamı tutarak hesaplama iĢlemini gerçekleĢtirir. 

Buna karĢın paralel olarak çok sayıda iĢlemi yürüten 

toplamı hesaplamak için bir algoritma tasarlamak zor 

değildir.  

 

Paralel bir bilgisayarda, paralel bir algoritmadaki 

iĢlemler farklı iĢlemciler tarafından eĢ zamanlı olarak 

yürütülebilir. Dahası, tek iĢlemcili bir bilgisayarda bile 

bir algoritmadaki paralellik çoklu iĢlevsel birimler, 

ardıĢık düzendeki iĢlevsel birimler, ya da ardıĢık 

düzenli bellek sistemleri kullanarak iĢletilebilir. Bu 

nedenle, çoklu iĢletimleri yürütmek için bir 

algoritmadaki paralellik ve herhangi bir belirli 

bilgisayarın imkânları arasında bir ayrım yapmak 

önemlidir. Tabi ki, paralel bir algoritmanın her tür 

bilgisayarda verimli bir Ģekilde çalıĢması için, 
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algoritma en az bilgisayar kadar çok paralellik 

içermelidir, aksi halde kaynaklar yararsız kalabilir. 

Fakat karĢıt her zaman geçerli olmaz,  bazı paralel 

bilgisayarlarda algoritma çok sayıda paralellik içerse 

bile tüm algoritmaları verimli olarak yürütemez. 

 

Bilgisayarlar paralelliğin bazı formlarını kapsadıkça, 

algoritma tasarımındaki vurgu seri algoritmalardan 

paralel algoritmalara yöneldi. 

Bu alandaki geliĢmeler Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 Hesaplamanın paralel modelleri,  

 Paralel algoritmik teknikler,  

 Paralel karmaĢıklık teorisi. 

Paralel programlamada aynen seri programlamada 

olduğu gibi çeĢitli algoritma teknikleri vardır. Bu 

teknikler karĢılaĢılan problemin durumuna göre 

farklılıklar gösterir. Bu algoritma tekniklerinden en 

çok kullanılanı ve bilineni böl ve yönet, paralel iĢaretçi 

teknikleri ve rastgeleleĢtirme algoritmalarıdır.  

 

2.1. Böl ve Yönet (Divide & Conquer)  
 ―Böl ve Yönet‖ terimi basitçe büyük toplulukları 

küçüklere ayırmak ve onları yönetmek demektir. Bu 

eski yöneticiler ve krallar tarafından kendi vilayetlerini 

yönetmek ve hatta yeni yerler fethetmek için 

kullanılan teknikti. Vilayetleri din, iĢ, kast ya da 

mezhep gibi farklı adlara bölerlerdi[4]. 

Böl ve Yönet algoritması, orijinal problemi daha kolay 

çözmek için, problemi alt problemlere bölen, bölünen 

alt problemleri çözen, orijinal problemin çözümünü 

oluĢturmak için, alt problemlerin çözümlerini 

birleĢtiren bir algoritmadır[5].  

Böl ve yönet paradigması program modülaritesini 

yükseltir, genellikle basit ve verimli algoritmalara yol 

açar. Bu nedenle sıralı algoritma tasarımcıları için 

güçlü bir araç olduğu kanıtlanmıĢtır. Böl ve yönet 

paralel algoritma tasarımı daha da önemli bir rol 

oynamaktadır. Ġlk adımda oluĢturduğunuz alt 

problemler genellikle bağımsız olduğundan, bunlar 

paralel olarak çözülebilir. Genellikle alt problemler 

özyinelemeli olarak çözülür ve böylece bir sonraki 

bölme adımında paralel olarak çözülecek daha çok alt 

problem elde edilir[5].  

Ancak bilinmelidir ki, yüksek derecede bir paralel 

algoritma elde etmek için, böl ve yönet‘in bölme ve 

birleĢtirme adımlarının paralelize (birlikte 

yürütülmesi) olması gerekir. Orijinal problemi 

mümkün olduğunca çok sayıda alt probleme bölerek, 

paralel olarak çözmek paralel algoritmalarda oldukça 

yaygındır. Paralel Böl ve Yönet örneği için, sıralı 

Merge Sort algoritması düĢünün. Merge sort, n adet 

girilmiĢ elemanı alır ve onları sıralayarak geri verir. 

Bu algoritma, n elemanlı bir dizi iki parçaya bölünüp, 

bölünen her dizi öz yineli olarak sıralanıp ve 

sıralanmıĢ yarı diziler tekrar birleĢtirilerek çalıĢır[5]. 

Merge Sort‘un sıralı çalıĢma zamanını analiz etmek 

için, n/2 elamanlı iki sıralı dizi O(n) sürede 

birleĢtirilebileceği unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla çalıĢma süresi belirtilebilir,  

T n =  
T  

n

2
 +  O n , n > 1

O 1 ,                 n = 1

  

Burada çözüm  

T(n) = O(n log n) 

Paralel bir algoritma olarak tasarlanmıĢ olmasa da, 

merge sort onları paralel yapılmasına olanak tanıyacak 

iki bağımsız öz yineleme olduğundan, doğal paralelliği 

vardır[5].  

 

Algoritma: mergesort(A) 

1.  if (|A| = 1) then return A 

2. else 

3. in parallel do 

4. L := mergesort(A[0..|A|/2)) 

5. R := mergesort(A[|A|/2..|A|)) 

6. return merge(L,R) 

 

 

𝑊 𝑛 = 2𝑊  
𝑛

2
 + 𝑂 𝑛  

𝐷 𝑛 = max 𝐷  
𝑛

2
 ,𝐷  

𝑛

2
  + 𝑂(𝑛) 

= 𝐷  
𝑛

2
 + 𝑂(𝑛) 

Beklendiği gibi, bu algoritmanın çözüm için gerekli 

olan zaman karmaĢıklığı W(n)=O(n logn)‘dir, sıralı 

ardıĢık algoritması için de zaman aynıdır. Derinlik için 

çözüm D(n)=O(n), fakat bu çözümden daha küçüktür.  

Bir algoritmanın paralelliğini, derinliğine çalıĢma 

oranı olarak tanımlarız. Bu nedenle iyi olmasa da bu 

algoritmanın paralelliği O(n log n)‘dir. Burada ki 

sorun birleĢtirme adımının sıralı kalmasıdır ve 

performans sorunu olduğudur. Daha önce belirtildiği 

gibi böl ve yönet algoritmasının paralelliği, bölme 

ve/veya birleĢtirme adımlarının paralelleĢtirilmesi ile 

genellikle iyileĢtirilebilir. Paralel birleĢtirme 

kullanılarak sıralanmıĢ iki dizinin, karmaĢıklığı ve 

derinliği birleĢtirilebilir[5]. 

Bu birleĢtirme algoritması kullanarak, birleĢtirme 

derinliğinin yinelenmesi  

D(n) = D(
n

2
) + O(log log n), 

D(n) = O(log n log log n) olur. 

Pipelined Böl ve Yönet tekniği kullanılarak, Merge 

sort‘un derinliği O(n log n) azaltılarak O(log n)‘e 

indirilebilir. Buradaki esas fikir, üst öz yineleme 

adımlarını tamamlamadan birleĢtirmenin en üst 

seviyede baĢlamasıdır. Böl ve fethet, paralel 

problemlerin çözümü için geliĢtirilmiĢ en güçlü 

tekniklerden biri olduğu kanıtlanmıĢtır[5]. 

 

2.2. Paralel İşaretçi Teknikleri 

Listeler, ağaçlar, graflar gibi geleneksel sıralı 

tekniklerin bir çoğunu paralel tekniklere çevirmek 

kolay değildir. Örneğin bağlı liste elementlerin 

dolaĢmak, ağaç düğümlerini sıralı gezmek, graflarda 

derinlik öncelikli dolaĢmak sıralı tekniklerdir. ġans 

eseri bu teknikler, neredeyse aynı kuvvetteki paralel 

tekniklerle genellikle yer değiĢtirilebilir. [5] 
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2.2.1. İşaretçi Atlama 

 

Paralel algoritmaların tasarımı, iĢ karmaĢıklığını en 

aza indirecek düzeyde olması önemlidir. ĠĢaretçi 

atlama tekniği bağlı liste ve ağaç yapıları için 

kullanılan yaygın bir teknik olup paralel programlama 

tekniklerinde sık kullanılan bir yöntemdir [6]. Basit 

olarak ifade etmek gerekirse iĢlem dizisinde bir 

elemanın adresini diğerinin değerine atama iĢlemidir. 

Örnek bir algoritma yapısı aĢağıda ve ilgili iterasyon 

dağılımı Ģekil 3 ‗de verilmiĢtir [7]. 

 

1. Forall  i ∈ 1 : n do 

2. S[i]  P[i] 

3. While S[i] ≠ S[S[i]] do 

4. S[i]S[S[i]] 

5. Endwhile 

6. Enddo 

 

 

Şekil 3. Ġki Ağaç (Tree) Ve 13 BaĢucu Noktasının Üç 

Ġterasyon Dağılımı 

 

2.2.2. Euler Tur 

 

YönlendirilmiĢ graflarda Euler turu her bir düğümün 

bir kez ziyaret edildiği graf dolaĢma turudur.  Yönsüz 

grafta zıt yöndeki iki tane düğüm ile yer değiĢtirir. 

Yönsüz ağaçta Euler turu ağacın çevresini dolaĢırken 

her bir düğümü bir aĢağı inerken, bir yukarı çıkarken 

olmak üzere iki kez ziyaret eder. Ağaçtaki Euler turu, 

temsil eden bağlı yapıyı koruyarak her bir alt ağacın 

miktarı gibi ağaçtaki bazı özellikleri hesaplamak 

mümkündür. Bu teknik ağacın derinliğinden bağımsız 

olarak paralel derinliği ve sıralı iĢi kullanır. Euler turu, 

derinlik öncelikli dolaĢma gibi, standart ağaç dolaĢma 

teknikleri yerine kullanılabilir[5].  

 

2.2.3. Graf Küçültmesi 

 

Graf küçültmesi, grafın orijinal yapısını koruyarak 

daha küçük boyutlara indirmeye yarar. Genellikle graf 

küçültme operasyonu gerçekleĢtirdikten sonra problem 

küçültülen grafta özyinelemeli olarak çözülür. 

Küçültülen graftaki problemin çözümü, sonuç 

çözümünü oluĢturmakta kullanılır. Örneğin, bir grafı 

onu oluĢturan parçalara ayırmanın bir yolu düğümleri 

komĢu düğümlerle birleĢtirerek küçültülmüĢ graftaki 

bileĢenlerin bağlantılarını bularak ve küçültme 

iĢlemini geri alarak yapılır. Bir çok problem ağaçları 

küçülterek çözülebilir. Böyle bir durumda da bu 

tekniğe ağaç küçültme tekniği denir. [5] 

 

2.2.4. Kulak Ayrıştırma 

 

Bir grafta kulak ayrıĢtırma, graftaki köĢelerin 

parçalanarak sıralı yol koleksiyonu haline 

getirilmesidir. Ġlk yol çember, diğerleri kulak olarak 

isimlendirilir. Her bir kulağın bitiĢ noktası önceki 

yollara bağlanır. Bir graftaki kulak ayrıĢtırma bir kez 

bulunduğunda, iki noktanın aynı çember üzerinde yer 

aldığını belirlemek zor değildir. Bu bilgi ikili, üçlü ve 

çoklu bağlantılılığı belirlemek için algoritmalarda 

kullanılabilir. Kulak ayrıĢtırma, grafın yapısından 

bağımsız olarak logaritmik derinlik ve sıralı iĢ 

kullanılarak paralel olarak bulunabilir.  Böylece bu 

teknik derinlik öncelikli arama gibi problemlerin 

çözümünde standart sıralı tekniklerin yerine 

kullanılabilir. [5] 

 

2.3. Rastgeleleştirme (Randomization) 

 

Paralel algoritmalarda rastgele sayılar kullanılır. 

ĠĢlemciler rastgele sayıları kullanarak genelde iyi 

sonuçlara ulaĢmak amacıyla komutları yerel olarak 

iĢleyebilirler. Rastgele sayıların paralel 

programlamada en yaygın kullanılan 3 örneği; 

örnekleme, simetri kırılması ve yük dengelemedir.  

 

2.3.1.Örnekleme 

 

Rastgeleliliğin paralel programlama kullanımının bir 

çeĢidi de bir element setinden temsilci örneğin 

seçilmesidir. Genellikle problem seçilen bu örnekle 

çözülür. Bu örnekte kullanılan çözüm yöntemi, orijinal 

veri setinin çözümü için bir rehber oluĢturmuĢ olur.  

Örneğin, elimizde bir tamsayı kümesi var ve biz bunu 

sıralamak istiyoruz. Bunu tamsayı kümesini alt 

kümelere bölerek ve her bir kümeyi kendi içinde 

sıralayarak bu iĢi yapabiliriz. Bu algoritmanın iyi 

çalıĢması için, kümelerin birbiri ile örtüĢmeyen sayı 

değerleri ile temsil edilmesi ve her bir kümenin 

yaklaĢık olarak eĢit sayıda anahtar içermesi 

gerekmektedir. Rastgele örneklem, aralık sınırlarının 

belirlenmesinde kullanılır. Öncelikle her bir iĢlemci 

kendi rastgele örneklem anahtarlarını seçer. Sonra 

seçilen bütün anahtarlar birlikte sıralanır. Son olarak 

bu anahtarlar sınır değerler olarak kullanılır. Bu tarz 

rastgele örnekleme ayrıca birçok paralel hesaplama 

geometrisinde, graflarda ve kelime eĢleĢtirme 

algoritmalarında da kullanılmaktadır.  

 

2.3.2. Simetri Kırılması 
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Rastgeleliliğin bir baĢka kullanımı da simetri 

kırılmasındadır. Örneğin, bir çizgede bağımsız 

düğümler setinin seçilmesi problemini düĢünelim. 

(birbiri ile komĢu olamayan düğümler seti bağımsız 

düğümlerdir.) diğer bütün düğümlerle paralel olarak 

her bir düğümün bağımsız düğümler setine katılıp 

katılmaması gerektiğine karar verilmesi gerektiğini 

düĢünün. Eğer düğümlerden birisinin bağımsız 

düğümler setine katılmasına karar verilirse, ona komĢu 

olan diğer bütün düğümlerin sete katılmaması 

gerekmektedir. Eğer her bir düğümün yerel yapısı 

aynıysa, her bir düğüm eĢit sayıda komĢuya sahipse, 

hangi düğümlerin sete katılacağına anlık olarak karar 

vermek oldukça zordur. Böyle zor bir çıkmaz durum, 

düğümler arasındaki simetriyi kırmak için 

rastgeleliliğin kullanılmasıyla çözülebilir[8]. 

 

2.3.3. Yük dengeleme 

 

Rastgeleliliğin üçüncü kullanım Ģeklide yük 

dengelemedir. Çok büyük miktardaki veri kümesini 

yaklaĢık olarak eĢit büyüklükte alt kümelere hızlıca 

ayırmanın bir yolu da her bir maddeyi rastgele olarak 

alt kümelere atamaktır.  Bu teknik en iyi, alt kümelerin 

ortalama boyutu en azından logaritmik olarak ilk veri 

kümesinin boyutlarında olduğu zamanlarda çalıĢır.  

 

3. Sonuç 

Günümüzde kullanılan bilgisayar donanımları çok 

çekirdekli olmasına rağmen, kullandığımız 

yazılımların çok az bir kısmı paralel olarak 

programlanmıĢtır. Bu sebeple seri programlanan bu 

yazılımlar donanımı etkili olarak kullanamamakta ve 

kullanıcının zaman kaybetmesine sebep olmaktadır. 

Paralel programlamada 3 temel algoritma 

kullanılmaktadır. Paralel programlama 

algoritmalarının kendine özgü kullanım alanı 

bulunmaktadır. Hangi algoritmanın kullanılacağı ya da 

programın paralel programlamaya uygun olup 

olmadığı programın yapısıyla doğrudan ilgilidir. Bu 

sebeple herhangi bir paralel programlama 

algoritmasının diğerinden daha iyi ya da kötü 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat paralel 

programlamanın temel mantığında bir problemi küçük 

parçalara ayırmak olduğu için en sık kullanılan 

algoritmanın ―böl ve yönet‖ algoritması olduğu 

söylenebilir. Çok çekirdekli iĢlemcilerin kiĢisel ve 

taĢınabilir bilgisayarlarda dahi yaygınlaĢması paralel 

programlamaya duyulan ihtiyacı ve bu alanda yapılan 

araĢtırmaların önemini her geçen gün arttırmaktadır.  

 

4. Kaynaklar 

 

[1] MPI Programlamaya GiriĢ ve Motivasyon. 

http://www.uybhm.itu.edu.tr/ 

documents/basarim09sunum/ 

01_Giris_ve_Motivasyon_akinci_v3.pdf , EriĢim 

Tarihi 26.11.2012 

 

[2] Akçay, M., & Erdem, H. A. (2010). Paralel 

Hesaplama ve Matlab Uygulamaları. Akademik 

BiliĢim 2010. Muğla: Muğla Üniversitesi. 

 

[3] AltıntaĢ, V., & Yeğenoğlu, E. D. (2011). Görüntü 

iĢlemede seri ve paralel programlamanın performansı. 

6. International Advanced Technologies Symposium. 

 

[4] Divide And Conquer Method. www.curriki.org: 

http://www.curriki.org/xwiki/bin/view/Coll_nishantgu

pta/ Lesson2DivideandConquerMethod?viewer=print , 

EriĢim Tarihi 26.11.2012 

 

[5] Guy, E. B., & Bruce, M. M. Parallel Algorithms. 

www.cmu.edu: http://www.cs.cmu.edu/~guyb/papers/ 

BM04.pdf , EriĢim Tarihi 26.11.2012 

 

[6] Wyllie, J. C. (1979). The Complexity of parallel 

computations. Technical Report TR-79-387. Ithaca, 

NY: Department of Computer Science, Cornell 

University. 

 

[7] Chatterjee, S., & Jan Prins, J. Parallel Computing 

PRAM Algorithms. www.unc.edu: http://www. 

cs.unc.edu/~prins /Classes/633/Handouts/pram.pdf  , 

EriĢim Tarihi 26.11.2012 

 

[8] Luby, M. (1986). A simple parallel algorithm for 

the maximal independent set problem. SIAM Journal 

of Computing , 1036-1054. 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

879 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Projesi 
 

Selim Ergin
1
, Can Dağdelen

2
 

1Parametre AraĢ. Bil. Plan. Ltd. ġti., Genel Koordinatör, Ġstanbul 
2Parametre AraĢ. Bil. Plan. Ltd. ġti., Projeler Koordinatörü, Ġstanbul 

sergin@parametre.com , cdagdelen@parametre.com 

 

Özet:  Adres Bilgi Sistemi, eski adıyla Numarataj çalıĢmaları, Mekansal bilgi sistemi proje süreçlerinin 

vazgeçilmez bölümü olduğu kadar yerel yönetimlerin içerisinde de birçok birimin temeli olan bir sistemdir. 

Adres Bilgi Sistemi; Kent Bilgi Sisteminin yapı taĢıdır. Bu çalıĢmada Adres Bilgi Sisteminin içerdiği ögeler ele 

alınmakta; bu bilgi sistemine duyulan ihtiyaç ile kurumlarda olduğu kadar vatandaĢın günlük hayatındaki yeri 

incelenmektedir. 

 

İstanbul Metropolitan Municipality Address Information System Project 

 
Abstract: Adress information system is an essential part of  location based information system project processes 

as well as the base of many units of the local governments. It is the building stone of the urban information 

system. In this study the elements of the Adress information system are considered and the need for such 

systems in local institutions as well as the necessity for them in the daily life of citizens. 

 

Anahtar Sözcükler:  Kent Bilgi Sistemi, Adres Bilgi Sistemi, Ulusal Adres Veritabanı, Veritabanı Yönetimi 

 

Key Words: Urban Information System,  Address Information System, National Address Database, Database 

Administration 

 

1.Giriş 

 

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununca 

Türkiye‘de yaĢayan herkesin bir yerleĢim yeri ve 

bir adresi olmak zorundadır. Adresler ise ancak bir 

bilgi sisteminin varlığı ile sürdürülebilirler. Aslında 

yaĢamın her aĢamasında Adres Bilgi Sisteminin 

birer parçasıyız ve bu sisteme ihtiyaç duyuyoruz. 

Evimiz, iĢyerimiz, okulumuz, yeme içme 

mekânlarımız, hastaneler, alıĢveriĢ merkezleri ve 

bunun gibi sayabileceğimiz birçok yer adres bilgi 

sisteminin önemini bize hatırlatmaya yetebiliyor. 

Özellikle ilk defa gideceğimiz bir mekânı arıyor 

isek adres bilgisi olmadan bulabilmek oldukça 

zorlaĢmaktadır. Bu adres küçük bir parça kağıda 

yazılmıĢ not bile olsa çoğu zaman hayat kurtarır 

nitelikte olabiliyor. Buradan Ģunu söylememiz 

mümkün; Adres Bilgi Sistemi sözel bir yapıdadır. 

Yani bir haritaya veya kılavuza ihtiyaç duymadan 

kullanılabilmektedir. Ama sadece sözel bilgi ile 

hareket edildiğinde küçük bir yanlıĢlık bile bizim 

kentte kaybolmamıza neden olabilir. Bunu 

kurumların küçük yanlıĢlıklar yüzünden veri tabanı 

içerisinde kaybolmalarına da benzetebiliriz. Sözel 

veriler mekansal veriler ile entegre edilmediğinde 

bilgi eksikliği ve kaos oluĢması muhtemeldir. 

VatandaĢa yönelik hizmet yapan kurumlarda bu 

kaosu önlemek ve kenti daha etkin yönetmek adına 

Kent Bilgi Sistemi yazılımları kullanılmaktadır. 

Kent bilgi sisteminin temel amacı; mekânsal veriyi 

sözel veriler ile akıllandırmak ve Kente ait 

istatistiki bilgilere hızlıca ulaĢmaktır. Altının 

çizilmesi gereken konu ise Adres Bilgi Sistemi 

olmadan Kent Bilgi Sisteminin var olamayacağıdır. 

 

2. Adres Bilgi Sistemi Nedir? 

 

Önceki adı Numarataj olan Adres Bilgi Sistemi ; . 

25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanununun hükümlerine göre, Ulusal Adres 

Veritabanı‘nın (UAVT) oluĢturulması için 

hazırlanmıĢ, ―31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı‖ 

Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Adres ve 

Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik‖ ile duyrulmuĢ 

ve hayata geçmiĢtir. Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından hazırlanan adres standardı ise 

20/07/2006 tarihinde TST-EN14142_1 sayılı 

doküman ile yayımlanmıĢtır. 

Böylece bir adres standartı oluĢturulmuĢtur. Bu 

adres standartı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye 

adı, mahalle adı ve tanıtım numarası, meydan, 

bulvar, cadde, sokak, ve küme evlerin adı ve 

tanıtım numarası ile site adı, blok adı, mevki adı, 

dıĢ kapı numarası, iç kapı numarası ve posta kodu 

bileĢenlerinden oluĢmaktadır. 

Adres Kayıt Sisteminin baĢarılı olması için 

numaralama çalıĢmalarının tam ve eksiksiz 

yapılması gereklidir.  

Numaralama çalıĢması; alanda adreslerin 

numaralandırılması, levhaların asılması ve 

adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına iĢlenmesi 

süreçlerinin tümünü içermektedir. 
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2.1 Adres Bilgi Sistemini Üç Ana Başlık Altında 

İnceleyebiliriz: 

 

1- Dijital veri seti 

2- Ulusal Adres Veritabanı  

3- Kentin günlük iĢleyiĢine kılavuzluk 

yapacak yönlendirme tabelaları. 

 

2.1.1 Dijital Veri Seti 

 

Burada bahsettiğimiz yerel yönetimin kendi 

içerisinde barındırdığı, bir veri tabanında tutulan ve 

belirli bir kayıt desenine sahip kayıtlardır. 

Dijital veri seti bir kapı noktasından Ġlçe sınırına 

kadar Adres Bilgi Sistemini oluĢturan tüm öğelerin 

bağlı olduğu,  sorgulanabilir bir yapıya sahip, tekrar 

etmeyen ID‘ler ve bu ID‘ler ile entegre edilmiĢ 

tabloları içermektedir. Her bir kayıt; nokta, çizgi ve 

alan ile eĢleĢtirilerek koordinatlandırılmıĢtır. 

 

Zorunlu Adres Bileşenleri Tablosu 

Z= Zorunlu   X= Seçmeli

 
 

AĢağıda Proje Tablo örneklerini inceleyebiliriz. 

 

YAPI ÖZNİTELİK VERİ TİPİ 

 ILCE_ID                  Short Integer 

 MAHALLE_ID               Short Integer 

 KOY_ID Short Integer 

 PARSEL_ID Long Integer 

 YAPI_ID                              Long Integer 

 KAPI_NO     Text 

 INSAAT_TURU Short Integer 

 KBS_BINA_NO      Long Integer 

 YAPI_ADI Text 

 KAT_ADEDI Short Integer 

 KULLANIM_TURU Text 

 NORMAL_KAT Short Integer 

 CATI_KATI Short Integer 

 BODRUM_KAT Short Integer 

 ISYERI_SAYISI Short Integer 

 KONUT_SAYISI Short Integer 

 OTOPARK Short Integer 

 OBJE_ANA_GRUP_KOD Short Integer 

 OBJE_GRUP_KOD Short Integer 

 OBJE_KOD Short Integer 

 KAYNAK Text 

 

KAPI ÖZNİTELİK VERİ TİPİ 

 ILCE_ID                  Short Integer 

 MAHALLE_ID               Short Integer 

 KOY_ID Short Integer 

 YOL_ID Long Integer 

 YAPI_ID                              Long Integer 

 KAPI_ID                          Long Integer 

 KAPI_NO     Text 

 ESKI_KAPI_NO Text 

 TAHSĠS_KAPI_NO Text 

 ESKĠ_YOL_ADI  Text 

 KAPI_ADI Text 

 KULLANIM_TURU Text 

 YOL_ADI Text 

 OBJE_ANA_GRUP_KOD Short Integer 

 OBJE_GRUP_KOD Short Integer 

 OBJE_KOD Short Integer 

TABELA_DURUMU Text 

MONTAJ_TARĠHĠ Tarih 

 

 

Tablo örneklerinde göründüğü gibi Yapı ve Kapı 

tabloları birçok öznitelik bilgisini barındırmaktadır. 
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Elbette bu öznitelikler projenin kapsamına göre 

değiĢebilir. Ancak Adres Bilgi Sisteminin varlığı 

için minimum bu bilgilere ihtiyacımız vardır.  

Veritabanı içindeki tüm Yapı ve Kapılar Obje Ana 

Grup Kodu ve adı ve Obje Grup Kodu ve adı, Obje 

Kodu ve adı Ģeklinde 507 satırda iliĢkilendirilmiĢ 

biçimde tutulmaktadır. Daha iyi anlaĢılması adına 

birkaç örnek vermek gerekirse yapı aĢağıdaki 

gibidir.  

 

A 'OBJE_ANA_GRUP_KOD 

B 'OBJE_ANA_GRUP_ADI 

C 'OBJE_GRUP_KOD 

D 'OBJE_GRUP_ADI 

E 'OBJE_KOD 

F 'OBJE_ADI 

 

A B C D E F 

4 
Genel 

Kullanım 16 Arazi 43 Arsa 

4 
Genel 

Kullanım 16 Arazi 44 
BoĢ 
Alan 

4 
Genel 

Kullanım 16 Arazi 45 

Tarla - 

bahçe 

 

 
4 

Genel 

Kullanım 17 

Konut + 

Küçük 

Sanayi 46 

Konut 
+ 

Küçük 

Sanayi 

4 Genel 

Kullanım 18 

Konut + 

Ticaret 47 

Konut 
+ 

Ticaret 

4 
Genel 

Kullanım 19 Yapı 48 
Çatı 
katı 

4 
Genel 

Kullanım 19 Yapı 49 

Harab 

Bina 

 

4 
Genel 

Kullanım 19 Yapı 50 

ĠnĢa 
Halinde 

Bina 

4 
Genel 

Kullanım 19 Yapı 51 ĠĢyeri 

4 
Genel 

Kullanım 19 Yapı 52 Konut 

 

Bahsi geçen Yapı ve Kapı tabloları dıĢında Ġlçe 

Mahalle Ada/Parsel Yol Duvar ve Direk Tabloları 

da veri tabanında belli bir kayıt deseninde 

tutulmaktadır. Örneğin; PARSEL katmanında 

PARSEL ID / YAPI katmanında PARSEL ID ve 

YAPI ID / KAPI katmanında YAPI ID, KAPI ID ve 

YOL ID /son olarak ta YOL katmanında YOL ID 

ile iliĢkilendirilerek tablolar arası bağlantı 

sağlanmaktadır. 

 

2.1.2 Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) 

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan adres 

bileĢeni (il adı, ilçe adı, dıĢ kapı numarası ve posta 

kodu) ile tanımlanmıĢ tüm adreslerin tutulduğu veri 

tabanıdır. 

 

2.1.2.1 UAVT uygulamasının amacı  

 

 YerleĢim yeri bazında güncel nüfusun nitelik 

ve niceliklerine iliĢkin güvenilir istatistik 

üretilmesi, 

 Adres ve nüfus bilgilerinin tek merkezden 

takip edilmesi, 

 Adres karmaĢası yüzünden oluĢan ekonomik 

kayıpların önlenmesi ( Adres kayıtlarının doğru 

tutulmamasından, yanlıĢ adres beyan 

edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres 

bileĢenlerinin çok sık değiĢmesinden dolayı), 

 Nüfus sayımı ve tespitlerinde seçmen 

kütüklerinin oluĢturulması ve 

güncelleĢtirilmesindeki ek maliyet yükünün 

ortadan kaldırılması, 

 Tebligatların, adres eksikliği nedeniyle ilgili 

yere geç ulaĢması ya da hiç ulaĢmamasından 

kaynaklanan gelir kaybı ve kaçakların 

önlenerek vergi gelirlerinin artması, 

 Elektronik ortamda güncel olarak tutulan 

UAVT‘den bilgi sistemlerinin alt yapısının 

oluĢturulması, 

 Kamu yatırımlarının planlaması ve 

uygulanması, 

 Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli 

yürütülmesinin sağlanması, 

 Kamusal denetim mekanizmalarının daha etkin 

çalıĢması, 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarının birlikte 

çalıĢabilirlik ilkesi içinde bir e-devlet yapısına 

kavuĢması, 

 

2.1.2.2 UAVT‟nin Oluşumu Ve Güncellemesi 

26245 Sayılı Yönetmeliğe Göre Belediye Ve İl 

Özel İdaresi Sorumlulukları: 

 

 Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun 

olarak numaralama çalıĢmalarının yapılması, 

 Ulusal Adres Veritabanına, tespit edilen adres 

bileĢenlerinin iĢlenmesi ve güncellenmesi, 

 Yapı belgelerinin (Yapı Ruhsatı, Yapı 

Kullanma Ġzin Belgesi,  Yanan-Yıkılan Yapılar 

Formu) Ulusal Adres Veritabanı kullanılarak 

sağlanması, Yeni verilen yapı belgelerinin 

sisteme iĢlenmesinin sağlanması,  

 

2.1.3 Yönlendirme Tabelaları 

 

Yönlendirme tabelaları, günlük hayatımızda bir 

Mağaza, AlıĢveriĢ Merkezi, Banka ġubesi  Hastane 

ve bunun gibi bir çok mekanı ararken bize hangi 

Mahalle, Sokakta ve sokağın neresinde olduğumuzu 

gösteren Sokak Direk Yönlendirme Tabelaları, ek 

bilgi olarak bulunduğumuz sokağın kaç numarada 

baĢladığını ve bittiğini belirten Duvar Yönlendirme 

Tabelaları ve aradığımız noktanın kapısında 

bulunan Kapı Tabelalarını içermektedir. 

Adres Bilgi Sisteminin Güncellenmesi, tüm bu 

saydıklarımızın gözden geçirilmesi ve 

güncelleĢtirilmesini içermektedir. 
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3.Uygulama 

 

PARAMETRE olarak Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi için Ġstanbul‘un Avrupa Yakasında 

bulunan tüm ilçelerini içeren projenin 

yüklenicisiyiz. Projeyi özetlemek gerekirse, 44.850 

Adet Yol, 20.650 Adet Yapı ve 175.650 Adet Kapı 

bilgisinin toplanacağı öngörülmekte olup süresi 27 

ay olarak planlanmıĢtır.  

3.1 Verinin toplanması 

 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‘nde bulunan 

verilerden oluĢturulan altlıklar ile paftalar basılıp 

alan araĢtırmasına geçilmekteyiz. Mevcut veri 

setinde bulunmayan tüm güncel bilgileri; yeni 

yapılar, yeni kapılar, aksı değiĢmiĢ ya da yeni 

açılmıĢ yollar gibi birçok veriyi tek tek tespit 

edilmekteyiz. Ayrıca Kentin yönlendirme tabelaları 

ihtiyaçlarının belirlenerek tasarımını yapmakta ve 

idareye iletilmekteyiz. 

 

3.2 Verilerin İşlenmesi 

 

Mevcut veritabanın tutarlılığını sorgulamakta ve  

istikrarlı hale getirilmekteyiz. (Örnek tablolardaki 

kayıt deseni) Ġlçenin numarataj verisi altlık olmak 

kaydı ile güncel verileri iĢlenmekteyiz.  

Burada amaç ilçenin sahip olduğu numaratajı 

bozmadan güncel verileri iĢleyebilmektir.  

Her ne kadar numaratajın bir yönetmeliği olsa da 

bazı ilçelerde bu farklılık gösterebilmektedir. ĠĢin 

en önemli kısmı sahadan toplanan verinin doğru ve 

eksiksiz Ģekilde veritabanına iĢlenmesidir.  

Bir diğer iĢlem ise yönlendirme tabelalarının tespiti. 

Tüm ilçelerde mevcut direk ve duvar tabelalarının 

durumu kontrol etmekte ve veri tabanına 

iĢlemekteyiz. Daha sonra ihtiyaç duyulan yerlere 

sorgularla yönlendirme tabelalarının listeleri 

çıkartıp; önce Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

yetkililerinin onayına sunulmakta daha sonra da 

imalata gönderilmekteyiz.  

 

3.3 Ulusal Adres Veritabanının Güncellenmesi 

 

Veritabanından yeni ve değiĢen kayıtların sorgusu 

çekilerek, oluĢan kayıtları https://adres.nvi.gov.tr/ 

adresinden kontrol edip güncellemekteyiz. ĠĢlem 

sonunda tespit ettiğimiz ve düzenleyemeyeceğimiz 

kayıtlar olur ise bunları rapor halinde Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi yetkililerine 

gönderilmekteyiz. 

 

 

 
 

3.4 Yönlendirme Tabelalarının Asımı 

 

Kentin dokusuna uygun Ģekilde Direk, Duvar ve 

Kapı yönlendirme tabelalarının montajı yapılmakta 

ve yapılan her iĢi en ince ayrıntısına kadar 

fotoğraflandır maktayız. Bu fotoğrafların her birini 

ait olduğu Direk, Duvar veya Kapı tabelası ile 

entegre edilerek veritabanına aktarılmaktayız. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Proje sonunda Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, 

bünyesinde bulunan ve Kent Bilgi Sisteminin altlığı 
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olarak kullandığı Adres Bilgi Sisteminin ve Ulusal 

Adres Veritabanının güncelliği sağlanacaktır. 

Bununla beraber kentte yaĢayan vatandaĢlar günlük 

hayatlarını devam ettirirken adres yönlendirme 

konusunda en ileri derecede faydalanacaklardır. 

Ulusal Adres Verisinin iliĢkisel olarak güncelliği 

sağlanacaktır. Birçok kurum ve kuruluĢun 

kullandığı Ulusal Adres Veritabanına belli yetkiler 

ile yapılacak web servisi bağlantıları güncelliğin 

sürdürülebilirliğe dönüĢmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi toplanan 

verilerle baĢta kent rehberi olmak üzere tüm birim 

ve çalıĢmalarında projeyi kullanmayı 

hedeflemektedir. 

 

5. Kaynaklar 

 

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği - T.C. ĠçiĢleri 

Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı  

(15/12/2006) 

 

Coğrafi Tabanlı Ġl-Kent Yönetim Bilgi Sistemi 

Teknik Kılavuzu - T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Bilgi 

ĠĢlem Daire BaĢkanlığı  (08/2007) 
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Nano Ağlarda Difüzyon ile Haberleşme Üzerine Geliştirilmiş Modeller 
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Özet –Bu bildiride, nano ağlarda difüzyonla haberleĢme konusunda geliĢtirilmiĢ modülasyon teknikleri, 

giriĢimin modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri, eĢ kanal giriĢimi ve enerji modeli incelenmektedir. Öncelikli 

olarak iki yeni modülasyon tekniği olan ―Yoğunluk Farkıyla Kodlama‖ (YFK) ve ―Molekül Tipiyle Kodlama‖ 

(MTK) getirileri üzerinden açıklanmaktadır. Devamında ise ―Semboller Arası GiriĢim‖ (SAG), ―KomĢu Kanal 

GiriĢimi‖ (KKG) ve ―EĢ Kanal GiriĢimi‖ (EġKG) olmak üzere giriĢim çeĢitleri gösterilmekte ve bunların 

modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri anlatılmaktadır. Son olarak, ilk konulardan daha bağımsız olarak nano 

ağlarda difüzyonla haberleĢme için ilk olma niteliği taĢıyan bir enerji modeli sunulmaktadır. Bu enerji modelinin 

tanımlanması ve performans değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak literatüre kazandırdıklarına yer 

verilmektedir. 

 

I – Giriş 

 

IEEE 'nin 10 Eylül 2012 tarihinde kabul edilmiĢ 

tanımlamasına göre nano ağlar, insanlar tarafından 

nano ölçekteki sistemlere uygun fiziksel prensipler 

kullanılarak tasarlanmıĢ iletiĢim sistemleridir. Nano 

ölçekten kasıt, 100 nm 'den küçük boyutlardır. Hücre 

içi ve hücreler arası iletiĢim bu nano ölçekteki 

iletiĢime esin kaynağı oluĢturmaktadır. [1] Nano 

ağlarda iletiĢim kısa menzil, kısa ve orta menzil ve 

uzun menzil Ģeklinde üçe ayrılabilir. Bu bildiride 

mercek altına alınan difüzyonla iletiĢim, kısa ve orta 

menzilde nano ağ iletiĢimi örneğidir.  

 

Difüzyonla iletiĢim, taşıyıcı moleküllerin difüzyon 

yoluyla alıcı ve verici arasında iletilmesi ile bilgi 

aktarılması iĢlemidir. Bu sistem içerisinde bilgi taĢıyıcı 

moleküllerin bir özelliği üzerinde kodlanmasıyla karĢı 

tarafa aktarılır. Bu yöntemde, verici bir insan kontrollü 

hücre veya nano makine göndermek istediği bilgiyi, 

ortama moleküller salmak koĢuluyla alıcı bir hücre 

veya nano makineye ulaĢtırmaya çalıĢır (ġekil 1). 

Sentezi fazla olacağı için, bu taĢıyıcı molekülleri 

oluĢturmakta kullanılan yapı taĢlarının verici hücrenin 

çevresinde çok miktarda bulunması beklenir. Bunun 

yanı sıra, tüm iletiĢim bileĢenleri birbirine zarar 

vermeyecek cinsten kimyasallardan oluĢmalıdır.  

 

 

Difüzyonla iletiĢim sistemi beĢ ana adımdan 

oluĢmaktadır: Kodlama, iletim, ilerleme, algılama ve 

deĢifre etme. [2] Veri, molekül dalgasının bir veya 

birkaç özelliği temel alınarak kodlanır. Daha sonra 

kullanılan kodlama tekniğine göre iletici hücre zaman 

aralığı ayarlı bir Ģekilde molekülleri sıvı ortama salar. 

Difüzyon dinamiklerine uygun olarak moleküller sıvı 

ortamda ilerler. Bu molekülerden bazıları alıcı 

hücrenin zarındaki reseptörler yoluyla yakalanır. 

Ġletilen moleküllerin alıcı hücre tarafından 

yakalanması sırasında kurulan kimyasal bağlar yoluyla 

algılama iĢlemi gerçekleĢtirilir. [3] Son olarak gelen 

molekül dalgasının özellikleri göz önünde 

bulundurularak gönderilen sinyal alıcı hücre tarafında 

çözümlenir/algılanır. Bu deĢifre etme iĢlemi, verici 

hücrenin kodlama iĢlemi ile hücresel iĢlevler 

bakımından benzerlik göstermektedir.  

 

Bu bildirinin II. Bölümünde difüzyonla haberleĢme 

sırasında sembol süresi seçiminin önemi 

anlatılmaktadır. III. bölümde nano ağlarda difüzyonla 

iletiĢim için iki yeni modülasyon tekniği olan 

Yoğunluk Farkıyla Kodlama (YFK) ve Molekül 

Tipiyle Kodlama (MTK) sunulmakta olup, IV. 

bölümünde ise iletiĢim sırasında oluĢabilecek giriĢim 

çeĢitlerinden Semboller Arası GiriĢim (SAG), KomĢu 

Kanal GiriĢimi (KKG) ve EĢ Kanal GiriĢimi (EġKG) 

anlatılmaktadır. V. bölümde ise bu giriĢimlerin III. 

bölümde sunulan modülasyon teknikleri üzerindeki 

etkisi açıklanmaktadır.  VI. bölümde, difüzyon yoluyla 

haberleĢme için önerilmiĢ olan enerji modeli 

açıklanmaktadır.  

 

Şekil 1 Difüzyon Yoluyla HaberleĢme
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II – Sembol Süresi Seçimi 

 

Difüzyonla haberleĢme için tasarlanan sistemde karar 

verilmesi gereken en önemli parametrelerden biri, 

salgılanan taĢıyıcı moleküllerin alıcı hücre tarafından 

simülasyon esnasında ne kadar beklenmesi gerektiği 

olmuĢtur. Buna kısaca sembol süresi denir. Bu durum 

için ise, zaman değiĢkenini sabitlemekten ziyade 

salgılanan moleküllerin belirli bir kısmının algılanma 

zamanını kullanmak söz konusudur.  

 

 
Şekil 2  Alıcı Hücre Tarafından Algılanan 

Moleküllerin Belirli Yüzdelere Göre 

Algılanma Anları Histogramı 

 

Yukarıda verilen Ģekilde de gözlemlendiği gibi, (Şekil 

2), belirli bir noktadan sonra alıcı hücre tarafından 

taĢıyıcı molekül algılanma hızı giderek azalmaktadır. 

Bu noktada verici hücre tarafından salgılanan 

moleküller değil, alıcı hücre tarafından algılanan 

moleküllerin belirli yüzdelerde algılanma zamanlarına 

birer kesim zamanı atanmıĢ ve hesaplamalar bu kesim 

zamanları göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır.  

Burada sembol süresinin uzun alınması, bir sinyal 

iletimi için salgılanan moleküllerin daha fazla oranla 

alıcı hücreye ulaĢmasını garantileyeceğinden, 

iletiĢimdeki hata yüzdesini azaltır, fakat birim 

zamanda gönderilen sembol sayısı azalacağından, veri 

iletim hızı azalır. Aksine, sembol süresinin uzun 

alınması ise, gönderilen sembolün algılanma 

süresinden sonra da ortamda o sembole ait 

moleküllerin kalmasına sebep olacağından ve bu 

moleküllerin bir sonraki sembol süresinde alıcıya 

ulaĢması gereken moleküllere ekleneceğinden, IV. 

Bölümde daha ayrıntılı Ģekilde açıklanmakta olan 

sembollerarası giriĢime sebep olarak iletiĢimdeki hata 

yüzdesini artırır, fakat birim zamanda gönderilen 

sembol sayısını artırarak veri iletim hızını artırır. Bu 

yüzden sembol süresi seçilirken, veri iletim hızı 

(kapasite) ile hata yüzdesi arasında dengeli bir tercih 

yapılmalıdır.  

 

III - Modülasyon Teknikleri 
 

Nano ağlarda difüzyonla iletiĢim için önerilen 

modülasyon teknikleri, elektromanyetik iletiĢimde 

kullanılan ―Şiddet Farkıyla Kodlama‖ya eĢdeğer 

olarak görülebilecek ―Yoğunluk Farkıyla Kodlama‖ 

(YFK) ve daha farklı olarak ―Molekül Tipiyle 

Kodlama‖ (MTK) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu 

tekniklerin ikisi esnasında da, iletiĢim süresi her 

sembol için belli zaman aralıklarına bölünür ve her 

bölünen zaman aralığına sembol süresi denir.  Bilgi, 

semboller dizisi Ģeklinde, her sembol süresinde bir 

sembol iletilerek vericiden alıcıya ulaĢtırılır. [4] 

 

 

Önerilen modülasyon tekniklerinden ilki olan YFK'da, 

gönderilmek istenen bilgi, birim zamanda gönderilen 

molekül yoğunluğu üzerinden kodlanmaktadır. Alıcı 

ve verici iletiĢim için geçen süreyi her bir sembol için 

zaman aralıklarına böler. Alıcı her zaman aralığında 

gelen tek tip molekülün yoğunluğuna bakarak 

gönderilmek istenen sembolü algılamaya çalıĢır. Gelen 

molekül yoğunluğunu belli bir eĢik değeri ile 

karĢılaĢtırarak yorumlar, bu iĢleme ise kod çözme 

denir. DeĢifre edilen sembol, gönderilen ile aynı ise, 

bu baĢarılı bir gönderim sayılır. YFK'da birden fazla 

eĢik değeri kullanılarak, birim zamanda 

gönderilebilecek sembol tipi sayısı artırılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

MTK'da ise, verici bir birim zamanda göndermek 

istediği sembolü, her sembol için farklı bir tip 

molekülü belli bir yoğunlukta göndererek iletmeye 

çalıĢır. Alıcı ise birim zamanda gelen bir tip 

molekülün yoğunluğunun belli bir eĢik değeri aĢması 

durumunda, o moleküle karĢılık gelen sembolü 

aldığını varsayar.  

 

MTK'da her zaman tek eĢik değeri vardır. Fakat birim 

zamanda gönderilebilecek molekül tipi artırılarak, 

gönderilebilecek sembol tipi sayısı artırılabilir. Her 

sembol 2 bit veri temsil edecek Ģekilde kodlanır ve 

buna dörtlü MTK denir. Eğer iki ayrı tip molekül 

kullanılırsa buna da ikili MTK denir.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Önerilen tekniklerin performansları farklı sinyal-

gürültü oranları altında kanal kapasitesi, gürültüye 

eşik sayısı tüm koşular için = 1 

n: sembol başına düşen bit sayısı 

2
n
: faydalanılan molekül tipi sayısı 

n = 1 İkili MTK (iMTK) 

n = 2 Dörtlü MTK (dMTK) 

 

2
n
 - 1: eşik değeri sayısı 

n: sembol başına düşen bit sayısı 

n = 1 İkili YFK (iYFK) 

n = 2  Dörtlü YFK (dYFK) 
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karĢı dayanıklılık ve yayın gücü açılarından 

değerlendirildiğinde aĢağıdaki grafik elde edilmiĢtir 

(Şekil 2). ġekilden de görülebileceği üzere, kendi 

içlerinde dMTK ve dYFK‟nın iMTK ve iYFK‗ya 

üstünlük sağladığı onucu gösterilebilir. Tüm sinyal-

gürültü oranı değerlerinde gözlemlendiğinde, dMTK 

en yüksek ve aynı zamanda iMTK ise en düĢük kanal 

kapasitesine sahip olmuĢtur. 

 
 

Şekil 3 Farklı Modülasyon Teknikleri Ġçin Kanal 

Kapasiteleri 

 

IV-Girişim Çeşitleri 

 

ĠletiĢim sistemlerinde gönderilen bir sinyal ortamda 

ilerlerken farklı kaynaklardan etkilenir. Bu etkilerin 

hepsi giriĢim olarak adlandırılır. GiriĢimlerin sinyal 

üzerinde genelde olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu 

etkileri de olabilir. [5] 

 

 

En önemli giriĢim kaynakları semboller arası giriĢim, 

komĢu kanal giriĢimi ve eĢ kanal giriĢimidir. 

Semboller arası giriĢim, bir sembolün alıcı tarafından 

alınması gereken zaman aralığından sonra alıcıya 

varan sinyalleri sebebiyle olur. BaĢka bir deyiĢle bir 

sembolün kendinden sonra gelen sembolleri 

etkilemesidir. KomĢu kanal giriĢimi ise vericideki 

kusurlu filtrelemeden kaynaklanır. Bu kusurlu 

filtreleme vericinin göndermesi gereken frekans 

aralığına ek olarak yakın frekanslarda da sinyaller 

göndermesine sebep olur. Bu da komĢu frekanslarda 

yayın yapan kanallara giriĢim etkisi yapar. EĢ kanal 

giriĢimi ise iki veya daha çok alıcı-verici çiftinin aynı 

anda, aynı frekansı ve kodlamayı kullanarak yaptıkları 

yayında birbirilerine etki etmeleridir. [6] 

 

Nano ağlarda difüzyonla haberleĢme açısından 

bakıldığında semboller arası giriĢim, verici hücre 

tarafından bir önceki sinyal için gönderilen 

moleküllerin bir kısmının ortamda kalmaya devam 

ederek gerekli zaman aralığından sonra alıcı hücreye 

ulaĢmasıyla, bir sonraki sinyal aralığında 

algılanmasından dolayı olur.  EĢ kanal giriĢimi ise bir 

verici hücrenin ortama bıraktığı taĢıyıcı moleküllerin, 

―Brown hareketi‖ sonucu kastedilen alıcı hücreye 

değil, diğer bir verici hücrenin kastettiği alıcı hücreye 

ulaĢmasından dolayı olur. Difüzyon dinamiklerine 

bağlı olarak bazı taĢıyıcı moleküller iletilmesi gereken 

zaman aralığından daha sonraki bir zaman aralığında 

alıcı hücreye varabilirler. Bu yüzden alıcı, alınan 

sembolü bir sonraki zaman aralığı için yanlıĢ deĢifre 

etmiĢ olur. Semboller arası giriĢim (SAG), bu 

durumdan kaynaklanan hata olarak tanımlanabilir. 

EĢik değeri seçimi, bu semboller arası giriĢimden 

kaynaklanan hataya büyük ölçüde etki eder.  

 

V- Girişimin Modülasyon Teknikleri Üzerindeki 

Etkileri 

 

Bu bölümde iki ana giriĢim kaynağı olan semboller 

arası giriĢim (SAG) ve eĢ kanal giriĢiminin (EŞKG) 

difüzyon tabanlı nano ağlarda etkileri değerlendirildi. 

Bu değerlendirme sırasında önceki bölümde açıklanan 

YFK ve MTK kullanıldı. Simülasyon yardımıyla, kanal 

kapasitesi performansı, iletiĢimin uzaklığı, giriĢen 

kaynakların birbirine uzaklığı, aygıtların fiziksel 

boyutu ve ortalama yayın gücü parametreleri açısından 

incelenmektedir. [6]  

 

 
 

Şekil 4  Vericiler Arası Mesafenin Kanal 

Kapasitesine Etkisi (iYFK) 

 

 
 

Şekil 5  Vericiler Arası Mesafenin Kanal 

Kapasitesine Etkisi (iMTK) 
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Bu bölümde açıklanan semboller arası giriĢim, YFK ve 

MTK'nın deĢifre performansını olumsuz yönde 

etkileyebilir. Çünkü bir önceki zaman aralığında 

gönderilen molekül daha sonra algılanarak alıcı 

hücrenin yanlıĢ deĢifre etmesine neden olabilir. 

Detaylı simülasyonlar sonucunda ortaya çıkan kanal 

kapasitesi bu farklı etkenlere bağlı olarak elde edildi. 

(Şekil 3 ve 4) 

 

VI – Enerji Modeli 

 

Var olan enerji modelleri pil enerjisine dayandırıldığı 

için nano ve mikro ölçeklerde kullanım problemleri 

doğuracaktır. Bu sorun sebebiyle önerilen enerji 

modeli hücre boyutunda enerji tüketimi kurallarını 

esas almaktadır. Enerji modeli, hammaddeyi enerjiye 

dönüĢtürecek ―mitokondri‖ benzeri bir güç kaynağına, 

aminoasitlerden hücre zarı proteinleri sentezleyecek 

―endoplazmik retikulum‖ benzeri bir fabrikaya, 

protein ve molekülleri koruyucu kılıfla saracak ―golgi 

cisimciği‖ benzeri bir paketleyiciye ve hücrenin bir 

arada durup çözülmemesini sağlayacak hücre zarı 

benzeri bir koruyucu kalkana sahip olacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. [7] 

 

Nano iletiĢim birimlerinin enerji harcama sistemi iki 

temel kurala dayandırılır: Sistem ürettiğinden fazla 

enerji tüketmemelidir ve izin verilenden daha fazla 

enerjiyi iletiĢim için harcamamalıdır. Difüzyonla 

iletiĢim için hücrenin yaptığı egzositoz iĢlemi için 

taĢıyıcı moleküllerin yapı taĢlarından sentezlenmesi, 

salgı keseciklerinin üretilmesi, salgı keseciklerinin 

hücre zarına taĢınması, hücre zarı ve keseciklerin 

birleĢmesi yoluyla moleküllerin hücre zarının dıĢına 

verilmesi gerekir. Bu dört adım için harcanılan enerji 

miktarları farklı ve sabittir. [8] Toplam enerjiyi ve 

gücü ise Ģöyle ifade etmek mümkündür:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önerilen modelin kanal kapasitesi ve veri hızı 

açılarından performanslarının test edilmesi için iki 

tane optimizasyon problemi tanımlanmıĢtır. Bu 

problemlerin çözümlerinde ise, sembol adım süresinin, 

t(s), alıcı ve verici hücreler arasındaki mesafe ile çok 

bağlantılı olduğu sonucu elde edilmiĢtir. Bunun yanı 

sıra, yaratılan modelin giriĢim çeĢitlerinden SAG ile 

olan korelasyonu test edilmiĢ ve bir önceki zaman 

aralığında verici hücre tarafından ortama salınan 

taĢıyıcı moleküllerin diğer zaman aralıklarına kıyasla 

çok daha fazla giriĢime sebebiyet verdiği ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sebepten dolayı hesaplamalar yapılırken 

―o andaki semboller‖ ve ―bir önceki zaman aralığından 

kalan semboller‖ ayrı ayrı göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Ayrıca, eĢik değerinin seçiminin 

özellikle kanal kapasitesi hesaplamalarında ne kadar 

önemli olduğu sunulmuĢtur. 

 

VII – Sonuçlar Ve Gelecek Çalışmalar 

 

Yeni bir araĢtırma alanı olarak nano ağlar, üzerinde 

birçok çalıĢma yapılabilecek bir konu olmakla beraber 

alıĢık olunan ağ sistemleri hakkındaki bilgiler ıĢığında 

birçok soruna çözüm bulunabilecek bir alandır.  Bu 

tarz ağlarda iletiĢimin bir çeĢidi olan difüzyon ile 

haberleĢme, bu bildirideki söz konusu araĢtırmalar ve 

bunlara dair sonuçların geliĢtirildiği yöntem olarak 

sunulmaktadır.  

 

Difüzyon yoluyla haberleĢme için iki yeni modülasyon 

tekniği anlatılmıĢ olup, bu tekniklere dair sinyal-

gürültü oranı ve kanal kapasitesine bağlı değiĢim 

grafikleri sergilenmektedir. Devamında giriĢim tipleri 

tanımlanarak bunların modülasyon teknikleri 

üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢ ve yine grafiksel 

sonuçlar gösterilmiĢtir. Son olarak difüzyonla iletiĢim 

için bir enerji modeli geliĢtirilip bu model önemli 

ayrıntılar üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

 

Bu konu ile ilgili ileride üzerinde araĢtırma 

yapılabilecek çalıĢmalar olarak difüzyon 

dinamiklerinin araĢtırılması ve analitik modeller 

üzerine odaklanılması düĢünülebilir. Bunun yanı sıra, 

hücre içi ve hücreler arası iletiĢim konusunda biyolojik 

bilgi edinme altyapı çalıĢmaları ile difüzyonla 

haberleĢme için önerilen enerji modeli gibi, kalsiyum 

sinyalleĢmesi için bir enerji modeli tanımlanıp test 

edilerek literatüre kazandırılabilir.  

 

VIII – Teşekkür 

 

Bu çalıĢmalar 112E011 proje numarasıyla TÜBĠTAK 

tarafından desteklenmektedir. 
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Et = n. Es + n    (Ev + Ec + Ee) 

  cv 

 

 

Et : toplam enerji 

Es : molekül sentezinde harcanan enerji 

Ev : kesecik sentezinde harcanan enerji 
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enerji 
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n : toplam gönderilen molekül sayısı 

 

 

 

 

 

 

PwT  =  PwC  +  PwB 

 

PwT  :  toplam güç 

PwC  : hücreler arası iletiĢimde kullanılan güç 

PwB  : hücrenin diğer aktivitelerinde kullandığı 

güç 
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Özet: Bu çalıĢma kapsamındaĠnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde (ĠHA-SKS) artırılmıĢ 

gerçeklik (AG) kullanımı açıklanacaktır. ĠHA-SKS sistemi, dizüstü bilgisayarda çalıĢan SKS yazılımı, kamera ve 

kullanıcı için özel bir gözlükten oluĢmaktadır.GeliĢtirilen sistem ile kokpitte bulunması muhtemel BaĢ Yukarı 

Gösterge ( Head-up Display / HUD) ve diğer sayısal ve analog göstergelerin benzetimleri yapılmıĢtır. HUD 

üzerinde ĠHA‘nın gideceği ve geçtiği yerler, yasak tehdit bölgeleri, sanal engeller ve 3 boyutlu cisimler, vb 

bulunmaktadır. ArtırılmıĢ gerçeklik öğeleri gerçek zamanlı dıĢ dünya görüntüsü üzerinde gösterilmektedir. 

GeliĢtirilen ĠHA-SKS‘ de artırılmıĢ gerçeklik (AG) kullanılarak daha fazla bilgi aktarılmıĢtır. ĠHA-SKS sivil ve 

askeri uygulamalar için kullanılabilir. 

 

Anahtar Sözcükler: Ġnsansız Hava Aracı, Sanal Kokpit Sistemi, Benzetim, Simülatör, ĠHA-SKS, ArtırılmıĢ 

Gerçeklik. 

 

Augmented Reality Usage in Virtual Cockpit System for Unmanned Aerial 

Vehicles   
 

Abstract: In this study, the use of Augmented Reality (AR) will be described in Virtual Cockpit System for 

Unmanned Aerial Vehicles (UAV-VCS). UAV-VCS system consists of VCS software which runs on the laptop 

computer, camera and a special glass for the user. The developed system which is likely to be in the cockpit with 

head-up display (Head-up Display / HUD) and other analog and digital indicators‘ simulations were performed.  

UAV‘s target and passed places, the ban threat zones, virtual obstacles and three-dimensional objects, etc., are 

shown on the HUD. Augmented reality items are presented on a real-time view of the outside world. UAV-VCS 

developed in the augmented reality (AR) using the transferred more information. UAV-VCS can be used for 

both civilian and military applications. 

 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Virtual Cockpit System, Simulator, UAV-VCS, Augmented Reality. 

1. Giriş 

 

Savunma, Uzay ve Havacılık Paneli Raporu'nda [1], 

bir teknolojik faaliyet konusu olarak "Kara, Deniz, 

Denizaltı ve Hava Platform Teknolojileri" seçilmiĢ ve 

"Sivil ve askeri amaçlı kullanılabilecek insansız sistem 

ve robotik teknolojilerine sahip olma" teknolojik 

hedefi saptanmıĢtır.  

 

Bu çalıĢma ile Ġnsansız Hava Araçları için Sanal 

kokpit Sistemi tasarlanmıĢtır (ĠHA-SKS) ĠHA-SKS 

ulusal havacılık sektörü ve savunma sanayiinde yeni 

bir çalıĢmadır. Yurt dıĢında az sayıdaki benzer ürünler 

bulunmaktadır [2]. ĠHA-SKS geliĢtirilmeye açık bir 

çalıĢma olacaktır.  

 

Bir sonraki bölümde ĠHA‘lar hakkında literatüre 

çalıĢması özetlenecektir. Üçüncü bölümde ĠHA-SKS 

tasarımı bileĢenleriyle birlikte kısaca açıklanacaktır. 

Bir sonraki bölümde artırılmıĢ gerçeklik ve kullanımı 

özetlenecektir. Daha sonra ĠHA-SKS de artırılmıĢ 

gerçeklik uygulaması açıklanacaktır. Elde edilen 

sonuçlar ve bundan sonra yapılacak çalıĢmalar ve 

farklı askeri ve sivil uygulama alanları açıklanacaktır. 

 

2. İnsansız Hava Aracı (İHA) 

 ―Ġnsansız Sistem‖ kavramı, savunma alanında 

―Ġnsansız Hava Araçları‖ (ĠHA) ile ortaya çıkmıĢ, daha 

sonra kara, deniz ve uzay platformlarına uyarlanmıĢ 

bir kavramdır. Bu sistemler genel olarak;  

• Uzaktan kontrol edilen ya da otonom hareket 

edebilen bir araçtan,  

• Bu araç tarafından sistemin amacını gerçekleĢtirmesi 

için taĢınan görev faydalı yükü ya da yüklerinden,  

• Görevi yönetmek veya izlemek amacıyla kullanılan 

bir kontrol istasyonundan,  

• Kontrol istasyonu ile araç arasında haberleĢmeyi 

sağlayan bir veri haberleĢme linkinden ve  
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• Diğer destek teçhizatından oluĢmaktadır.  

Ġnsansız sistemler günümüzde ağırlıklı olarak askeri 

alanda ve sınırlı düzeyde sivil savunma alanında 

kullanılmaktadır. Ġnsansız hava, kara ve deniz 

sistemlerinin kullanıldıkları baĢlıca alanlar: keĢif, 

gözetleme ve istihbarat, hedef tespiti ve takibi, hasar 

tespiti, elektronik harp, haberleĢme, fiziksel saldırı ve 

tahrip, mayın tespiti ve imhası, nükleer, biyolojik ve 

kimyasal kirlilik tespiti, yangın tespiti ve takibi, arama 

ve kurtarma, sivil güvenlik, sınır güvenliği, atmosferik 

gözlem, tarımsal gözlem ve ilaçlama, sualtı gözlem, 

bilimsel araĢtırmalardır. Ġnsansız sistemler içinde 

günümüzde en yaygın olarak kullanılanları hiç 

kuĢkusuz ―Ġnsansız Hava Aracı Sistemleri‖, yani 

ĠHA‘lardır.  

Ülkemizde, ĠHA‘ların bilimsel ve ticari amaçlı 

kullanımı konusunda da çeĢitli çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Ülkemiz, havacılık ve uzay sanayii 

baĢta olmak üzere birçok sektörde büyük ölçüde dıĢa 

bağımlı durumdadır. Son birkaç yıl içerisinde, ulusal 

ve özgün ürün tasarımı ve gerçeklemesi konusunda, 

savunma sanayiinin bazı öncü kuruluĢlarınca sayılı 

çalıĢmalar yapılmıĢ, bu çalıĢmalar baĢarıya ulaĢmıĢtır.  

Bu çalıĢmada Ġnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit 

Sistemi (ĠHA-SKS) geliĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında 

geliĢtirilmiĢ son ürün, Ġnsansız Hava Araçları için 

ArtırılmıĢ Gerçeklik Uygulamaları içerenSanal Kokpit 

Sistemi (ĠHA-SKS)‘dir. ĠHA-SKS Sistemi, dizüstü 

bilgisayar üzerinde çalıĢan ĠHA-SKS Yazılımı ve bir 

özel gözlükten oluĢmaktadır. ĠHA-SKS Yazılımı, 

tamamen LiderTeknoloji GeliĢtirme Ltd. ġti. 

tarafından geliĢtirilmiĢ özgün bir yazılımdır. Bu 

yazılım sayesinde, ĠHA ile ĠHAoperatörü arasında bir 

arayüz oluĢturulması amaçlanmıĢtır. ĠHA'daki 

algılayıcılardan gelen bilgiler, ĠHA-SKSYazılımı 

ekranlarında gösterilmektedir. Bu ekranlar ile 

kullanıcıya sanal olarak adeta bir kokpit yaratılması 

amaçlanmıĢtır. Sanal kokpit içerisinde gerçek bir 

ĠHA'da bulunması muhtemel BaĢ Yukarı Gösterge 

(Head-updisplay/HUD) ve diğer analog ve sayısal 

göstergelere ait benzetimler yer almaktadır. HUD 

üzerinde ufuk çizgisi ve durum çubukları yer almakta 

ve ĠHA'nın koordinatları, yüksekliği ve hızı vb bilgiler 

sayısal olarak gösterilmektedir. HUDüzerinde gerçek 

zamanlı dıĢ dünya videosu gösterilmekte, bu video 

üzerine ĠHA'nın gideceği veya geçtiği yol, yasaktehdit 

bölgeleri, sanal engeller, 3B cisimler, vb birçok 

artırılmıĢ gerçeklik öğeleri ilave edilebilmektedir. 

ĠHA-SKS'nindoğrulanması çalıĢmalarında kullanılmak 

üzere bir Deneme Platformu imalatı yapılmıĢ ve bu 

platform üzerinekamera, INS-GPS v.b. gerçek üniteler 

monte edilmiĢtir. Kamera hareketi, operatörün baĢ 

hareketine duyarlıdır. Kamera donanımı, üzerinde 

hareket algılayıcı olan gözlükten aldığı verilerle 

operatörün baĢ hareketini bire bir sağlamaktadır. 

Ayrıca gözlük üzerinde iki adet kamera ve 2 adet LCD 

panel bulunduğundan, ĠHA kamerası görüntüsünü 

veya operatörün bulunduğu ortamın görüntüsünü 

gösterebilmektedir. 

3. Sanal Kokpit Sistemi (SKS) 

 

Sanal Kokpit Sistemi, uçağın uzaktan kumanda 

edilmesi ve telemetri sistemi sayesinde uçuĢ anında 

uçaktan yere gerçek zamanlı aktarılacak bilgilerin ĠHA 

deneme pilotuna gösterimi için gereklidir. 

 

Uçaklarda 2 farklı kokpit sistemi kullanılmaktadır ve 

Glass kokpit ve analog kokpit olarak isimlendirilirler. 

Glass kokpit, elektronik (dijital) göstergeler, genel 

olarak LCD paneller kullanmakta analog kokpit ise 

analog tuĢlama ve analog göstergeler kullanmaktadır 

[3]. ġekil 1 de sanal kokpit sistemi ve ġekil 2 de sanal 

kokpit sistemi ekranı görülmektedir. 

Şekil 1. Sanal Kokpit Sistemi [4] 

Şekil 2. Sanal Kokpit Sistemi ekranı [4] 

 

Dünyadan sanal kokpit örneğiolarak Ġsrail Malat 

Firması‘nın sanal kokpit sistemi ġekil 3 de ve 

Raytheon Firmasının sanal kokpit sistemi ġekil 4 

verilebilir [5]. 

 

Uçak kokpitlerinin çoğu, pilota uçağın durumu, 

yüksekliği, hava hızı, aerodinamik dengesi hakkında 
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bilgi veren temel aviyonik ve kontrol panellerinden 

oluĢmaktadır. 

 

Şekil 3- Heron Uzaktan Kontrol Sanal Kokpit Sistemi 

(Ġsrail) 

 

 

Şekil 4- Raytheon Firması Sanal Kokpit Sistemi 

Hava Hızı Göstergesi; çevredeki havayla ilgili olarak 

uçağın hızını gösteren paneldir.  

 

Durum Göstergesi; uçağın aerodinamik dengesini 

gösteren paneldir. Ufuk çizgisini kullanarak uçağın 

durumunu gösterir.  

 

Yükseklik Göstergesi; genellikle deniz seviyesini 

referans alarak, feet ya da metre olarak uçağın 

yüksekliğini gösterir.  

 

Dönüş Koordinat Göstergesi; uçağın dönüĢ yönünü 

ve dönüĢ oranını gösterir.  

 

Uçuş Yönü Göstergesi; yönsel cayro olarak da bilinir, 

manyetik kuzeyle ilgili olarak uçuĢ yönünü gösterir.  

 

Dikey Hız Göstergesi; Alıcıların hava basıncıyla 

değiĢmesiyle tırmanma ve iniĢ oranlarının (dakikada 

feet olarak ya da saniyede metre olarak) pilota 

aktarıldığı göstergedir.  

 

Aviyonik panellerin kokpitteki düzenine bakıldığında; 

1953‘ten beri üretilen uçakların çoğunluğunda var olan 

dört panelin yerleĢiminin; ―basic T‖ adı verilen 

standartlaĢmıĢ bir yerleĢime sahip olduğu görülür. Üst 

merkezde Durum Göstergesi, solunda Hava Hızı 

Göstergesi, sağında Yükseklik Göstergesi ve altında 

UçuĢ Yönü Göstergesi yer alır [6].  

 

3. Artırılmış Gerçeklik 

ArtırılmıĢ gerçeklik gerçek dünya görüntüsü üzerine 

ses, video, grafik, konum bilgileri eklenmesiyle 

görüntüdeki bilginin artırılmasıdır. Sanal gerçeklikle 

farkı, sanal gerçeklikte gerçek dünya yerine simüle 

edilmiĢ dünya bulunmaktadır. 

ArtırılmıĢ gerçeklikte bilgiler gerçek zamanlı olarak 

görüntülenir.  Kullanıcı etrafındaki bilgi ile etkileĢime 

girebilir. 

4. İHA-SKS ile Artırılmış Gerçeklik Uygulaması 

 

ArtırılmıĢ gerçeklik (augmented reality) kabiliyeti ile 

savunma sanayii baĢta olmak üzere birçok sektörde 

kullanılabilecek uygulamalar üretilebilir. Günümüzde 

reklamcılık, oyun, eğlence, sağlık ve askeri sektörlerde 

birçok örneği bulunmaktadır. 

Proje kapsamında son ürün olan Ġnsansız Hava 

Araçları için ArtırılmıĢ Gerçeklik Uygulamaları içeren 

Sanal Kokpit Sistemi (ĠHA-SKS)‘de, Deneme 

Platformu olmadan laboratuar ortamında kullanılmak 

istendiğinde; 6 eksenli noktasal (6 DOF, mass point) 

özellikte geliĢtirilmiĢ UçuĢ Modeli Yazılımı 

bulunmaktadır. UçuĢ Modeli Yazılımı; Enlem 

(Latitude), Boylam (Longitude), Yükseklik (Altitude), 

yunuslama (pitch), yuvarlanma (roll) ve sapma (yaw) 

bilgilerini ĠHA-SKS Yazılımına sağlamaktadır. UçuĢ 

modeli yazılımı, farklı projelerde test amaçlı 

kullanılabilir. ĠHA-SKS yazımlı bu özelliği ile ĠHA 

operatörlerine bir eğitim yazılımı olarak da hizmet 

edebilir. 

 

ĠHA-SKS; tüm ĠHA projelerinin kontrol istasyonunda 

kullanılabilecektir.ArtırılmıĢ gerçeklik uygulamaları 

içermesi ile, kontrol istasyonundaki operatörlerin 

iĢlerini kolaylaĢtıracaktır.Yazılım, ĠHA operatörlerinin 

eğitiminde kullanılabilir. ĠHA-SKS ile yapılan 

eğitimlerde operatörünyetenekleri artacak, aynı 

kalitedeki operatör eğitiminin süresi önemli ölçüde 

kısalacaktır. Aynı zamanda, eğitim gören operatör 

adaylarının ĠHA kullanımına alıĢmaları nedeniyle 

gerçek ĠHA kullanılarak yapılan eğitimlerindeki 

riskler, yıpranma payı azalacağı için ekonomik katkısı 

oldukça büyük olacaktır. 

 

ĠHA-SKS yazılımında, eğitici personele kolaylık 

sağlaması ve eğitilen operatörün performansını 

değerlendirebilecekleri bir bölüm bulunmaktadır. 

Operatörlerin, daha önceden belirlenen rotayı takip 

etme becerisi, yasak bölgelerden kaçınma kabiliyetleri 

değerlendirilebilmektedir.   
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ĠHA-SKS ile keĢfi yapılmıĢ bir bölgede, taktik 

geliĢtirme amaçlı sanal uçuĢlar gerçekleĢtirilebilir. Söz 

konusu bölgede yer alan füze menzil bölgeleri 

belirlenerek operatörün bu bölgeyi tanıması 

kolaylaĢtırılabilir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

ĠHA-SKS yazılımı geliĢtirildi. TÜBĠTAK TEYDEB 

projesi baĢarılı bir Ģekilde tamamlandı. 

 

Bundan sonra geliĢtirilen proje uçan gerçek bir 

insansız hava aracı üzerinde yerleĢtirilerek 

kullanılması planlanmaktadır. ĠHA-SKS'nin sistem 

tasarımı ve yazılımı tamamen özgün bir çalıĢmadır. 

 

5. Teşekkür 

Bu çalıĢma (ĠHA-SKS) TÜBĠTAK Teydeb tarafından 

7090817 nolu proje ile desteklenmiĢtir. Bu projeye 

katkılarından dolayı TÜBĠTAK Teydeb ve proje 

ekibine teĢekkürler. 
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Özet: Hızla geliĢen bilgi teknolojileri, insan hareketinin algılanmasında da her geçen gün yeni bir geliĢmeyle 

karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsan hareketinin algılanmasındaki yeni bir platform olan Kinect, yapısında 

bulundurduğu sensörler vasıtasıyla insan vücudu hareketlerini dijital ortama aktarabilmektedir. Bu sayede 

temassız bir etkileĢim kuran Kinect‘ ten birçok farklı alanda yararlanılmaktadır. BaĢta tıp, eğitim ve oyun gibi 

alanlardaki uygulamalarının yanı sıra konfeksiyon, robot, güvenlik gibi alanlarda da bir çok uygulamasına 

rastlanılmaktadır. Bu çalıĢmada Kinect sensörünün yapısı detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Ayrıca, literatürdeki 

tıp, eğitim, oyun gibi alanlardaki örnek uygulamalarına ve bu alanlardaki uygulamaların sağladıkları katkıları 

değerlendirilmiĢtir.  

 

Anahtar Sözcükler: Ġnsan Hareketi Algılama, Teknoloji, Kinect Uygulamaları 

 

Contactless Movement Sensor: Kinect 
 

Abstract: Information technology which is rapidly evolving, emerges also with a new development in the 

perception of body movement. Kinect ,a new platform in sensoring the body movement, transforms human body 

movements to the digital environment via the sensors in its structure. So it can benefitted from Kinect in many 

fields that forms a touchless interaction. Besides the applications in medicine,education and game fields, there 

are also many applications in fileds such outfit, robot and security. In this study the structure of  Kinect is dealt 

with detaily. Also it is examined the example applications in medicine,education and game fileds. 

 

Keywords: Human Motion Detection, Technology, Application of Kinect 

 

1. Giriş 

 

Son yıllarda endüstrinin artan ihtiyaçlarını karĢılamak 

üzere görüntü iĢleme tekniklerine olan ilgi ve 

firmaların bu konulara ait yatırımları gün geçtikçe 

artmaktadır. Bilhassa insan vücudu hareketlerinin 

dijital ortamlara taĢıyan teknolojilerde hızlı geliĢmeler 

yaĢanmaktadır. Bu teknolojilerin geneli literatürde, 

hareket temelli iĢlemler olarak adlandırılmaktadır [1].  

 

Hareket temelli iĢlemler, tamamen insan vücudunun 

hareketlerinin algılanıp, bilgisayar destekli yapıların 

kontrol edilebilmesidir.  

 

Ġnsan vücudunun hareketinin algılanabilmesi bu 

süreçteki en önemli adımdır. Bilgisayar destekli 

yapıların bu hareketleri algılamasındaki temel araçlar 

ise sensör ve kameralardır. Hareket temelli iĢlemler 

teknolojisi, vücut hareketleriyle verilen komutların 

algılayıcılar tarafından tespit edilip yorumlanmasına 

dayanmaktadır [2]. 

 

 

Şekil 1. Hareket Temelli ĠĢlemlerin Algılama Yapısı  

 

Hareket temelli iĢlemler bilhassa oyun sektöründe 

daha aktif bir Ģekilde kendisine yer bulmuĢtur. 

Özellikle insan hareketinin algılanmasında, çeĢitli 

konsollar, dokunmatik ekranlar gibi vb. yapılar 

günümüz oyun sistemlerinin ara yüzünü 

oluĢturmaktadır. Hareket temelli iĢlemler teknolojisini 

içeren oyun yapılarında komutlar, oyuncuların hareket 

yapılarına göre algılanmaktadır. Bu komutlar 

sayesinde oyun ve oyuncu arasında derin bir etkileĢim 

sağlanmaktadır. Ayrıca oyunun ilerlemesi bu Ģekilde 

devam etmektedir. Bu teknoloji bugün sadece oyun 

sistemlerinde değil birçok elektronik cihazın 

kullanılmasında da baĢrolü üstlenmektedir. 

Günümüzde insan hareketi yapısının etkileĢimiyle 

kullanılan elektronik cihazların kullanımı ise 

yaygınlaĢmaktadır [3].  

 

Bugün, hareket temelli iĢlemler teknolojisinden tıp, 

eğitim ve oyun gibi birçok alanda aktif bir Ģekil de 

yararlanılmaktadır. Bu teknolojilerin teknik alt 

yapılarındaki geliĢmeler, uygulama alanlarındaki 

çeĢitlilikleri hızla artırmaktadır.  

 

Bu çalıĢmada, hareket temelli iĢlem teknolojisinde 

yeni bir platform olan Kinect cihazının yapısı ve 

Kinect ile ilgili geliĢtirilen uygulamalar incelenecektir.  

 

2. Kinect 

 

Kinect, Microsoft tarafından 2010 yılında dünya 

piyasalarına ―Project Natal‖ adı altında satıĢa 

sunulmuĢ en güncel görüntü algılama sensörüdür. 

Kinect‘ in en temel özelliği insan vücudunun 

hareketlerini algılayıp, onları temassız bir Ģekilde 

bilgisayar ortamına aktarmasıdır. Bu özelliğinden 
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ötürü tıp, eğitim, oyun vb. alanlarda büyük ilgi 

görmüĢtür. Herkes tarafından geliĢtirilebilmesi için 

2011 yılında Yazılım GeliĢtirme Kiti (SDK)‘ nin beta 

sürümü yayınlanmıĢtır. Kinect‘ in genel yapısı ġekil 2‘ 

de gösterilmiĢtir. 

 

 

Şekil 2. Kinect Cihaz BileĢenleri  

 

 RGB Kamera, 

 3 Boyutlu Derinlik Sensörleri, 

 Mikrofon Grubu, 

 Motor Mekanizması, 

 

sensörün genel yapısını oluĢturmaktadır. 

Kinect için yazılım geliĢtirebilmek adına bilgisayar 

donanımının ve yazılımının sahip olması gereken 

minimum gereksinimler bulunmaktadır.  

 

Donanımsal gereksinimler; 

 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) iĢlemci, 

 Çift çekirdek 2.66 GHz veya üzeri iĢlemci, 

 2 GB hafıza, 

 USB 2.0 veri yolu, 

 USB/Güç Kaynağı adaptörü bulunan bir 

Kinect sensör. 

 

Yazılımsal gereksinimler; 

 Visual Studio 2010 Express veya üzeri 

sürümleri, 

 .Net Framework 4.0 [4]. 

 

2.1 Kinect Sensör Yapısı 

 

Kinect‘ in yapısını; RGB Kamera, 3 Boyutlu Derinlik 

Sensörleri, Mikrofon Grubu ve Motor Mekanizması 

oluĢturmaktadır. 

RGB Kamera; 640*480 piksel, saniyede 30 kare veya 

1280*960 piksel, saniyede 12 kare olmak üzere iki 

farklı renk çözünürlüğü sunmaktadır [5]. 

 

3 Boyutlu Derinlik Sensörü; 80*60 piksel, 320*240 

piksel veya 640*480 piksel çözünürlükte saniyede 30 

kare olmak üzere 3 farklı derinlik görüntüsünü, 16 bit 

derinlik bilgisiyle alınabilmektedir. Derinlik verisi 

milimetre cinsinden ifade edilmektedir. Aynı anda 6 

farklı kiĢinin takibini yapabilen sensör ancak bu 6 

kiĢiden yalnız ikisi üzerinde iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebilmektedir [5]. 

 

Mikrofon Grubunda; cihazın alt tarafına yerleĢtirilmiĢ 

4 adet mikrofon dizisi bulunmaktadır. 24 bitlik ses 

algılama bilgisiyle iĢlem yapılabilmektedir. Ġdeal ses 

algılama mesafesi ise 1 metre ve 3 metre arasında 

değiĢmektedir [5]. 

Motor Mekanizması; alt kısmında bulunan DC motor 

yardımıyla + / - 27 derece dikey hareket kabiliyetine 

sahiptir [5]. 

 

2.2. Kinect Sensör İskelet Sistemi 

 

Kinect öncelikle görüntüleri analiz edip, basit insan 

Ģekli aramaktadır. Kafa, gövde, dirsek, diz vb. gibi 

insan vücudunun 24 ana parçasını tanımlamaya çalıĢır. 

Bu 24 ana parça Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

No Algılanan  

Nokta 

No Algılanan Nokta 

0 Kafa 12 Sağ Dirsek 

1 Boyun 13 Sağ Bilek 

2 Gövde 14 Sağ el 

3 Bel 15 Sağ Parmak 

4 Sol Yaka 16 Sol Kalça 

5 Sol Omuz 17 Sol Diz 

6 Sol Dirsek 18 Sol Ayak Bileği 

7 Sol Bilek 19 Sol Ayak 

8 Sol El 20 Sağ Kalça 

9 Sol Parmak 21 Sağ Diz 

10 Sağ Yaka 22 Sağ Ayak Bileği 

11 Sağ Omuz 23 Sağ Ayak 

Tablo 1.Kinect‘ in Vücut Üzerinde Algıladığı 24 

Temel Nokta [6] 

 

En son yayınlanan Yazılım GeliĢtirme Kiti ile daha 

önce tanımlanmayan parmaklarda ana parçaların 

içerisinde kendine yer bulabilmiĢtir. 

 

2.3 Kinect Sensör Çalışma Mantığı  

 

Kinect, üzerinde 3 Boyutlu derinlik sensörüyle 47 

derece dikey ve 57 derece yatay alanda etrafını 

tarayarak bulunan cisimlerin uzaklıklarını 

hesaplamaktadır.  Bu sensör, görüĢ açısına sürekli 

lazer ıĢını gönderir ve ıĢığın yansıma hızını 

hesaplayarak derinlik görüntüsüne ulaĢmaktadır. Bu 

görüntüde yakaladığı en basit insan Ģekline ise 

içerisinde bulundurduğu görüntü iĢleme algoritmasıyla 

bir iskelet sistemi yerleĢtirmektedir [7].  

 

Kinect, bir kiĢiye ait 24 eklem noktasını X, Y ve Z 

koordinatlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. 

Aynı anda 6 kiĢiyi algılayabilen sensör bunlardan 

yalnızca 2 tanesinin bilgisini iĢleyebilmektedir.  

 

Kinect‘ in iskelet algılamasındaki önemli hususlardan 

biri ise en etkin ve doğru ölçümleri algılamasını 1, 2 

metre ile 3, 5 metre mesafesinde yapabilmesidir. 

 

2.4 Kinect Uygulama Platformları 

 

Kinect‘ in üzerinde bulunan Mikrofon Grubu ve 3 

Boyutlu Derinlik sensörleriyle algıladığı verileri ses, 

görüntü ve derinlik akıĢı verilerini yorumlamak üzere 

Doğal Kullanıcı Arayüzü kütüphanesine iletmektedir. 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/express
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Burada yorumlanan veriler ise uygulamalara bir komut 

olarak iletilerek program akıĢı sağlanmaktadır. Bu veri 

akıĢı ġekil 3‘ de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3. Bilgi AkıĢ Yönü  

 

3. Kinect Uygulamaları 

 

Hareket temelli iĢlemleri gerçekleĢtirebilen 

teknolojilerden biri de Kinect sensörüdür. Kinect 

cihazından bugün tıp, eğitim ve oyun gibi vb. birçok 

alanda yararlanılmaktadır. Bu alanlar için birçok 

uygulama geliĢtirilmektedir. Bu uygulamalar 

sayesinde kullanıcılar uygulama ile daha aktif bir 

iletiĢime geçmektedir. 

 

3.1 Kinect ile Tıp Uygulamaları 

 

Hareket temelli iĢlemler teknolojisinden 

yararlanılabilecek ve uygulamalar geliĢtirilecek 

alanların en baĢında tıp gelmektedir. Ġnsan vücudu 

hareketlerinin temassız bir Ģekilde algılanması 

sayesinde tıp alanında birçok uygulama 

geliĢtirilmesine olanak sağlamıĢtır. 

 

Bilhassa ameliyat esnasında sağlık personelinin, 

hastanın MR veya CT görüntülerini bilgisayar 

ortamında tekrar incelemek istediğinde hem hijyen 

hem de zaman açısından dezavantaj oluĢturmaktadır. 

Bugün, Kinect bu dezavantajları ortadan 

kaldırmaktadır. Temassız, insan vücudu hareketi 

sayesinde incelenecek görüntüler el hareketleriyle 

yönlendirilebilmektedir [8]. 

 

Kinect‘ ten fiziksel rehabilitasyon sürecinde de 

yararlanılmıĢtır. Yapılan bir çalıĢmada iki genç 

yetiĢkinin rehabilete olasılıkları değerlendirilmiĢtir. 

Kinect ile gerçekleĢtirdikleri fiziksel hareketlerin 

geliĢimleri kaydedilmiĢtir. Yaptıkları uygulamalarla 

hareketlerin sürekli kontrolleri sağlanmıĢtır. Bu 

Ģekilde gerçekleĢtirilen anlamlı müdahale 

aĢamalarında egzersiz performansını artırarak, fiziksel 

rehabilitasyon için motivasyonun arttığını göstermiĢtir 

[9].  

 

Ticari video oyunlarının kullanımı son yıllarda fizik 

tedavi alanlarında büyük ilgi görmektedir. Nintendo 

WiiFit ise bunlardan biridir. Ancak Nintendo WiiFit 

için kullanılan WiiMote oyun konsolunun hareket 

izleme denetleyicilerinin doğru dengeyi tam olarak 

sağlayamadığı ve tüm bileĢenlerinin performansı 

ölçmek için yeterince duyarlı olmadığı görülmüĢtür. 

Fiziksel rehabilitasyon; doğru, uygun izleme ve 

performans geri bildirim gerektirir. Kinect ile insan 

vücudunun hareketleri tam olarak algılanmıĢ ve diğer 

konsollara göre düĢük maliyeti ve yüksek 

performansıyla oyun tabanlı rehabilitasyon aracı 

geliĢtirilmesinde de yararlanılmıĢtır [10].  

 

3.2 Kinect ile Eğitim Uygulamaları 

 

Hareket temelli iĢlemler teknolojisi eğitim alanında, 

öğretme ve öğrenmeyi kolaylaĢtıracak yeni bir eğitim 

materyali gözüyle bakılmaktadır.  Öğrenmedeki 

verimliliği ve kalıcılığı sağlamak için daha çok duyu 

organını öğrenme sürecine dahil etmek gerekmektedir 

[11].  

 

Kinect, bilginin anlamlandırılarak çeĢitli yollarla 

sunulması ve kazanılmasına imkan sağlamaktadır. 

Ġnsan vücudu hareketleriyle gerçekleĢtirilen 

uygulamalar, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesi 

hem de öğrenmedeki motivasyonlarının artırılması 

sağlanabilir.  Kinect‘ in eğitim materyalleri arasındaki 

yerini hızlı bir Ģekilde alması, birçok eğitim 

kurumunun hareket temelli teknolojik eğitim ortamları 

oluĢturmasına sebep olmaktadır. 

 

Kinect‘ in sınıf içerisindeki etkileĢimi artırdığı ve 

öğrencilerin yaratıcılıklarını geliĢtirmek adına büyük 

bir potansiyel olduğu görülmektedir.  GeliĢtirilen 

uygun içerikli uygulamalar ile interaktif bir öğrenme 

ve öğretme ortamı oluĢturacağı gözlenmiĢtir [12].  

 

3.3. Kinect ile Oyun Uygulamaları  

 

Hareket Temelli iĢlemler teknolojisinin teknik olarak 

uygulanabilirliği oyun alanının da baĢlatılmıĢtır. 

Günümüzdeki oyunlardaki etkileĢimi artırmak adına 

insan vücudu hareketinden yararlanılmıĢtır. 

 

Kinect sensörünün, 2010 yılındaki temel çıkıĢ 

noktasının da yine oyun alanında olduğunu 

bilinmektedir.  Oyun içerisinde vücut hareketlerinin 

algılanıp değerlendirilmesi açısından diğer oyun 

uygulamalarına göre ön plana çıkmaktadır.  

Oyun uygulamalarında önemli bir yapı olan 3 Boyutlu 

görselleĢtirme Kinect‘ in derinlik sensörleri tarafından 

sağlanabilmektedir. Bu sayede oyun içerisinde 

kullanıcı vücut hareketlerinin tamamını 3 boyutlu 

görsel bir yapının içerisinde gerçekleĢtirebilmektedir. 

 

4. Sonuç 

 

Hareket temelli iĢlemler teknolojisinin en yeni gözdesi 

Kinect olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bugün insan 

vücudu hareketleriyle birçok alanda farklı uygulamalar 

geliĢtirilmektedir ve her geçen gün bu uygulamalara 

bir yenisi eklenmektedir. 

 

Kinect; sadece tıp, eğitim ve oyun uygulamalarında 

değil tekstil, robot, güvenlik vb. gibi alanlarla 

uygulamalarıyla karĢımıza çıkmaktadır. Bu alanlardaki 
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uygulamalarla kullanıcı etkileĢimli bir iletiĢim 

sağlanmaktadır. 

 

Bugün bu uygulamaları gerçekleĢtirmek için 

kullandığımız Kinect cihazı yakın bir süreçte mobil 

cihazlar, bilgisayarlar vb. gibi teknolojilerle birleĢerek 

tamamen temassız bir iletiĢim ortamı sağlanması ön 

görülmektedir. 
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Özet: Büyük ölçekli verilerle doğru yöntemler kullanarak gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayan kuralları, 

bilgisayar programlarıyla adlandırma iĢini veri madenciliği olarak konumlandırabiliriz. Veri madenciliği 

teknikleri olarak sınıflandırma, bağımlı değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin önemini ortaya koyma (regresyon), 

zaman serileri analizi, özetleme, kümeleme teknikler vardır. Biz regresyon yöntemiyle bu çalıĢmamızı 

yapacağız.Doğalgaz sektöründe de gaz tüketimlerinin gelecek tahminlerini yapmak bir dağıtım firması için 

büyük önem arz etmektedir. Bu önemli tahminleme iĢlemlerini geriye dönük verilerin ve projeksiyon verileriyle 

harmanlayarak belirlediğimiz regresyon yöntemleri ile tüketim tahminlemesini yapacağız. Bu sayede elde 

ettiğimiz sonuçlar, geleceğe dönük enerji tüketimini, yol gösterici niteliğe sahip olmasını ve doğru kararlarla 

enerji verimliliğini artmasını sağlayacaktır. Bu tahminleme de Sakarya ilinin doğalgaz tüketim verileri ve diğer 

etken veriler kullanılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Veri Madenciliği, Regresyon, Doğalgaz, Tüketim Tahminleme. 

 

Abstract: Large-scale data, which can make estimates about the future rules of using the right methods, 

computer programs, data mining as a job, can we position the naming. As data mining techniques, classification, 

regression, time series analysis, summarizing, there are techniques such as clustering. We will do this work the 

method of regression. To make estimates of the gas consumption of the natural gas sector in the future is of great 

importance for a distribution company. This is an important retrospective data and the projection data estimation 

procedures determined by blending with regression methods will forecasting consumption.In this way, our 

results for the future energy consumption, make the right decisions guiding qualifications will improve energy 

efficiency. This is the country of Sakarya forecasting of natural gas consumption data and data used in the other 

factors. 

 

Keywords: Data Mining, Regression, Natural Gas, Consumption, Forecasting 

 

1. Giriş 

 

Doğalgaz sektöründe 2011 yılında LNG ticaret hacmi 

%10 artarak büyümeye devam etmiĢtir. LNG 

ithalatındaki büyüme özellikle nükleer krizle birlikte 

Japonya ve geliĢmekte olan güney yarımküre 

pazarlarının yanı sıra Ġngiltere, Güney Kore ve Tayvan 

gibi geliĢmiĢ pazarlardaki artıĢlardan kaynaklanmıĢtır. 

Avrupa‘da LNG talebi yılın ilk yarısında artmıĢ, ancak 

ikinci yarısında düĢüĢ trendine girmiĢtir. Asya 

pazarlarındaki talep artıĢı ise piyasalardaki fazla LNG 

miktarını büyük ölçüde azaltmıĢtır[1]. 

 

KüreselleĢen dünya da enerji için birçok uygulamalar 

tahminlemeler yapılması kaçınılmaz durumlara 

gelmiĢtir. Bu tahminlemeler ile büyük ülkeler veya 

Ģirketler bu süreçte elde edilen sonuçlara göre adım 

atmaktadırlar.  

 

Türkiye‘deki enerji sektörlerinden biri olan doğalgaz 

da dıĢa bağımlılığız %95 lerin üstündedir. Bu sebeple 

gaz dağıtım Ģirketlerinin günlük gaz çekiĢlerini kısa 

dönemlik tahminlemelerle öngörmesi kaçınılmazdır.  

Bu tahminlemelerde önemli olan geçmiĢ verilerin bir 

tabloda elimizde olmasıdır. Tüketim tahminlemesinde 

birçok faktör sonucu etkilemektedir.Bu veriler ile 

doğalgaz dağıtım Ģirketleri öngörülerini belirterek 

enerji verimliliği konusunda ülkeye ve dıĢ sermayelere 

büyük katkılar sağlamaktadır. 

 

Veri madenciliği ile bu elde edilmiĢ geçmiĢe dönük 

verileri harmanlamak çok önemli bir süreç olmuĢtur. 

Bu çalıĢmada, konutlarda kullanılan doğal gazın ısıtma 

tüketim dönemlerine aitaylardaki tüketim miktarlarının 

tahmin edilmesi için geliĢtirilen regresyon yöntemiyle 

tanıtılmaktadır. Doğalgaz tüketimiyle, zaman ve 

derece günlerle ifade edilen hava değiĢkenleri 

arasındaki iliĢkiler araĢtırılmakta, ayrıca doğal gaz 

fiyatı, tüketici fiyat endekslerini kapsayan çeĢitli 

ekonomik göstergelerin doğal gaz kullanımına olan 

etkisi analiz edilmektedir.  

Modeller, Sakarya iline ait gözlem verileri kullanılarak 

oluĢturulmuĢtur. Elde edilen sonuçlar, zaman ve hava 

değiĢkenlerinin yanında tüketicilere yönelik ekonomik 

göstergelerinde konutlardaki doğal gaz talebi üzerinde 

belirleyici bir etken olduğunu gözlemlemekteyiz 

 

2. Veri Madenciliği 

 

Günümüzde teknolojinin geliĢip ucuzlamasından 

dolayı, her çeĢit verinin kaydedilmesiyle enformasyon 

yığınları, üç boyutlu resimlerde olduğu gibi ilk bakıĢta 

hiçbir Ģeyin anlaĢılmadığı karmaĢık bilgi çöplüklerine 

dönüĢmüĢtür. Bu da, verilerin anlamlı bir Ģekilde 
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saklanıp gerektiğinde kullanılmasını hem bir ihtiyaç 

hâline getirmiĢ, hem de giderek zorlaĢtırmıĢtır. Bu 

noktada, üç boyutlu resimlerin görülebilmesi veya 

okunabilmesinde bazı metotlar olduğu gibi, veri 

yığınlarının veri setlerinin verimli bir Ģekilde 

okunması ve anlaĢılıp kullanabilmesine yardımcı olan 

veri madenciliği (Data Mining) veya daha geniĢ bir 

yaklaĢımla veri yönetimi teknikleri çözüm bulunması 

konusunda yardımcı olmaktadır.  

 

Veri madenciliği, geleceğe yönelik tahminlerde 

kullanılabilecek saklı bilgilerin, birçok veriyi içinde 

barındıran geniĢ veri tabanlarından değiĢik tekniklerle 

elde edilmesi sanatıdır[2]. Veri madenciliği teknikleri, 

veri tabanında ve veri ambarlarında (data warehouses) 

tutulan, bugüne ve geçmiĢ dönemlere ait verilerden 

sadece ihtiyacımız olan bilgileri seçip çıkarmaya 

yarayan yeni bir yaklaĢımdır. Bu tekniklerle gelecekte 

oluĢabilecek davranıĢ ve durumlar konusunda tahmin 

yürütülmekte, beklenen süreçler ortaya çıkmadan 

kararlar alınarak süreçler yönlendirilebilmektedir.  

 

Bilginin keĢfine giden yol olarak da ifade edilen veri 

madenciliğinde, değiĢik kaynaklardan veri toplanır, ön 

iĢlemeye tabi tutularak hatalı veriler ayıklanır, eksik-

kayıp veriler tamamlanır, veriler ortak bir formata 

dönüĢtürülür, gerekli neticelerin elde edilmesi için 

uygun iĢlem basamakları (algoritmalar) uygulanır ve 

neticeler anlaĢılır bir Ģekilde (grafik vb) sunulur. Bu 

iĢlemlerin ortak hedefi, eldeki verilerin incelenerek 

gerçeğe en yakın modele oturtulmasını sağlamaktır. 

Bu modeller, tahmin edici veya tanımlayıcı hususiyette 

olabilir.  

 

Veri madenciliği teknikleri olarak sınıflandırma, 

bağımlı değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin önemini 

ortaya koyma (regresyon), zaman serileri analizi, 

özetleme, kümeleme, bağlantı kurma gibi teknikler 

vardır.  

 
Şekil 1. Tahminleme Süreci 

 

3. Uygulama 

 

3.1 Verilerin Toplanması 

 

Doğal gaz tüketim tahminlemesinde modeller 

oluĢturulmadan önce, elde edilecek veriler, tahminlerin 

oluĢturulmasında birincil öneme sahiptir. Verilerin 

doğru ve anlaĢılır olması oluĢturulacak modelleri ve 

tahmin sonuçlarını etkileyecektir. Buna göre doğal gaz 

tüketimi üzerine kısa dönemde etkiyebilecek 

değiĢkenler üzerinde durulmuĢtur. Bunlar; 

 Meteorolojik Veriler 

 Abone Bilgileri 

 GeçmiĢ dönem tüketim verileri 

 Anlık tüketim verileri 

 Takvimsel olaylarĢeklindedir. 

 
Şekil 2. Veri AkıĢ Süreci [3] 

Modelleme oluĢturulurken tahminleme süreci ġekil 2 

de görüldüğü gibi olmuĢtur. Excel tablosu ve SQL veri 

tabanı üzerinden gelen veriler ile güncel tüketim 

verileri oluĢturulmuĢ, buna dıĢarıdan meteoroloji, 

takvimsel olaylar ve abone bilgileri eklenmiĢtir 

 

3.2 Meteorolojik Veriler 

 

GerçekleĢen meteoroloji veriler saatlik olarak DMĠ 25' 

den alınmaktadır. Burada iki durum söz konusudur. 

Ġlk durum 05 Temmuz 2011 tarihine kadar hazır 

alınmıĢ DMĠ verisi veri tabanına doğrudan 

aktarılmıĢtır.  

 

Bu veriler sadece "Adapazarı" istasyonu üzerinden 

gelmektedir. ĠĢlenmiĢ olan bu veride en düĢük sıcaklık, 

en yüksek sıcaklık, ortalama sıcaklık, nem, rüzgâr hızı 

ve rüzgâr yönü bulunmaktadır.  

 

Bu tarihten sonraki (06 Temmuz 2011) meteoroloji 

verisi ise saatlik ham Ģekilde DMĠ' den 

sağlanmaktadır. Bu verilerde "Karasu", "Geyve" ve 

"Adapazarı" istasyonlarından alınan saatlik ortalama 

sıcaklık, nem, ıslak termometre sıcaklığı, rüzgâr hızı, 

rüzgâr yönü, hadise bilgisi, basınç ve görüĢ mesafesi 

bilgileri yer almaktadır. 

 

Anlık olarak alınan verilerde bulunan mesafesi, hadise 

bilgisi her zaman alınmamakta, havanın durumuna 

göre değiĢmektedir. (Tablo 1) 

 

Tüketimlerin mevsimsel değerler ile rms (reducing 

metering station – basınç düĢürme istasyonu) bazında 

değiĢim göstergesi ġekil 3‘teki gibidir. 

                                                           
25

 Devlet Meteoroloji ĠĢleri 
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Şekil 3. Meteorolojik Verilerin Tüketimle Orantısı 

 

 

Tablo 1 - GerçekleĢen Meteoroloji Verisi Örneği 

 
 

HavaTarih Ilce T_Ort T_Min T_Maks Nem 

Islak 

Termometre 

Sicaklik 

Ruzgar 

Hızı 

RuzgarYo

nu 
Durum Basınç 

Görüş 

Mesafesi 

2011-07-05 

01:00:00.000 
Karasu 18,3 NULL NULL 88 18,3 1 220 -99 1012,7 -99 

2011-07-05 

00:00:00.000 
Adapazarı 17,2 NULL NULL 93 16,2 1 230 

HAVA 

AÇIK 
1013,4 15 

2011-07-05 
00:00:00.000 

Geyve 14,7 NULL NULL 90 13,1 2 70 -99 1015,4 -99 

2011-07-05 

00:00:00.000 
Karasu 18,9 NULL NULL 90 18,9 3 190 -99 1012,7 -99 

2011-07-04 
23:00:00.000 

Adapazarı 16,8 16,8 17 94 NULL 0,7 199 NULL NULL NULL 

2011-07-04 

22:00:00.000 
Adapazarı NULL 17,6 17,7 NULL NULL 0,6 150 NULL NULL NULL 

2011-07-04 

21:00:00.000 
Adapazarı 17,8 17,8 17,9 92 NULL 0,6 117 NULL NULL NULL 

2011-07-04 

20:00:00.000 
Adapazarı 18,8 18,8 19 90 NULL 1 234 NULL NULL NULL 

 

3.2 Takvimsel Olaylar  

 

Doğal gaz tüketimi etkileyen diğer bir nokta da 

takvimsel olaylardır. Takvimsel olaylar resmi tatiller, 

hafta sonu tatilleri, okulların kapanması, ramazan ve 

kurban bayramları gibi örnekleri çoğaltılabilecek 

takvime ve zamana bağlı olarak değiĢen durumlardır. 

Burada göz önünde bulundurulan durumlar;  abone 

türlerine göre; 

 ĠĢ günü durumu 

 Tatil nedeni 

 Kampanya durumu 

Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Burada takvimsel olaylar 

2006 yılında baĢlatılmıĢ, 2022 yılına kadar 

hazırlanmıĢtır. Takvimsel olaylarda resmi bayramlar 

girilmiĢtir. Dini bayramlar belirli tarihe kadar 

bulunmaktadır. (Tablo 2) 

 

Tatil durumları ise; hafta sonu, resmi tatil, ramazan 

bayramı, kurban bayramı, seçim & referandum tatili 

Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. 

4. Talep - Tüketim Yöntem Modelleme Analizi 

 

4.1 Regresyon Analizi 

 

Bir ölçüt değiĢkeni ile bir veya daha fazla sayıda 

tahmin değiĢkenleri arasındaki ilgiyi sayısal hale 

dönüĢtürmede kullanılan istatistiksel analizdir. 

Regresyon analizi esas olarak değiĢkenler arasında 

iliĢkinin niteliğini saptamayı amaçlar.  

Tahmin değiĢkeni olarak bir değiĢken kullanılırsa basit 

regresyon, tahmin değiĢkenleri olarak iki veya daha 

fazla değiĢken kullanılırsa çoklu regresyon analizinde 

söz etmek mümkündür. Amaç her tahmin değiĢkeninin 

ölçüt değiĢkenindeki toplam değiĢmeye olan katkısının 

saptanması ve dolayısıyla tahmin değiĢkenlerinin 

doğrusal kombinasyonunun değerinden hareketle ölçüt 

değerinin tahmin edilmesidir.[5]. 

 
Yi= (b0+ b1X1+ b2X2+…bnXn)+ ei 
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IsGunleriID IsGunleriTarihi AboneTuru IsGunuMu TatilNedeni Kampanya KampanyaDerecesi 

16537 

30.08.2011 

00:00 1 1 NULL NULL NULL 

16538 
30.08.2011 
00:00 2 1 NULL NULL NULL 

16539 

30.08.2011 

00:00 8 0 3 NULL NULL 

16540 
30.08.2011 
00:00 9 0 3 NULL NULL 

16541 

30.08.2011 

00:00 10 1 NULL NULL NULL 

16542 
30.08.2011 
00:00 5 0 3 NULL NULL 

Tablo 2–Takvimsel Olaylar Örnek Verisi 

 

Y bağımlı değiĢken, b0, regresyon eğrisinin y eksenini 

kesim noktası, b1 ilk tahmin değiĢkeninin X1 

katsayısı, b2 ikinci tahmin değiĢkeninin X2 

katsayısı,… eiise i‘inci denek için Y‘nin tahmin edilen 

değeriyle gözlenen değeri arasındaki farktır. (ġekil4) 

Şekil 4. Regresyon Analizi Sonucu OluĢan Veriler 

 

5. Sonuç 

 

Tahminleme sürecinin sonunda sonuçlar oluĢmaktadır. 

Bu sonuçlar günlük tahmin sonuçları olmaktadır. 

Tahmin sonuçları, yarın ve sonrasını tahmin 

etmektedir. 

 

Regresyon analiziyle talep – tüketim analizleri hata 

oranı düĢük olarak tahminlemeleri çok yüksek 

derecede tutmaktadır. 

 

Bu oluĢan verileri değiĢik veri analiz programlarıyla 

regresyon analizi modellemesini seçerek elde 

edilebilmektedir.  

 

Geleceğe dönük net raporlar veri kalitesine göre 

değiĢiklik gösterebilmektedir. 

 

Bu verilerle raporlar her gün çalıĢıp modelleme 

üzerinde yeni verileri iĢleyebilecektir. 

Raporun çalıĢtığı gündeki tahminler ise kendisinden 

bir gün önce yapılmıĢ olan tahminler olarak 

gelmektedir. Böylece geçmiĢteki günlerde tahminler 

ortaya rahatlıkla konulabilecek, geliĢtirme takip 

edilebilecektir. Tahminler 12 günlük alınmaktadır. 

Burada önemli olan nokta tahminlerin hava 

durumunun iliĢkisidir.  

 

Üç rapor türü bulunmaktadır. Bunlar; 

 Hava durumu, toplam tüketim, toplam tahmin 

ve hatasını gösteren genel rapor. 

 Evsel ve serbest tüketimlerin alt ve üst limitli 

Ģekilde rms – a bazlı olduğu detay rapor. 

 Hava durumu, gerçekleĢen tüketim, tahmini 

tüketimin evsel ve serbest olarak rms – a bazlı 

olduğu evselserbest rapor. 

olarak alınmaktadır. 
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İnternet Engelleri: Filtreleme 
 

Zeynep Kontaş 
Köksal&Partners Avukatlık Bürosu 

kontas@koksalpartners.com , av.zeynepkontas@gmail.com 

Özet: Yeni kitle iletiĢim araçları tarih boyunca gerek ülkemiz de gerekse dünyada hep kuĢku ile karĢılanmıĢ ve 

topluma ahlaki yönden zarar verebileceği endiĢesiyle alelade hazırlanmıĢ önlemlerle toplum korunmaya 

çalıĢılmıĢtır. 1990‘larda, dikkatlerin Ġnternet‘e yöneldiği sırada, cinsel açıdan müstehcen içeriklerin yaygın 

biçimde insandan insana sirkülasyon Ģeklinde ulaĢılabilir ve toplumda kolayca paylaĢılabilir olması, kolluk 

güçleri ve hükümeti önlem almaya sevk etmiĢti. Türkiye‘de ve dünyada internet yasakları ve bazı ülkelerde 

sansür noktasında olaninternet eriĢiminin engellenmesi önemli bir gündem konusu olmuĢtur. Milyonlarca alan 

adının ve bu alan adlarının barındırdığı milyarları bulan sayfaların bulunduğu bu iletiĢim ve haberleĢme ağı 

birçok olumlu geliĢmeyle birlikte olumsuzlukları da hayatımıza sokmuĢ bulunmaktadır. Türkiye‘de ifade 

özgürlüğünü denetlemek için kullanılan geleneksel idari ve cezai önlemlerin, Ġnternet‘i denetlemeye 

yetmeyeceği açıktır. Hükümet, bu durumu aĢmak için 4 Mayıs 2007‘de ―Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‖u (5651 Sayılı 

Kanun) çıkarmıĢtır.Peki Türkiye‘de bu engellemeler ne boyutlara gelmiĢtir? 

 

1. Giriş 

Ġnternet, toplumsal, kültürel, ticari, eğitsel ve 

eğlendirici küresel bir iletiĢim sistemidir . Bu sistemin 

meĢru amacı , yaratıcılığın engellerini çevrimiçi 

kullanıcıların yararına ve onları güçlendirecek bi çimde 

azaltarak, duygu ve düşüncelerin bütün dünyaya 

yayılımını sağlamaktır . Geleneksel iletişim 

yöntemleriyle benzer tarafları olmasına rağmen 

Ġnternet pekçok bakımdan onlardan farklıdır . Ġnternet, 

dünyadaki en geniĢ iletiĢim ağı olarak , kuĢkusuz ki 

küreseldir ve içindeki gözle görülemeyen ulusal 

sınırlarla birlikte tamamen ―merkezi olmayan‖ bir 

yapıya sahiptir . Ġnternet‘in mülkiyeti kimseye ait 

olamaz ve ne tek başına bir kurum ne de tek bir devlet 

onu yönetebilir.  

 

Ġnternet gibi bir iletişim ağının hayata geçmesine yol 

açan bilgi ve iletiĢim teknolojileri , bir taraftan, bilgiye 

eriĢim, haberleĢme, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri 

özgürlüğü gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin 

kullanımını hatırı sayılır biçimde güçlendirmektedir . 

Fakat diğer taraftan aynı teknolojilerin , ―bu hak ve 

özgürlüklerin ve özel yaĢama saygı , haberleĢmenin 

gizliliği ve insanlık onuru gibi diğer özgürlük ve 

değerlerin aleyhine etkiler yaratabileceği‖ (1) genel 

kabul gören bir gerçektir. 

 

Ġnternet‘in yaygınlaĢıp , geniĢ halk kitleleri tarafından 

eriĢilebilir olduğu 1990‘lı yılların ortalarından bu 

yana, kolayca ulaşılabilen belli bazı içerik türleri , 

genellikle ―hukuka aykırı‖ ve ―zararlı‖ diye 

tanımlanarak, birçok devlet ve düzenleyici kurumun ve 

uluslararası kuruluşun odak noktası olmuştur . Ne var 

ki, Dünya etrafında Ġnternet içeriği ile ilintili sorunları 

yeni kanunlar çıkararak ya da varolanlara eklemeler 

yaparak çözmeye çalışan devletle rin birçoğu , 

Ġnternet‘in telgraf, telefon, radyo ya da uydu sistemleri 

gibi ―sadece bir diğer yeni araç olup , yönetim 

açısından kendinden öncekilerden farklı olmadığı‖ (2) 

yanılgısı içindedirler.  

Ġnternet‘in geliĢimine iliĢkin yaklaĢımlar da  toplumdan 

topluma değişebilmektedir. Ulus devletlerin ekonomik 

geliĢmiĢlikleri, hukuka saygıları , diğer devletlerle 

iliĢkileri, teknolojik bilgiye hâkimiyetleri ve bilgi 

toplumuna hazır olma düzeyleri farklıdır . Bu açıdan 

bakıldığında, Türkiye‘nin İnternet açısından gelişme 

aĢamasında olduğu , Ġnternet eriĢimi , kullanımı ve 

yaygınlığı bakımından başka bazı ülkelerin ondan çok 

daha ilerde olduğu belirtilebilir. 

 

Bu durum ister istemez her ulus devletin benimsediği 

Ġnternet yönetimi yaklaĢımını ve politika belirleme 

sürecini de etkilemektedir . Avrupa içinde , kültürel, 

hukuki, ahlaki, dini, tarihi ve toplumsal -siyasal 

farklılıklar yüzünden farklı toplumlarda İnternet‘in 

geliĢimi ve yönetim yaklaĢımları kaçınılmaz olarak 

birbirlerinden farklılaşmaktadır . Örneğin, Alman ve 

Fransız hükümetleri İnternet‘in Neo -Naziler tarafından 

kullanımı konusunda siyasal korkular ve duyarlılıklar 

taĢırken, BirleĢik Krallık , ırkçılığın tehlikelerine karşı 

daha sakin bir tavır takınmakta ama İnternet‘te cinsel 

açıdan müstehcen içeriğe eriĢim sözkonusu olduğunda , 

bunun tam tersine , uzun yıllardır süregelen baskılama 

kültürü geleneğini korumaktadır  

 

Türkiye‘nin demokratikleĢme sürecinde en temel 

sorunlardan biri ifade öz gürlüğüdür. Nitekim, Avrupa 

Ġnsan Hakları Mahkemesi (―AİHM‖), bir dizi ― 10. 

Madde‖ davasında , Türkiye‘nin Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi‘ni (―AİHS‖) ihlâl ettiği hükmüne 

varmıştır. Türkiye‘de Ġnternetle ilgili olarak çıkarılan 

5651 Sayılı Kanun‘un içerdiği hükümler de benzer 

ihlâllere neden olacak bir potansiyele sahiptir.  

 

Türk hükümeti, çoğu diğer hükümetin aksine, 2001‘e 

kadar Ġnternet‘i düzenleme konusunda müdahaleci 

olmayan bir yaklaĢım benimsemiĢtir. O tarihe kadar 

Ġnternet‘i düzenleyen özel bir kanun mevcut değildi. 

Ġnternet üzerinden yayılan ifade için de ifade suçlarıyla 

ilgili genel düzenleme sisteminin yeterli olduğu 

düĢünülmüĢtür. Eski Türk Ceza Kanunu kapsamında 

mailto:kontas@koksalpartners.com
mailto:av.zeynepkontas@gmail.com
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açılmıĢ, kamuoyunda iyi bilinen bir kaç dava bu 

dönemdeki eğilimi ortaya koymaktadır. Bu davaların 

hepsi eski Türk Ceza Kanunu‘nun 159. maddesinin 1. 

Fıkrasına  dayanmaktadır. 

 

5651 Sayılı Kanun‟dan Önceki Erişim Engelleme 

Uygulamaları 
 

Türkiye‘de ifade özgürlüğünü denetlemek için 

kullanılan geleneksel idari ve cezai önlemlerin , 

Ġnternet‘i denetlemeye yetmeyeceği açıktır . Bu 

yüzden, web sitelerinden sorumlu olan bireyleri 

hedefleyen basın kurallarının yanısıra, siteler hakkında 

verilen bazı engelleme kararları da çok açık hukuki 

temellere oturmamaktadır . Hükümet, bu durumu 

aĢmak için 4 Mayıs 2007‘de ( Yürülülük tarihi 23 

Kasım 2007) ―İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‖u (5651 Sayılı 

Kanun) çıkarmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez ise , 

yurtdışından yayın yapan ve pek rağbet gören 

YouTube, Geocities gibi siteler de dâhil olmak üzere 

birçok web sitesine Türkiye‘den erişim engellemeleri 

baĢlamıĢtır. 5651 Sayılı Kanun çıkarıldığı zaman , web 

sitesi engellemenin daha önceleri başvurulmayan , yeni 

bir kavram olduğu sanılmaktaydı . Ancak bunun tam 

aksine, web sitesi engelleme ve filtrelemenin 2007 

öncesinde dayanmaktadır . Türkiye‘de henüz 2000 

baĢlarında kimi websiteleri kapatılmış ya da erişimleri 

engellenmiĢ, bu şekilde verilmiş çeşitli mahkeme 

kararları o zamanki çevirmeli İnternet Servis 

Sağlayıcıları eliyle uygulanmıĢtır .  

 

Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yönetimini 

eleĢtiren web sitesi ―Subay .Net‖in kapatılması , 

medyada da geniş biçimde haber konusu olmuştur 

(3).2000 yılı Eylül‘ünde kurulduğu sanılan sitede 

bulunan ―Serbest Atış‖ başlıklı forumda , subaylar 

ordudaki günlük yaşam ve komutanlarıyla ilgili komik 

hikâyeleri paylaşmışlardır . TSK‘yı savunan ve 

eleĢtiren farklı görüĢlerin ileri sürüldüğü sitede , bu 

farklı görüş sahipleri siteye bıraktıkları mesajlarda 

karĢılıklı olarak birbirlerine hakaretler de 

yöneltmişlerdir. (4) Sitenin Milliyet Gazetesi‘nde 

haber konusu olması üzerine dört gün içinde 

18.000‘den fazla İnternet kullanıcısı siteyi ziyaret 

etmiĢtir (5). Web sitesindeki sayfaların orduyu rencide 

ettiği görüĢüyle site sorumluları Türk Ceza 

Kanunu‘nun 159. maddesi hükümlerine göre 

kovuĢturulmakla da tehdit edilmiştir.  

 

Benzer bir örnek de 2001 Aralık ayında , Ġstanbul‘daki 

bir mahkeme tarafından alınan ―İdea Politika‖ adlı 

derginin web sitesinin TCK madde 159‘a göre silahlı 

kuvvetleri ―tahkir ve tezyif‖ ettiği gerekçesiyle 

kapatılma kararıdır (6). Bir diğer engelleme kararı da 

―ekmekveadalet.com‖ web sitesi hakkında ―silahlı 

kuvvetleri aşağılayıp küçük düşürdüğü‖ gerekçesiyle 

21 Mayıs 2003‘de alınmıştır . Mahkeme aynı gün yine 

159. madde bağlamında Kürt sorunuyla ilgili yoğun 

bir şe kilde yayın yapan haftalık Özgür Politika‘nın 

web sitesi ―ozgurpolitika .org‖ için de bir engelleme 

kararı almıştır. 

 

Şekil 1: Ozgurpolitika.Com Ġçin Alınan ErişĠm 

Engelleme Mahkeme İlâmı 

 

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu örneklerin yanısıra , 

Türk mahkemeleri Türkiye dışından yayın yapan bir 

dizi web sitesi hakkında da çeşitli engelleme kararları 

vermiĢtir. ġu anda , bu web sitelerinin kimileri hiç 

yoktur ya da hâlâ engelli ve Türkiye‘den erişilemez 

durumdadır.  

 

2005 ortalarında MÜYAP (Türkiye Bağ lantılı Hak 

Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ) ( 7), 

içinde kendisinin temsil ettiği Türk sanatçıların 

bulunduğu korsan müzik ve videolar içeren web 

sitelerine erişimin engellenmesi için peşpeşe davalar 

açmaya başlamıştır . ―Turk.Internet.Com‖un yaptığı bir 

araĢtırmaya göre bu tutum , sitelerin 

engellemesi/kapatılması yolunda alınan karar 

sayısında muazzam bir artışa yol açmıştır : 2005‘te 

153, 2006‘da 886 ve 2007‘de 549 web sitesi bu şekilde 

eriĢime kapatılmıĢtır . Daha yakın bir geçmiş te, 2007 

yılının Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaretamiz ifadeler 

ve Türk Bayrağını küçük düşürücü görüntüler içerdiği 

iddia edilen bir video -klipe erişim , Ġstanbul 1.Sulh 

Ceza Mahkemesi‘nin kararıyla engellenmiĢtir (8). Söz 

konusu video-klip YouTube üzerinden yayınlandığı ve 

engelleme alan adı düzeyinde yapıldığından karar 

Türkiye‘den YouTube‘un tamamına erişimi 

engellemiĢtir. Mahkemeye, tartışmalı görüntünün , 

5816 sayılı ―Atatürk Aleyhine İşlene n Suçlar 

Hakkında Kanun‖ ile yeni Türk Ceza Kanunu madde 

300‘ü ihlâl ettiği savıyla başvurulmuştur . 

 

Şekil 2: YouTubecom için alınan Erişim Engelleme 

Kararı 
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Hakaret içeren Atatürk ile ilgili YouTube videolarının 

ulaĢılabilirliği, giderek artan çocuk pornografisi 

içeriğine, müstehcen içeriğe , intiharı körükleyen 

türden Satanist içerik ve web sitelerine , kısacası hepsi 

çocuklar için zararlı addedilen çeşitli İnternet sitelerine 

ulaĢılabilirliğin getirdiği sorunlara iliĢkin Ģikâyetler , 

Ġnternet‘in düzenlenmesi taleplerini daha yoğun bir 

Ģekilde gündeme getirmiĢtir . Bu talepler , Ġnternet 

içeriğinin düzenlenmesi için yeni bir kanun yapılması 

amacıyla hükümet ve Meclis‘i harekete geçirmiştir . 

 

2. 5651 Sayılı Kanun‟un Gelişimi ve Yürürl üğe 

Girmesi 
 

Adalet Bakanlığı , 2006 Ağustos‘unda Ġnternet 

suçlarıyla mücadele için yeni bir kanun taslağı 

üzerinde çalıştığını duyurarak , hakkında görüş 

belirtilmesi için bu taslağın üniversiteler , mahkemeler, 

ilgili bakanlıklar ve barolar dâhil olmak üzere 100‘den 

fazla kurum ve kuruluşa gönderildiği de ileri 

sürülmüştür.  

 

Taslak Kanun‘da öngörülen yeni suçların yanısıra 

maddelerin bir kısmı da yeniden yazılmıştır . Taslak 

Kanun‘un 32. maddesine göre yeni yasayla Türk Ceza 

Kanunu‘nun 243- 246. maddeleri yürürlükten 

kaldırılacaktı. Kimlik hırsızlığı , ―hacking‖, çocuk 

pornografisi, kumar ve kamu güvenliği hakkında 

hükümleri de içeren Taslağın içeriği son derece 

geniĢtir. 

 

Taslak hakkında yapılan bir yorumda Türkiye‘de ―ilk 

defa, siber suçları ağır bir şekilde cezalandıran, biliĢim 

ortamında gerçekleştirilecek tehdit , Ģantaj, aĢağılama 

ve iftira için TCK‘da öngörülmüş cezaları iki misli 

artıran, Türk Ceza Kanunu (TCK) dışında bilişim 

suçlarına ilişkin bir taslak‖ hazırlandığı ifade  

ediliyordu (9). 

 

―Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim 

Suçları Hakkında Kanun Tasarısı‖ olarak adlandırılan 

taslak metninde sözü edilenlere ek olarak , biliĢim 

sistemine izinsiz girip veri toplamak, sahtecilik ve 

yanıltarak bilgi toplamak suçları hakkında da 

hükümler yer almıştır . 

 

Tasarı çok ağır bazı cezalar öngörmektedir . Tasarı 

kanunun etkin biçimde uygulanabilmesi için siber 

suçlarla ilgili olarak kayıt ve veri saklama bağlamında 

servis sağlayıcıların hukuki sorumluluğunu da 

düzenlemektedir. 

 

Türk polisi ―bilişim ortamında çocuk pornografisi 

ilintili tutuklamaların 2006‘da tepe noktasına vardığına 

ve hâlâ giderilmesi gereken kanun boşlukları 

olduğuna‖ dikkat çekerek tasarıyı memnunlukla 

karĢıladığını açıklamıĢtır . Hakim, akademisyen ve 

avukatlardan oluşan bir uzmanlar grubu ise bu suçların 

Ceza Kanunu içine alınmasını tavsiye etmiştir . 

Adalet Bakanlığı‘nın hazırladığı Taslak özünde tam bir 

ceza hukuku metni niteliğindedir . Servis sağlayıcıların, 

yer sağlayıcı şir ketlerin ve İnternet kafelerin 

sorumluluklarına ilişkin idari suçlar ve bunlara 

getirilen idari yaptırımlar da bulunmasına rağmen , 

taslağı hazırlayanların asıl amacı Ġnternet‘i 

düzenlemek için web sitelerine erişimin engellenmesi 

ya da sansür yolunda kurallar getirmek değil , yeni 

suçlar yaratmaktır . Bu yönteme paralel olarak ve 5651 

Sayılı Kanun‘un aksine , Taslak idari birimlere erişim 

engelleme yetkisi de vermemiştir . 

 

3. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun”un Yürürlüğe Girmesinden Sonraki 

Gelişmeler 

 

―İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 

ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun‖ (5651 Sayılı Kanun ) 

Ġnternet ortamında iĢlenen belli suçlarla mücadeleyi 

amaçlamakta ve bu suçlara iliĢkin süreçleri , içerik, yer 

ve erişim sağlayıcılar aracılığıyla düzenlemektedir . 

Tasarı 4 Mayıs 2007‘de kabul edilmiş ve önceki 

CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 

onaylanarak 22 Mayıs 2007 Resmi Gazete‘de 

yayımlanmıştır .  

 

BaĢbakanlık, bu dönemde Kanunla ilgili üç yönetmelik 

yayınlamıştır. Ġlk olarak, 24 Ekim 2007‘de, ―Erişim Ve 

Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesin e İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖ yayınlanmıştır 

(―1. Yönetmelik‖). 1 Mart 2008‘de bu Yönetmeliğin 

değiĢtirilmiĢ hali Resmi Gazete‘de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir . 1 Kasım 2007‘de ―İnternet 

kafeler‖ diye de anılabilecek ―toplu kullanım 

sağlayıcılar‖ ile ilgili olarak ―Ġnternet Toplu Kullanım 

Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik‖ yayınlanmıĢtır 

(―2. Yönetmelik‖). Nihayet, 30 Kasım 2007‘de 5651 

Sayılı Kanun‘un uygulanmasına ilişkin izlenecek 

usulleri ve ayrıntılı kuralları içeren ―Ġnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair 

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖ 

(―3.Yönetmelik‖) yayınlanmıştır. Anılan üç 

Yönetmelik de 5651 Sayılı Kanun‘un 11. maddesinin 

1. fıkrası uyarınca hazırlanmış , üçü de UlaĢt ırma 

Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı‘na 

danışılarak kaleme alınmıştır. 

 

4. 5651 Sayılı Kanun‟un Getirdiği Hükümler 

 

Kanun‘un 3. maddesi ile içerik , yer ve erişim 

sağlayıcılara, ―kendileri hakkındaki tanıtıcı bilgileri, 

kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların 

ulaĢabileceği Ģekilde ve güncel olarak bulundurmak‖ 

biçiminde bir ―bilgilendirme yükümlülüğü‖ 

getirilmiĢtir. ―3. Yönetmelik‖in 5. maddesine göre 

ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar ile yer 

ve erişim sağlayıcılar kendilerine ait web sitelerinde 
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adları, vergi kimlik ve ticaret sicil numaralarını , 

ikametgâh, e-posta adresleri ve telefon numaralarını 

sitenin ana sayfasından ulaşılabilecek biçimde 

vermekle yükümlüdürler . Kanun‘un 3. maddesinin 2. 

fıkrası, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik , yer 

veya erişim sağlayıcılarının , BaĢkanlık tarafından 

verilecek idari para cezasına çarptırılacakları hükmünü 

düzenlemektedir. 

 

4. madde içerik sağlayıcıların , Ġnternet ortamında 

kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumlu 

olduklarını belirtmektedir . Ancak, içerik sağlayıcılar 

bağlantı sağladıkları baĢkasına ait içerikten sorumlu 

değildir. 4. maddenin 2. fıkrasına göre içerik 

sağlayıcıların sunuĢ biçim inden, bağlantı sağlanan 

içeriği benimsedikleri ve kullanıcının söz konusu 

içeriğe ulaĢmasını amaçladıkları açıkça anlaĢılıyor ise 

o zaman genel hükümlere göre sorumlu tutulmaları 

mümkün olacaktır .  

 

ġimdiye kadar , 397 yer sağlayıcı ve b arındırma 

hizmetini kendi bünyesinde veren 146 Ģirket, gereken 

―faaliyet belgesi‖ni almış durumdadır (10). Yer 

sağlayıcıların sorumluluğu bağlamında , 5. madde, 

uyarıya dayalı sorumluluk sistemi getirmektedir . 

Madde uyarınca , yer sağlayıcılar için b arındırdıkları 

içeriği denetlemek gibi bir genel sorumluluk olmadığı 

gibi, yer sağlayıcılar hukuka aykırı bir faaliyetin söz 

konusu olup olmadığını bizzat araştırmakla da 

yükümlü değildir . Bu hüküm , Avrupa Birliği E-Ticaret 

Yönergesi‘nin 15 inci maddesi ile uyumludur . Ne var 

ki, aynı maddenin ikinci fıkrası , yer sağladığı hukuka 

aykırı ya da hak ihlâl eden içerikten dolayı 

Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı tarafından 

uyarılarak veya 5651 Sayılı Kanun‘un 8 inci ve 9 uncu 

maddelerine ilişikin bir mahkeme kararına muhatap 

olarak haberdar edilen yer sağlayıcıyı , teknik olarak 

imkân bulunduğu ölçüde , hukuka aykırı içeriği 

yayından kaldırmakla yükümlü kılmaktadır . Bu hükme 

göre, yer sağlayıcılar , AB E-Ticaret Yönergesi‘nde de 

öngörüldüğü üzere , hakkında uyarıldıkları içeriği 

yayından kaldırmazlarsa cezalandırılabilirler (11). 

 

EriĢim ve Ġnternet servis sağlayıcılar 6. maddede 

düzenlenmiĢtir ve Ģimdiye kadar 92 servis sağlayıcı 

gerekli ―faaliyet belgesi‖ni almıştır (12). Bu 

düzenleme de , AB E -Ticaret Yönergesi ile uyumlu 

olup, bu metindeki yer sağlayıcılara ilişkin kurala 

benzemektedir. Madde 6/1 (a) bendine göre erişim 

sağlayıcı, herhangi bir kullanıcısının yayınladığı 

hukuka aykırı içerikten , Telekomünikasyon ĠletiĢim 

BaĢkanlığı tarafından uyarılması ya da bir mahkeme 

kararı ile haberdar olması halinde ve teknik olarak 

engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi 

engellemekle yükümlüdür . 

 

EriĢim sağlayıcılar , madde 6/1 (b) bendine gö re 

sağladıkları hizmetlere iliĢkin tüm iletiĢim (trafik) 

bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak 

üzere saklamakla yükümlü kılınmıĢtır . ―3. 

Yönetmelik‖ ise trafik bilgilerinin bir yıl saklanacağını 

belirtmektedir. EriĢim sağlayıcı lar, sakladıkları 

bilgilerin doğruluğunu , bütünlüğünü ve gizliliğini 

sağlamakla da yükümlüdürler . Madde 6/1, (c) bendine 

göre faaliyetlerine son verecek olan eriĢim 

sağlayıcılar, faaliyetlerine son verecekleri tarihten en 

az üç ay önce durumu Telekomünikasyon Kurumu‘na , 

içerik sağlayıcılarına ve müĢterilerine bildirmek ve 

trafik bilgilerine ilişkin kayıtlarını Kurum‘a teslim 

etmekle yükümlüdürler . Eğer madde 6/1(b) ile (c) 

bendlerindeki koşullara uymazlarsa, eriĢim sağlayıcılar 

6. maddenin 3. fıkrasına göre adli para cezası ile 

cezalandırılacaktır. 

 

6. maddenin 2. fıkrasına göre erişim sağlayıcılar , 

kendileri aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin 

hukuka aykırı olup olmadığını ve sorumluluğu 

gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü 

değildir. Yani, eriĢim sağlayıcılar ne kendi ağları 

üzerindeki bilgileri denetlemekle ve ne de taĢınan 

bilgiler içinde hukuka aykırı bir etkinliğe teşkil edecek 

eylem ya da koşullar olup olmadığını bizzat 

araĢtırmakla yükümlüdür . 

 

―1.Yönetmelik‖, Terörle Mücadele Kanunu‘nda 

belirtilen suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan 

Devlete karşı işlenen suçlardan hürriyeti bağlayıcı 

ceza ile hüküm giymiş olanların , ĠSS Ģirketlerinde % 

5‘den daha fazla paya sahip olamayacakları koşulunu 

getirmiĢtir. Bu kişiler bu şirketlerin yöneticisi ya da 

temsilcisi de olamazlar . 5651 Sayılı Kanun‘la getirilen 

bu kısıtlamanın hukuki bir temeli yoktur . Hatta böyle 

bir kısıtlamanın düzenlemeyle arasında bi r bağlantı 

kurmak bile güçtür . Eğer elde edilmek istenen yarar 

terörle mücadeleyse , alınan önlem kesinlikle 

orantısızdır. Anayasa‘nın 13. maddesine göre temel 

haklar yalnızca kanun tarafından sınırlanabilir . 

Yönetmelik ile getirilen böyle bir dü zenleme, bu 

nedenle de kabul edilemez. 

 

Kanun‘un 7. maddesi, toplu kullanım sağlayıcılarının 

(Ġnternet kafeler ) sorumluluğunu düzenlemektedir . 

Buna göre toplu kullanım sağlayıcılar , ancak mahallı̂ 

mülkî amirden alınacak resmi izin belgesi ile ticari 

olarak çalışabilecektir . 7. maddenin 2. fıkrasına göre , 

toplu kullanım sağlayıcılar hukuka aykırı İnternet 

içeriğini engelleyecek filtreleme yazılımları 

kullanmakla yükümlüdür . Resmi izni almadan çalışan 

toplu kullanım sağlayıcılarına da adli para cezası 

hükmolunacaktır. ―2. Yönetmelik‖e göre toplu 

kullanım sağlayıcılar , BaĢkanlık (TĠB) tarafından 

verilen yazılım ile kendi iç IP dağıtım loglarının 

doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden 

değeri günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl 

süre ile saklamakla yükümlüdürler .  

 

8. madde, yoğun eleĢtirilere yol açan eriĢim engelleme 

koĢullarını düzenlemektedir . 8. maddenin 1. fıkrasına 

göre içeriğinin belli bazı suçları oluĢturduğu 

hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan sitelere erişim 
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engellenecektir. 8. maddeye dâ hil edilen suçlar , Türk 

Ceza Kanununda yer alan intihara yönlendirme 

(madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103/1), 

uyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaĢtırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde 

temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuĢ 

(madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân 

sağlama (madde 228) ve 25/7/1951 tarih ve 5816 sayılı 

Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun‘da 

yer alan suçlardır. 

 

8. maddedeki engelleme koşulları , 2008 Ocak ayından 

itibaren, futbol ve diğer spor dallarıyla ilgili ―müşterek 

bahis‖ sitelerine ve Türk yargı alanı dışında olup 

kullanıcılarına yasal bir yetki olmaksızın İnternet 

üzerinden Ģans oyunları oynatan web sitelerine de 

uygulanmaktadır (13). Yurt dışında oynatılan her çeşit 

bahis veya şans oyunlarının İnternet yoluyla ve sair 

suretle erişim sağlayarak Türkiye‘den oynanmasına 

imkân sağlayan kiĢiler , iki yıldan beş yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılır. 

 

Bu tür içerik taşıyan web si teleri, Türkiye‘de iseler 

kapatılabilir veya sitelere erişim engellenir , yurt 

dışında iseler erişim sağlayıcılar aracılığıyla 

filtrelenebilirler.  

 

8. maddenin 2. fıkrası, bu durumda Cumhuriyet 

Savcısının kararını yirmidört saat içinde yargıç 

onayına sunmasını ve yargıcın da kararını en geç 

yirmidört saat içinde vermesini Ģart koĢmuĢtur . Bu 

süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir , 

Cumhuriyet Savcısı tarafından derhal kaldırılır ve 

engellenen web sitesine erişim sağlanır . Buna ek 

olarak, 8. maddenin 2. fıkrası, koruma tedbiri olarak 

verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara , 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine 

göre itiraz edilebilmesini mümkün kılmıĢtır . ―3. 

Yönetmelik‖in 13. maddesinin 2. fıkrasına göre, 

koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine 

iliĢkin karara , BaĢkanlıkça ve Ceza Muhakemesi 

Kanunu hükümlerine göre ilgililer tarafından itiraz 

edilebilecektir.  

 

Yargıç, mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı tarafından 

verilen erişimin e ngellenmesi kararının birer örneği , 

gereği yapılmak üzere Telekomünikasyon ĠletiĢim 

BaĢkanlığı‘na gönderilir . ―3. Yönetmelik‖in 15. 

maddesinin 1. fıkrası, koruma tedbiri olarak Yargıç , 

mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen 

eriĢim engelleme kararlarında belli bazı bilgilerin 

bulunmasını öngörmektedir . Bunlar, kararı veren 

merciin adı , karar tarihi , soruĢturma numarası veya 

kovuĢturmaya geçilmiĢse mahkeme esas numarası , 

tedbirin hangi suç için istendiği , bu suça ilişkin ye terli 

Ģüphe sebeplerinin neler olduğu , suça iliĢkin bilgilerin 

bulunduğu web sitesinin tam adresi (Ör: 

http://www.abcd.com/abcdefgh.htm), hakkında tedbir 

uygulanacak İnternet yayınlarının alan adı (Ör: 

www.abcd.com), hakkında tedbir uygulanacak İ nternet 

yayınlarının bulunduğu yer sağlayıcıya ait IP adresi , 

(Alan adı veya IP adresi olarak ) ve seçilen erişim 

engelleme yöntemidir. 

 

Kanun‘un, 8. maddesinin 4. fıkrası ile 

Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığına re‘sen ―idari 

eriĢim engelleme kararı‖ alma yetkisi verilmektedir . 

Ġçeriği birinci fıkrada belirtilen veya içerik veya yer 

sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile , içeriği birinci 

fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt 

bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişki n 

olarak erişimin engellenmesi kararı re 'sen Başkanlık 

tarafından verilecektir . Bu karar , eriĢim sağlayıcısına 

bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecektir. 

Hüküm uyarınca , Telekomünikasyon ĠletiĢim 

BaĢkanlığı, içerik veya yer sağla yıcısı yurt içinde 

bulunsa bile eğer içerik çocukların cinsel istismarı 

(TCK, madde 103/1) ve müstehcenlik (TCK, madde 

226) suçlarını oluĢturuyorsa idari kararla eriĢimi 

engelleyebilecektir. ―3. Yönetmelik‖e göre çocukların 

cinsel istismarı veya müstehcenlik suçlarını oluĢturan 

yayınlara ilişkin olarak içerik veya yer sağlayıcının 

yurt içinde bulunması durumunda Başkanlık tarafından 

alınan bu kararın , yirmidört saat içinde bir yargıç 

onayına sunulması gereklidir . Yargıç bu idari karar  

hakkında en geç yirmidört saat içinde hüküm 

verecektir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması 

halinde tedbir, BaĢkanlık tarafından derhal kaldırılır ve 

eriĢim sağlayıcılara bildirilerek gereğinin yerine 

getirilmesi istenir.  

 

Cumhuriyet Savcısı, yargıç veya mahkeme tarafından 

koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi 

kararını yerine getirmeyen yer veya erişim 

sağlayıcılarının sorumluları madde 8‘e göre 6 aydan 2 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. 

Ayrıca madde 8 , idari tedbir olarak verilen erişimin 

engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde , 

BaĢkanlık tarafından eriĢim sağlayıcısına , 10,000 TL 

ila 100,000 TL arasında idari para cezası verileceğini 

düzenlemektedir. Eğer bir eriĢim sağlayıcı idari p ara 

cezasının verildiği andan itibaren 24 saat içinde idari 

eriĢim engelleme kararını yerine getirmezse 

Telekomünikasyon Kurumu , eriĢim sağlayıcının 

yetkilendirme belgesinin iptaline karar verebilir.  

 

9. madde, içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı 

konusuyla ilgilidir ve bu maddeye göre İnternet‘teki 

belli bir içerikten dolayı kişilik haklarının ihlâl 

edildiğini iddia edenler , içerik sağlayıcıya , ona 

ulaĢamamaları halinde yer sağlayıcıya , Ġnternet 

ortamından veya bizzat başvurar ak, kendisine ilişkin 

içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilirler . 9. 

maddenin 1. fıkrası, hakkının ihlâl edildiğini iddia 

edenlerin cevap vermeyi de talep edebileceğini 

belirtmektedir. Buna göre kişilik haklarının ihlâl 

edildiğini iddia eden  bireyler içerik veya yer 

sağlayıcılardan aynı hedef kitleye ulaĢıp aynı etkiyi 

yapabilmesi için , ihlâle yol açan içeriğin yayınlandığı 

web sayfasından , bir haftaya kadar yayında 
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kalabilecek biçimde kendi cevaplarını yayınlamalarını 

isteyebilirler. 

 

Bununla birlikte 8. maddeden farklı olarak 9. madde, 

kiĢilik hakları ihlâl edilen bireylere bir hukuki çözüm 

olarak ―erişimin engellenmesini talep hakkı‖ 

sağlamamaktadır. 9. madde içinde ―erişim engelleme 

kararı‖na lafzen hiç rastlanmamaktadı r ve bu da 

kanunu hazırlayanlar ve TBMM‘nin bir hukuki çözüm 

yolu olarak ―erişim engelleme kararları‖nı kesinlikle 9. 

madde kapsamı dışında bıraktığını göstermektedir . 

Böylece mahkemeler de kiĢilik haklarının ihlâl edildiği 

durumlarda erişimi e ngellemek yerine yalnızca hak 

ihlâl eden içeriğin yayından çıkarılmasına karar 

verebilecektir. 

 

Ġçerik veya yer sağlayıcılar , yayından çıkarılması 

gereken içerik ile ilgili talebin kendilerine ulaştığı 

tarihten itibaren 48 saat içinde gereğini  yerine 

getirecektir. Bu süre içinde talep yerine getirilmez ya 

da reddedilirse haklarının ihlâl edildiğini iddia eden 

kiĢi 15 gün içinde kendi ikametgâhının bulunduğu 

yerdeki Sulh ceza mahkemesinden içeriğin yayından 

çıkarılmasına ve 9. maddenin 1. fıkrasına dayanarak 

cevap hakkını kullanmasına karar verilmesini 

isteyebilir. Sulh ceza yargıcı bu talebi üç gün içinde 

duruĢma yapmaksızın karara bağlayacaktır . Sulh ceza 

yargıcının kararına karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu hükümler ine göre itiraz yoluna gidilebilir . 

Sulh ceza mahkemesi davacı lehine karar verirse , 

içerik veya yer sağlayıcılar , kendilerine tebliğinden 

itibaren iki gün içinde , kararın gereğini yerine 

getirmek zorundadırlar . Bunun aksi yönde hareket 

cezai kovuş turma ile sonuçlanacak ve içerik veya yer 

sağlayıcı olarak çalıĢan kiĢiler 6 aydan 2 yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılacaklardır . Ġçerik veya yer 

sağlayıcının tüzel kiĢi olması halinde , bu fıkra hükmü 

yayın sorumlusu hakkında uygulanacaktır. 

 

5651 Sayılı Kanun‘un 9. maddesi, haklı olarak 

―yersiz‖likle nitelendirilerek eleştirilmektedir . 

Gerçekten 5651 Sayılı Kanun İnternet‘te işlenen belli 

suçlarla mücadeleye iliĢkindir . 9. maddede düzenlenen 

hükmün bu kapsamdaki bir kanunda y eri yoktur . Eğer 

bu bir ceza hukuku yaptırımıysa , talebin devamında ne 

türde bir yargılama yapacağının da aynı hükümde 

belirtilmesi gerekirdi . Oysa, 5651 Sayılı Kanun , bu 

karar alındıktan sonra izlenecek usul hakkında hiçbir 

ipucu vermemektedir. Kanun, kaldırma veya 

engelleme kararlarının uygulanmasını izleyen sonraki 

adımlar açısından hiçbir düzenleme getirmemektedir . 

Diğer taraftan , bu önlemin bir özel hukuk önlemi 

olduğu da savlanamaz , çünkü bu açıdan da bir çok 

noktanın açıklığa kav uĢturulması gerekmektedir . 

Örneğin, niçin kaldırma kararı bir ceza mahkemesi 

tarafından alınmaktadır? Niçin bu kararlara itiraz Ceza 

Muhakemesi Kanunu‘na göre yapılmaktadır ? Niçin 

5651 Sayılı Kanun‘un 9. maddesi ile yeni bir kural 

konulmuĢken , sulh mahkemeleri Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‘na göre ihtiyati tedbir kararları 

uygulamaya devam etmektedirler ? AĢağıda da 

tartışılacağı gibi , 5651 Sayılı Kanun‘un yürürlüğe 

girmesinden sonra mahkemelerin artık özel hukuk 

sorunlarında ve kişilik  haklarını ilgilendiren 

uyuĢmazlıklarda web sitelerine eriĢimi engelleme 

kararları vermemeleri gerekmektedir. 

 

5. 5651 Sayılı Kanun Kapsamındaki Engelleme 

Kararları  

 

Ġnternet kullanıcılarına ücretsiz web sitesi ve web 

sitesi tasarım araçları sunan Geocities .com Atatürk 

hakkında 5651 Sayılı Kanun‘a (madde 8(1)(b)) ve 

Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Kanunu‘na aykırılık 

oluĢturan hareketler nedeniyle 4 ġubat 2008‘den beri 

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile 

engellenmiĢ durumdadır.  

 

1 Ekim 2008 itibarıyla mahkemeler bu başlık altında , 

38 davada yasaklama kararı verirken , 352 site 

Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı tarafından idari 

karar ile engellenmiĢtir. Türkçe bir alan adı altında 

(devletim.com.tr) yayın yapan ve Türkiye‘de 

barındırılan bir web sitesi 2007 Kasım‘ında müstehcen 

içerik taĢımaktan dolayı , ilk idari engelleme kararını 

arkasından da web sitesi kapatılmıştır (14) 

Müstehcenlik nedeniyle verilen erişim yasağı kararları ; 

―youporn.com‖, ―redtube.com‖ ve ―pornotube.com‖ 

gibi yaygın olarak tanınan web sitelerini de 

kapsamaktadır. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi , 5651 Sayılı Kanun 

kapsamı dışında kalan engelleme kararlarına başka  

siteler de maruz kalmıştır . Bu kararların çoğunluğu 

fikri mülkiyet ihlâlleri nedeniyle verilmiştir . Korsan 

müzik ve film içeriği sunan ünlü ―thepiratebay .org‖, 

―megaupload.com‖ ve ―torrentturk .com‖ gibi web 

sitelerine Türkiye‘den erişim müm kün değildir . 

Türkiye‘de de yaygın olarak kullanılan film veritabanı , 

www.imdb.com web sitesine erişim de fikri mülkiyet 

ihlâli nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi 

tarafından 2007 Aralık ayında engellenmek 

istenmiĢtir. Fakat karar yazılırken yapılan bir dizgi 

yanlışı, ―imdb.com‖a ulaşılamamasına yol açtığından , 

siteye erişim fiilen engellenememiştir . Sonuç olarak bu 

―olmayan site‖ Kasım 2008‘de halen engellenmiş 

durumdadır ancak Türkiye‘deki kullanıcılar İnternet 

Film Veritabanı web sitesine girebilmektedirler (15) 

 

Yakın tarihte, fikri haklar bağlantılı en önemli erişim 

yasağı kararı 20 Ekim 2008‘de Digitürk‘ün talebi 

üzerine Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 

Google‘a ait web günlüğü hizmeti veren Blogger .com 

hakkında verilmiştir . Türkiye‘de süper lig futbol 

maçlarını yayınlama hakkını elinde bulunduran 

Digitürk, Lig TV‘de yayımlanan canlı maç yayınlarını 

korsan olarak sunan web siteleri hakkında bilgi ve 

bağlantı veren ve Blogger .com üzerinden yayınlanan 

bazı web günlüklerine ulaşımı engellemek için 

eriĢimin yasaklanması kararı alınmasını istemiĢtir . 
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Haberlere göre , Digitürk Blogger .com‘la iletişime 

geçmiĢ ve ilgili blogların siteden çıkarılmasını istemiĢ 

ancak, Blogger.com bu konuda herhangi bir girişimde 

bulunmamıştır. Bunun üzerine Diyarbakır 

mahkemesine başvuran Digitürk , Lig.Tv‘deki içeriği 

yayınlayan ve blogspot .com uzantılı web günlükleri 

yerine Blogger .com alan adına erişim yasağı 

koyulmasını sağlamıştır . Karar, Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu‘nun Ek 4. maddesi uyarınca alınmıştır . 

Digitürk daha önce JustinTV , MyP2P TV ve 

sporlig.com için de benzer kararlar aldırmıştır . 

Mahkeme Blogger .com hakkındaki erişim engelleme 

kararını 28 Ekim 2008 tarihinde kaldırmıştır.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi , hukuk mahkemeleri de 

Ġnternet‘te kiĢilik haklarının ihlali durumunda ihtiyati 

tedbir niteliğinde erişim yasağı kararları almaktadırlar 

(16). 5651 sayılı Kanun‘un 9. maddesi, Hukuk Usülü 

Muhakemesi‘nin ihtiyati tedbire iliş kin kurallarını 

Ġnternet‘te kiĢilik hakları ihlaline iliĢkin iddialar 

açısından uygulanamaz kılmıĢtır . Bununla birlikte , 

5651 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra da bu 

yönde çok sayıda karar verildiği görülmektedir. 

 

―Adnan Hoca‖ namıyla maruf Adnan Oktar tarafından 

açılan hakaret davalarına iliĢkin olarak duyulan ilk 

önemli iki tedbir kararı ; ―Wordpress.com‖ ve ―Google 

Gruplar‖ web sitelerine Türkiye‘den erişimin 

engellenmesine neden olmuştur . Üç milyon web 

günlüğünü (―blog‖) içeren Wordpress .com, Fatih 2. 

Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile 2007 

Ağustos‘unda, 5651 Sayılı Kanun‘un 9. maddesi 

yürürlüğe girdikten sonra eriĢime kapatılmıĢtır . Adnan 

Oktar‘ın avukatları hakaretamiz içeriğin çıkarılması 

yolunda Wordpress.com ile temasa geçtiklerini fakat 

taleplerinin gözardı edildiğini ileri sürmüştür . 

Avukatlara göre mahkemeye de bu nedenle ; yani 

hakaret niteliği taşıyan içeriğin bulunduğu sayfalara 

eriĢimin engellenmesi için baĢvurulmuĢtur . YaklaĢık 

olarak 8 ay süren Wordpress .com erişim yasağı 9 

Nisan 2008‘e kadar devam etmiştir . ―Google 

Gruplar‖a erişim ise Adnan Oktar‘ın avukatları 

tarafından http ://groups.google.com adresindeki 

iletiĢim ağında müvekkilleri aleyhine kiĢilik haklarına 

saldırı niteliğinde yorumlar yapıldığı iddası üzerine 

Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin 14 Mart 

2008‘de verdiği bir karar üzerine engellenmiştir. 

 

Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi , mevcut deliller 

ışığında kişilik haklarının korunmasına ilişkin ihtiyat i 

tedbir kararı verilmesi için öngörülen risk ve yasal 

koĢulların gerçekleĢmiĢ olduğu kanısına varmıĢ , kiĢilik 

hakları yönünden mahiyeti esas hakkında açılacak 

davada belli olacak saldırı riskinin önlenmesi amacıyla 

davacının erişimin engel lenmesi talebini kabul 

etmiĢtir. Bununla birlikte , karar sonrasında esas 

hakkında dava açıldığını gösteren bir emare yoktur . 

Mahkeme kararı 209.85.135.99 IP numaralı 

http://groups.google.com web sitesi yayınının , Türk 

Telekomünikasyon A .ġ. tarafından engellenmesini 

gerektirmiĢtir. Karar, ayrıca Telekomünikasyon 

ĠletiĢim BaĢkanlığı‘nın Türk Telekom dıĢındaki ĠSSleri 

de aynı işlemi yerine getirmesi için bilgilendirilmesi 

gerektiği yolunda hüküm içermektedir . Google 

Gruplar erişim yasağ ı da hemen hemen iki ay sonra , 

15 Mayıs 2008‘de kaldırılmıştır. 

 

 
Şekil 3: Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı, 

Sayı: 2008/15, Tarih: 14.03.2008 

 

Sonuç 

 

Yukarıda da açıkça değinildiği üzere tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye‘de de toplumu korumak maksatlı 

olarak bir çok önlem getirilerek internet sitelerinde 

yasaya aykırı içerik yayını yapan siteler 

gerekmahkeme kararları gerek ise TĠB kararıyla 

kaldırılarak toplum koruma altına alınmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu konuda bir kaç gazete yazısını da son 

olarak eklemenin yararlı olacağı kanaatindeyim. 

 

AĠHM, bugün (18 Aralık) yaptığı açıklamada, 

Yıldırım'ın ifade özgürlüğü hakkının hukuka aykırı 

Ģekilde kısıtlandığına hükmetti. Ġhlal, Google Sites 

hizmetinin Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 23 

Haziran 2009 tarihli kararıyla yasaklanmasıyla birlikte 

Google Sites'ın barındırdığı Yıdırım'a ait sitenin de 

eriĢilmez kılınmasıyla gerçekleĢmiĢti (17). 

 

Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu'nun (BTK) 

baĢlattığı merkezi filtreleme uygulaması 22 Kasım'da 

yürürlüğe girdi. "Küçükleri internetteki zararlı 

içerikten koruma" gerekçesiyle düzenlenen ve 

kamuoyunda "internet filtresi" olarak adlandırılan 

"güvenli internet"te birçok iç giyim ve prezervatif 

markasının sitesi sakıncalı bulundu. BTK'nın "Güvenli 

Ġnternet" hizmetinde yer alan seçeneklerden "Aile ve 

Çocuk Profili"ne dâhil olanlar dün itibarıyla iç giyim 

ve prezervatif markalarının resmi internet sitelerine 

eriĢemedi. BTK'nın "Genel Kararlar" olarak açıkladığı 

beĢ maddelik kararın üçüncü maddesindeki 

"müstehcen içerik" nedeniyle engellenen sitelerin 

arasında Durex, Fiesta, Victoria's Secret ve Calvin 

Klein'ın resmi siteleri vardı (18). 

 

 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

909 
 

Kaynakça 

 

1 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Tavsiye Kararı 

(CM/Rec(2007)16). 

 

2 Eduardo Gelbstein ve Jovan Kurbalija (2005), 

―Internet Governance: Issues, Actors, and Divide‖, 

DIPLO report, <http://www.diplomacy.edu/isl/ig/>, s. 

16. 

 

3 ―Turkish Press Scanner : Big Fight Over Subay .Net‖, 

Turkish Daily News , 10 ġubat 2001. Ayrıca, Bkz. 

―Turkish Website Takes Jabs At Powerful Military: 

Subay.Net Includes A Forum Called ‗Free Fire‘ , where 

Soldiers Sound Off On Life In The Army And Share 

Jokes About The Top Brass‖ , Turkish Daily News , 08 

ġubat 2001.    

 

4 ―Turkish Press Scanner : Big Fight Over Subay.Net‖, 

Turkish Daily News , 10 ġubat, 2001. Ayrıca bkz. 

―New Website - Topic of the Day At The General 

Staff‖, IPR Strategic Business Information Database, 

14 Mart 2001. 

 

5 ―Website Under Fire‖, The Independent (Londra), 18 

ġubat 2001. 
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12 Bu İSS şirketlerinin bir listesi için bkz . 
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Özet: Eğitim, bireyin sadece okul hayatında değil, yaĢamın her alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle son dönemlerde teknolojide yaĢanan geliĢmeler, bireye eğitim alması açısından pek çok yeni ortam 

sunmuĢtur. Bu ortamlardan biri de mobil cihazlarca sağlanan ortamlardır. Bu cihazlara ait yazılımlardaki hızlı 

değiĢim ve geliĢim, firmaları mobil uygulama marketleri oluĢturmaya yönlendirmiĢtir. Bu uygulama marketleri 

sayesinde kullanıcılar hızlı ve güvenli olarak mobil cihazlarına uygulama yükleyebilmektedirler. Uygulama 

mağazaları; uygulamaları, konularına göre kategorilerine ayırarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadırlar. Bu 

çalıĢmada, iki önemli uygulama marketi olan Google Play ve App Store‘un kullanıcı puanlarına göre uygulama 

marketlerinde önerdiği, eğitim kategorisi altında sunulan, en iyi 240‘ar uygulama incelenmiĢtir. Bu inceleme 

esnasında anahtar kelimeler çıkartılmıĢ ve bu anahtar kelimelerin yoğunluğuna göre ana alanlar belirlenmiĢtir. 

Bu ana alanlar göz önüne alınarak, uygulama marketlerinde ne tür ve hangi ihtiyaçlara yönelik mobil eğitim 

yazılımlarının sunulduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.   

 

Anahtar Sözcükler: Mobil Teknolojiler, Uygulama Marketleri, Eğitim.

mailto:sebnemozde@gmail.com,
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1. Giriş 
 

Eğitim; insanoğlunun en temel haklarından bir 

tanesidir. Bu temel hakkı elde etme sürecinde birey;  

zaman ve mekan kısıtı gibi sorunlarla 

karĢılaĢabilmekte ve bilgiye eriĢmekte güçlükler 

yaĢayabilmektedir. Günümüzde pek çok yeni 

teknoloji; bu sorunları ve güçlükleri aza indirmeyi ya 

da çözmeyi hedefleyen imkanlar sunmaktadır. Mobil 

teknolojiler bu imkanlar içerisinde en çok tercih 

edilenler arasında sayılabilmektedir. 

 

Mobil teknolojiler, radyo sinyali tabanlı, birçok 

istasyon sayesinde sinyal alarak ve göndererek çalıĢan 

hücresel iletiĢim yapısını kullanan teknolojilerdir [18], 

[10]. Ayrıca bu teknolojiler; kiĢisel ve kurumsal 

kullanıma imkan tanıyan, taĢınabilir durumdaki 

elektronik cihazlar olarak tanımlanmaktadır [17].  

 

Mobil teknolojilerin ilk ürünlerinden biri de cep 

telefonlarıdır. Asıl amaçları GSM operatörleri 

üzerinden sesli ve yazılı iletiĢim kurmak olan bu 

cihazlar; zamanla arttırılan donanımsal özellikleri ile 

amaçlarının çok üzerinde hizmet verebilir hale 

gelmiĢtir. Kazandıkları yüksek performanslarla artık 

yalnızca cep telefonu olarak anılmamakta, akıllı 

telefon olarak nitelenmektedirler. 

 

Cep telefonları dıĢında günümüzde etkin olarak 

kullanılan pek çok mobil cihaz bulunmaktadır. Bu 

cihazlar, bireyin eğitiminden, sosyal yaĢamına, iĢ 

hayatından günlük rutinlerine kadar pek çok alanda 

vazgeçilmez niteliktedir [3], [6], [5], [15]. Bu 

vazgeçilmezliğin bir sonucu olarak kullanıcılarda, 

mobil cihazlarda kullanılan uygulamalara dönük 

talepler oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu taleplerin 

karĢılanabilmesi; mobil uygulama geliĢtirme isteğinin 

varlığı, uygulamaların toplu ve kategorilere ayrılmıĢ 

bir biçimde sunulması zorunluluğu mobil market 

kavramını ortaya çıkarmıĢtır. 

 

Mobil market; belirli bir uyumluluğa sahip mobil 

cihazlar için çok sayıda uygulamayı kategoriler 

halinde internette barındıran, kullanıcıların ücretli ya 

da ücretsiz olarak bu uygulamaları indirmesine, 

geliĢtiricilerin de uygulamalarını sunmasına imkan 

veren bir ortam olarak tanımlanmaktadır [1], [12], [7]. 

Kullanıcılar; mobil cihazlarının iĢletim sistemlerine 

göre hizmet veren mobil marketleri takip etmekte, 

uygulama indirmekte, yüklemekte ve gerekli 

güncellemeleri gerçekleĢtirmektedirler.Tablo 1.‘de 

Eylül 2012‘de güncellenen mobil iĢletim sistemi 

kullanım istatistikleri verilmektedir[11]. 

 

Tablo 1 incelendiğinde; güncel kullanım 

istatistiklerine göre iOS (App Store) ve Android 

(Google Play) iĢletim sistemlerinin ayırıcı bir 

üstünlüğe sahip oldukları görülmektedir. 

iOS; Apple Inc. tarafından geliĢtirilen ve 2007‘de 

kullanıma sunulan, kapalı kaynak kodlu, , tescilli 

iĢletim sistemidir. Bu iĢletim sistemi, Apple iPhone‘un 

yanı sıra, iPod Touch, iPad ve ikinci jenerasyon Apple 

TV‘lerde de kullanılmaktadır [11], [16]. 

 

The Apple App Store (App Store) Apple Inc. 

tarafından iOS için geliĢtirilen bir dijital uygulama 

dağıtım platformudur [2]. App Store, 10 Ocak 2008‘de 

iPhone 3G ile birlikte gelen ve iTunes yazılımı 

içerisindeki bir güncelleme olarak açılmıĢtır [4]. 

Kullanıcılar uygulamalar arasında arama yaparak iOS 

SDK (Software Development Kit) ile geliĢtirilmiĢ 

uygulamalardan istediklerini cihazlarına 

indirebilmektedirler. 

 

Android; Google Inc. tarafından, geliĢtiricisi 

konumundaki küçük bir Ģirketten 2005 yılında, satın 

alınmıĢ,  açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir iĢletim 

sistemidir [16], [14]. Google tarafından geliĢtirilmeye 

devam edilen bu iĢletim sistemi Linux tabanlıdır. 

Android; 2007 yılında kullanıma sunulmuĢtur. Bu 

iĢletim sistemi; birçok firma tarafından üretilen yeni 

cihazlara yüklenerek piyasaya sürülmüĢtür [13]. 

 

Android Market olarak da anılan Google Play, Google 

tarafından organize edilen bir dijital dağıtım servisidir. 

Bu market 23 Kasım 2008‘de hizmete girmiĢtir. 

Müzik, film, dergi gibi pek çok alana yönelik 

uygulamaların sunulduğu online bir mağaza olarak 

çalıĢmaktadır [8].  

 

Ġki büyük iĢletim sistemi de kullanıcılarına eğitim 

kategorisi altında, ücretli ya da ücretsiz pek çok 

uygulama seçeneği sunmaktadırlar. Bu uygulamalar 

sayesinde kullanıcılar, çeĢitli alanlara yönelik 

içeriklere eriĢebilmekte ve bilgi sahibi 

olabilmektedirler.  

 

Bu çalıĢmanın amacı; Google Play ve Apple Store 

uygulama marketlerinde, eğitim kategorisi altında 

sunulan uygulamaların yoğun olarak hangi alanlara 

yönelik hazırlandığını belirleyebilmektir. Bu amaç 

doğrultusunda; mobil market kullanıcıları tarafından 

verilen puanlara göre, marketlerce en iyi olarak 

listelenen uygulamalar analiz edilmiĢtir. Bu sayede 

hangi konularda mobil eğitim uygulamalarında 

eksiklik yaĢandığı konusu tartıĢmaya açılacaktır. 

Benzer Ģekilde serbest geliĢtiricilere ve firmalara, 

eksiklik olduğu belirlenen konularla ilgili eğitim 

uygulamalarının geliĢtirilmesi için yol 

gösterilebilecektir. 

 

2. Yöntem 

 

Yapılan çalıĢmada öncelikle çalıĢma için gerekli olan 

evren ve örneklem belirlendi. Uygulama basamakları 

planlandığı Ģekilde gerçekleĢtirildi. ÇalıĢma esnasında 

anahtar kelimelerin ve ana alanların belirlenmesinde 

deskriptif analiz yöntemi kullanıldı. Ana alanlardaki 

uygulamaların kategoriye ve alana göre ağırlıkları 
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yüzde ve frekans yöntemi ile hesaplandı. Elde edilen 

bulgular yorumlanarak sonuç ve öneriler eklendi. 

 

 

Tablo 1. Mobil iĢletim sistemlerinin kullanım 

istatistikleri (Kaynak: Mobile/Tablet Operating 

System Market Share, 2012) 

 
Mobil İşletim 

Sistemleri 
Üretici 

Kullanım 

Oranları (%) 

iOS Apple Inc. 63.48 

Android Google 22.1 

Java ME Sun Microsystems 9.34 

Symbian Nokia 1.83 

Blackberry OS Research in Motion 1.78 

Windows Phone Microsoft Corporation .7 

Kindle Quanta Computer .44 

Bada Samsung Electronics .1 

Samsung OS Samsung Electronics .09 

Windows 

Mobile 

Microsoft .08 

Other Mobile 

OSs 

 .06 

 

2.1. Evren ve Örneklem 

 

Bu çalıĢmanın evreni; mobil uygulama pazarı 

liderlerinden App Store ve Google Play uygulama 

marketleri olarak seçilmiĢtir. Bu seçimin temel nedeni 

Tablo 1‘de gösterildiği gibi mobil cihaz kullanıcıları 

tarafından, 2012 yılında en çok güncelleme yapılan iki 

uygulama marketi olmalarından kaynaklanmaktadır. 

 

ÇalıĢmanın örneklemi, App Store ve Google Play 

uygulama marketlerinin eğitim kategorileri içerisinde 

bulunan, uygulama marketi tarafından sıralanan ve en 

iyi olarak tanımlanan, hem ücretli hem de ücretsiz 

240‘ar uygulamadır. 

2.2. Uygulama Adımları 

 

Yapılan çalıĢmada aĢağıdaki uygulama adımları 

izlenmiĢtir: 

 

1. App Store ve Google Play uygulama marketlerinin 

―popüler eğitim uygulamaları‖ sayfaları referans 

alınmıĢtır. Bu sayfalardan uygulama adı, linki, 

açıklaması bilgilerini MS Excel programına 

aktarmak için kopyalama iĢlemi PHP dilinde 

yazılan kısa bir kod ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

2.  Yazılan PHP kodu, ilgili sayfalardan 

uygulamaların isimlerini, linklerini ve açıklama 

metinlerini alarak MS Excel formatına çevirmiĢtir. 

Bu iĢlem, verilerin formatının çalıĢma ortamına 

uygun hale getirilmesi için yapılmıĢtır.  

 

3. Elde edilen toplam 480 uygulamaların her biri için, 

açıklamalarında geçen, uygulamayı tanımlayıcı 

nitelikteki kelimeler derlenmiĢtir. Bu sayede her 

bir uygulama için anahtar kelimeler 

oluĢturulmuĢtur. 

 

4. er bir uygulama için oluĢturulan anahtar kelime 

listeleri incelenerek, kelimelerin sıklıklarına ve 

iliĢki durumlarına göre, astronomi, çocuk, yabancı 

dil gibi ana alanlar oluĢturulmuĢtur. 

 

5. Uygulamalar için belirlenen anahtar kelimeler ve 

ana alanlar; araĢtırmanın güvenirliğini sağlamak 

için farklı iki araĢtırıcı tarafından tekrar 

değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar optimize edilerek, 

farklılıklar giderilmiĢtir. 

 

6. App Store ve Google Play uygulama marketleri için 

ana alanları gösteren kodlar oluĢturulmuĢtur. 

 

7. Uygulamalar; anahtar kelimelerine göre ilgili 

oldukları ana alanlar altında toplanmıĢtır. 

 

8. Ana alanlarda bulunan uygulama sayıları 

hesaplanmıĢtır. Bu uygulamaların ana alan 

içerisindeki ve ana alanların eğitim kategorisi 

altındaki yüzdelik dilimleri hesaplanmıĢtır. Elde 

edilen bu değerler tablolar ve grafikler halinde 

sunulmuĢtur. 

 

3.Bulgular ve Değerlendirme 

 

ÇalıĢmada; ana alanlar için oluĢturulan kodlar ve bu 

kodların açıklamaları ve App Store ve Google Play‘de 

kullanılan halleri tablo 2‘de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 2. Ana alanların açıklamaları ve yer aldıkları 

marketler 
Elde Edilen 

Ana Alan 

Kodu 

Ana Alan 

Kodu 

Açıklaması 

OluĢturulan 

App Store 

Kodu 

OluĢturulan 

Google Play 

Kodu 

    

AST 
Astronomi 

Bilgileri 
ASAST GPAST 

BEC 
Beceri 

Edinme 
ASBEC GPBEC 

ÇCK Çocuk ASÇCK GPÇCK 

ÇġT ÇeĢitli ASÇġT GPÇġT 

DĠN Dini içerikler ASDĠN GPDĠN 

DĠL 
Dil öğrenimini 

destekleyici 
ASDĠL GPDĠL 

EHL Ehliyet ASEHL GPEHL 

MAT Matematik ASMAT GPMAT 

MUZ Müzik ASMUZ GPMUZ 

TAR Tarih ASTAR GPTAR 

YAZ Yazılım ASYAZ GPYAZ 

OED 

Okul 

eğitimine 

destek 

ASOED  - 

 

Tablo 2 incelendiğinde; her iki uygulama marketinde 

11 ana alanın ortak olduğu, 2 alanda farklı 

uygulamalar barındırdıkları görülmektedir. Bu ortak 

alanlar incelendiğinde, uygulamaların; 

 astronomiye iliĢkin bilgilendirmelerde bulunan  

 beceri edinmeye yönelik 

 çocuklar için oyun ve bilgi-beceri geliĢtirici 

uygulamalar  

 ana kategorilere dahil edilemeyen çeĢitli 

uygulamalar 
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 dil öğrenimini destekleyici 

 matematik bilgisini artırıcı uygulamalar 

 müzik etkinlikleri barındıran 

 tarih bilgisini arttırmaya yönelik 

 yazılım bilgileri içeren 

 ehliyete yönelik uygulamalardan oluĢtuğu 

görülmektedir. 

 

Eğitim kategorisi alanlar bazında, marketlere göre 

incelendiğinde farklı yüzdelerle karĢılaĢılmaktadır. 

Tablo 3‘de Google Play uygulamalarının alanlara göre 

sayıları ve yüzdelik dağılımları verilmektedir. 

 

Tablo 3. Google Play uygulamalarının alanlara göre 

sayıları ve yüzdelik dağılımları 

Alan Kodu Sayısı Oranı(%) 

GPÇCK 107 45 

GPDĠL 43 18 

GPÇġT 38 16 

GPAST 15 6 

GPMAT 10 4 

GPMUZ 7 3 

GPBEC 6 3 

GPEHL 5 2 

GPYAZ 5 2 

GPTAR 3 1 

GPDĠN 1 0 

 

Tablo 3 incelendiğinde; çocuklara yönelik 

uygulamaların en yüksek yüzdeye sahip olduğu (%45) 

görülmektedir. Bu uygulamaları yüzde değerlerine 

göre sırasıyla; dil öğrenimini desteklemeye yönelik 

uygulamalar (%18) ve çeĢitli uygulamalar (%16) takip 

etmektedir. Astronomiye dair temel bilgiler veren 

uygulamalar %6‘lık orana sahipken diğer 

uygulamaların %5‘ten az orana sahip oldukları 

görülmektedir. 

 

Google Play uygulama marketinin eğitim kategorisi 

altında tanımlanan GPÇCK (Google Play Çocuk) ana 

alanı incelendiğinde çeĢitli alt alanlara bölündüğü 

görülmektedir. ġekil 1‘de GPÇCK ana alanı altındaki 

alt alanlar verilmektedir. 

Şekil 1. GPÇCK Ana Alanı Içerisindeki Alt Alanlar 

Ve Bu Ana Alana Göre Yüzdelik Değerleri 

 

ġekil 1‘de verilen alt alanlar incelendiğinde; okul 

öncesi eğitime yönelik uygulamaların (%17) birinci 

sırada olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada ise okuma-

yazmaya yönelik uygulamalar gelmektedir (%16). 

Hayvanları tanımaya (%13)  ve boyama kabiliyetlerini 

geliĢtirmeye yönelik uygulamalar (%12) üçüncü ve 

dördüncü sırayı paylaĢmaktadırlar. Bu noktada 

çocuklara yönelik uygulamalar içerisinde okul öncesi 

ve ilkokul seviyesinde çocuklara yönelik 

uygulamaların ağırlık kazandığın söyleyebilmek 

mümkündür. 

 

Google Play uygulama marketinde, GPDĠL ana alanı 

incelendiğinde, bu alanda yer alan uygulamaların 

çeĢitli dillere iliĢkin seçenekler sunduğu 

görülmektedir. ġekil 2‘de GPDĠL alanındaki 

uygulamaların dağılımı verilmektedir. 

 

 
Şekil 2. GPDĠL Ana Alanı Altındaki Uygulamaların 

Dağılımı 

 

ġekil 2‘de verilen alt alanlar incelendiğinde; Ġngilizce 

dilini geliĢtirmeye yönelik uygulamaların (%32) 

birinci sırada olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada 

(%16)  ise Ġspanyolca dil desteği sunan uygulamalar 

ile dilden bağımsız olarak sözlük hizmeti veren 

uygulamalar bulunduğu görülmektedir. Sunulan 

uygulamalarda 2 tanesi Ġngilizce ve 1 tanesi 

Ġspanyolca olmak üzere sadece 3 uygulamanın 

çocukların yabancı dil geliĢimini desteklemeye yönelik 

olduğu fark edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada ele alınan diğer uygulama marketi App 

Store için ana alanlar ve bu alanlara göre 

uygulamaların dağılımı incelenmiĢtir. Tablo 4‘de App 

Store uygulamalarının alanlara göre sayıları ve 

yüzdelik dağılımları verilmektedir. 

 

Tablo 4. App Store uygulamalarının alanlara göre 

sayıları ve yüzdelik dağılımları 
Alan Kodu Sayısı Oranı(%) Alan Kodu 

ASDĠL 70 29 ASDĠL 

ASÇCK 62 26 ASÇCK 

ASÇġT 27 11 ASÇġT 

ASOED  16 7 ASOED  

ASAST 12 5 ASAST 

ASDĠN 12 5 ASDĠN 

ASMUZ 10 4 ASMUZ 

ASBEC 9 4 ASBEC 

ASYAZ 6 3 ASYAZ 

ASTAR 5 2 ASTAR 

ASMAT 5 2 ASMAT 

ASDER 4 2 ASDER 

ASEHL 2 1 ASEHL 
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Tablo 4 incelendiğinde; App Store‘da eğitim 

kategorisinde dil geliĢimini destelemeye yönelik 

uygulamaların en yüksek yüzdeye (%29)  sahip olduğu 

görülmektedir. Ġkinci sırada ise %26‘lık oranla çocuk 

ana alanı yer almaktadır. ÇeĢitli uygulamaların yer 

aldığı ASÇġT ana alanı ise %10‘luk oranla üçüncü 

sırada yer almıĢtır. Diğer ana alanların payları ise %5 

ve altı oranlara sahiptir. 

 

App Store uygulama marketindeki ana alanlardan 

çocuklara yönelik ana alan (ASÇCK) incelendiğinde, 

bu ana alanın bazı alt alanlara ayrılabildiği 

görülmüĢtür. ġekil 3‘de ASÇCK ana alanındaki alt 

alanlar ve bu ana Alana göre yüzde değerleri 

verilmektedir. 

 

Şekil 3. ASÇCK Ana Alanındaki Alt Alanlar Ve Bu 

Ana Alana Göre Yüzde Değerleri 

 

ġekil 3 incelendiğinde; ASÇCK ana alanında okul 

öncesi eğitime yönelik uygulamaların bu ana alan 

içerisinde en yüksek yüzdeye (%50) sahip olduğu 

görülmektedir. Okul öncesi eğitimi; boyama (%14) ve 

oyun uygulamaları (%11) takip etmektedir. Çocuk ana 

alanındaki uygulamalarda engelli çocuklara yönelik 

sadece 2 uygulama bulunduğu görülmüĢtür. Bu 

uygulamalardan ilki otistik çocuklara temel temizlik 

eylemlerini öğretmeye, diğeri ise anne ve bebeğinin 

iĢaret dilini öğrenmesine yöneliktir. 

 

App Store uygulama marketinde, ASDĠL ana alanı 

incelendiğinde, bu alanda yer alan uygulamaların 

çeĢitli dil desteği seçenekleri sunduğu görülmektedir. 

ġekil 4‘de ASDĠL ana alanındaki uygulamaların 

dağılımı verilmektedir. 

Şekil 4. ASDĠL Kategorisi Altındaki Uygulamaların 

Dağılımı. 

 

ġekil 4‘de verilen alt alanlar incelendiğinde; Ġngilizce 

dilini geliĢtirmeye yönelik uygulamaların (%54) 

birinci sırada olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada 

(%10)  dilden bağımsız olarak sözlük hizmeti veren 

uygulamaların bulunduğu görülmektedir. App Store‘da 

Google Play uygulama marketinden farklı olarak 

Türkçe içinde dil desteği içeren uygulamalar 

bulunduğu görülmektedir. Dil desteği sunan 

uygulamalarda çocuklara yönelik 5 uygulama 

bulunduğu fark edilmiĢtir. Bu uygulamalardan 4‘ü 

Ġngilizce, 1‘i Kürtçe öğrenimine yöneliktir. 

 

Google Play ve App Store uygulama marketleri ortak 

ana alanlar bakımından karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 5‘te 

her iki uygulama marketinin ana alanlarının 

karĢılaĢtırılmasına yer verilmektedir. 

ġekil 5 incelendiğinde, Google Play uygulama 

marketinin ÇCK, AST, ÇġT, EHL ve MAT ana 

alanlarında App Store‘a göre daha fazla uygulama 

seçeneği bulunduğu görülmektedir. Benzer Ģekilde 

BEC, DĠL, DĠN, MUZ, TAR ve YAZ ana alanlarında 

ise App Store uygulama marketinin Google Play‘e 

göre daha fazla uygulama seçenekleri sunduğu 

anlaĢılmaktadır. Ġki uygulama marketi için yapılan 

çalıĢma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde tablo 

5‘te verilen sayılara ve oranlara ulaĢılmıĢtır. 

Şekil 5. App Store Ve Google Play Uygulama 

Marketlerinin Ortak Alanlar Bakımından 

KarĢılaĢtırılması 

 

Ana Alan Sayısı Oranı (%) 

ÇCK 169 35 

DĠL 113 24 

ÇġT 65 14 

AST 27 6 

MUZ 17 4 

OED 16 3 

BEC 15 3 

MAT 15 3 

DĠN 13 3 

YAZ 11 2 

TAR 8 2 

EHL 7 1 

DER 4 1 

Tablo 5. App Store Ve Google Play Uygulamalarının 

Ana Alanlara Göre Sayıları Ve Yüzdelik Dağılımları 
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Tablo 5 incelendiğinde; çocuk konulu uygulamaların 

en yüksek düzeye sahip olduğu (%35) görülmektedir. 

Bu uygulamaları yüzde değerlerine göre dil desteği 

veren uygulamalar (%24) izlemektedir. Yüzdelik 

oranlarına göre takip eden üç uygulama; çeĢitli (%14), 

astronomi (%6), müzik (%4) Ģeklindedir. Ayrıca genel 

dağılım Ģekil 4‘te gösterilmiĢtir. 

 

Her iki uygulama marketinde öne çıkan DĠL 

incelendiğinde; bu marketlerde çok çeĢitli dillere 

yönelik gramer, kelime, sözlük ve çeviri uygulamaları 

sunulduğu görülmektedir. Bu alanda çocuklara yönelik 

dil öğrenimini destekleyici uygulamaların azlığı yine 

dikkat çekmiĢtir. DĠL ana alanındaki App Store 

uygulamalarında Google Play‘den faklı olarak 

Türkçe‘nin öğrenilmesine (deyimler, atasözleri, 

kelimeler, noktalama iĢaretlerinin kullanımı) destek 

veren uygulamaların varlığı dikkat çekmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada ana alanların yüzde ağırlıklarından 

bağımsız olarak inceleme yapıldığında; eğitim 

kategorisinde dini içerikli uygulamaların varlığı dikkat 

çekmiĢtir. Özellikle App Store uygulama marketinde 

12 adet dini içerik hizmeti veren uygulama 

bulunmaktadır. Bu uygulamalardan 1 tanesi çocuklara 

yönelik tasarlanmıĢken, 1 tanesi de T.C. Diyanet 

Bakanlığı‘na aittir. 

Şekil 6. App Store Ve Google Play Uygulamalarının 

Ana Alanlara Göre Sayıları Ve Yüzdelik Dağılımları 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Mobil teknolojiler; gün geçtikçe daha vazgeçilmez bir 

nitelik kazanmaktadırlar. Özellikle uygulama 

marketlerinin kullanıcılarına sundukları uygulama 

seçenekleri; bu teknolojilerin vazgeçilmezliğini 

perçinlemektedir. Hayatı kolaylaĢtıran, merak edilen 

konularda bilgi sunan, eğlendiren, yeni beceriler 

kazanılmasına ve kiĢinin kendini geliĢtirmesine olanak 

sağlayan uygulamalar, uygulama marketleri altında 

sunulmaktadır. 
Bu çalıĢmada Google Play ve App Store gibi iki büyük 

uygulama marketi baz alınmıĢtır. Bu marketler içinde 

sunulan kategorilerden eğitim kategorisi altında, en 

çok tercih edilen 240‘ar uygulama incelenmiĢtir. 

Ġnceleme sonucunda, uygulamaların yerleĢtirildiği ana 

alanlar oluĢturulmuĢ ve bu ana alanların içerikleri ve 

eğitim kategorisi altındaki dağılımlarına bakılmıĢtır.  

App Store ve Google Play gibi iki dev uygulama 

marketinin, eğitim kategorisinden seçilen bu 

uygulamalar incelendiğinde; ağırlıklı olarak öne çıkan 

ve tercih edilen uygulamaların baĢında yabancı dil 

öğrenimini destekleyen uygulamalar ve çocuklara 

yönelik etkinlikler içeren uygulamaların geldiği 

görülmektedir.  

 

Her iki uygulama marketinde çocuklara yönelik 

uygulamalar incelendiğinde; boyama, hayvanları 

tanıma, Ģarkı söyleme, yapboz etkinliklerinin bol 

miktarda olduğu görülmüĢtür. Ancak her iki markette 

de en iyi uygulamalar listesinde, okul öncesi eğitimde 

sayıları ve Ģekilleri tanımaya, farklılıkları bulmaya 

yönelik uygulamaların yok denecek kadar az sayıda 

olduğu, iliĢkiyi bulma, benzerlikleri tespit etme, 

mevsimleri tanımaya yönelik hiçbir uygulamanın da 

bulunmadığı fark edilmiĢtir. Benzer Ģekilde ÇCK ana 

alanında App Store ve Google Play uygulamaları 

kıyaslandığında; App Store uygulamalarında okul 

öncesi etkinliklerin daha ağırlıklı olduğu fark 

edilmiĢtir.  Google Play uygulamalarında ise 

matematik, okuma yazma ve mantık etkinliklerini 

içeren uygulamaların varlığı nedeniyle daha ilkokul 

seviyesine dönük olduğu söylenebilmektedir. Mobil 

öğrenmenin giderek yaygınlaĢtığı çağımızda, yeni 

nesil öğrencilerin varlığı da göz önüne alınırsa;  gerek 

okul öncesi, gerekse ilköğretimi destekleyici 

uygulamaların ne denli önemli olduğu anlaĢılacaktır. 

Bu nedenle uygulama marketlerinde; okul öncesi 

çocuklarına yönelik, matematiksel düĢünceyi, 

konuĢmayı destekleyici, el-göz koordinasyonunu 

geliĢtirmeye yönelik uygulamalar eklenmesi 

gerekmektedir. Benzer Ģekilde ilköğretim çağındaki 

çocuklar için derslerini destekleyici, genel kültürlerini 

arttırmaya yönelik, çevre temizliği, doğayı koruma ve 

doğal kaynakların doğru kullanımına iliĢkin bilinç 

kazandıracak uygulamalar geliĢtirilmelidir. 

 

Google Play ve App Store uygulama marketlerinde, 

eğitim kategorisi altında sunulan uygulamalarda; 

engelli bireylere yönelik uygulamaların sayısı yüzde 

bir değer ifade edemeyecek kadar az (2 tane) 

sayıdadır. Teknolojinin eğitimin önündeki engelleri 

aza indirmesi beklentisi düĢünüldüğünde; engelli 

bireyleri destekleyecek, kiĢisel geliĢimlerine katkıda 

bulunacak uygulamaların geliĢtirilmesi gerekmektedir.  

Eğitim kategorisi altında dini, beceriye yönelik, mekan 

tanıtımları ve magazinsel içerikler barındıran 

uygulamaların sunulmaktadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde; bu kategori altında sunulan 

uygulamaların ne kadar eğitimle alakalı olduğu 

tartıĢılabilir niteliktedir.  

 

Sonuç olarak; bu iki uygulama marketinin eğitim 

kategorisi altında verilen uygulamalarının net 

çizgilerle ayrılmadan bu kategori altında sunulduğu 

anlaĢılmıĢtır. Eğitim kategorisi altında verilen bu 

uygulamaların daha net sınırlarla ve daha iyi organize 

edilerek bireylere sunulması gerekmektedir. 
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Özet: Günümüzün yükselen değerlerinden olan özgür yazılımlar için en sık kullanılan lisanslardan biri GNU 

projesi kapsamındaki GPL‘dir. Tamamiyle özgür yazılım hedefiyle geliĢen GNU projesi, bu kapsamda açığa 

çıkarttığı üç lisans türü ile bilinmektedir. Daha çok yazılımların korunmasıyla ilgili olan GPL ve LGPL 

lisanslarının yanında, dokümantasyon korumayı hedefleyen üçüncü bir lisans türü bulunmaktadır. FDL (Free 

Documentation License) ile ifade edilen bu lisans türü; özgür belgeleme lisansı (Free Documentation License) 

olarak tanımlanmaktadır. Bu lisans tipi; eser sahiplerinin metinlerini değiĢtirme, geliĢtirme ve ücretli ya da 

ücretsiz olarak dağıtma hakları ile birlikte paylaĢıma açmasını sağlamaktadır. Yapılan incelemelerde sadece FDL 

kapsamındaki dokümanların bulunduğu bir çevrimiçi arĢiv sistemi ile karĢılaĢılmamıĢtır.  Bu eksikliğe çözüm 

olması için çalıĢma kapsamında PHP ve MySQL tabanlı FDL kapsamındaki dokümanlar için bir çevrimiçi arĢiv 

sistemi geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen sisteme; doküman sahipleri metinlerini ekleyerek arĢive katkıda 

bulunabilmekte, arĢivdeki dosyalara eriĢerek istedikleri dosyayı herhangi bir kısıt olmaksızın cihazlarına 

kaydedebilmektedirler. Sistem, arĢive eklenen tüm dokümanları kategorilere ayırarak kullanıcılara sunmaktadır. 

Ayrıca eklenen arama motoru ile arĢiv içerisinde hızlı ve kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. ÇalıĢma ile 

birlikte GNU destekçileri topluluğuna FDL kapsamında destek sunulması, doküman sahiplerinin eserlerini 

arĢivleyebilecekleri uluslararası bir platform oluĢturulması ve araĢtırmacıların baĢvurabilecekleri bir özgür 

belgeler arĢivi ortaya konulması planlanmıĢtır. GeliĢtirilen sistemin uluslararası geçerliliğe de sahip olabilmesi 

için arayüzler Ġngilizce olarak tasarlanmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: GNU, FDL, GFLD, Özgür Belgeleme Lisansı, Açık Kaynak, FDL ArĢiv. 

 

1. Giriş 

Yazılım kavramı; insanoğluna bir çok alanda 

kolaylıklar ve yeni imkânlar sağlamıĢtır.  

Teknolojideki büyük değiĢim ve geliĢimin önemli 

ürünlerinden biri de yazılım kavramıdır. Ġnsan 

hayatına hızlı bir giriĢ yaparak önemli bir rol edinen 

yazılım dünyası, mevcut alıĢkanlıklara yenilerini 

eklemiĢ ve birçok yeni kavramı hayata geçirmiĢtir. Bu 

yeni kavramlardan biri de özgür yazılımlar (free 

software)‘dır. Kavram günümüz biliĢim dünyasında 

sıkça karĢılaĢtığımız popüler biliĢim kavramlarından 

biri olmuĢtur. 

Özgür yazılım, geliĢtirilen yazılımın ücretsiz olarak 

paylaĢılması, değiĢtirilmesi, yeniden kullanılması ve 

değiĢtirilmiĢ versiyonun dağıtılmasına izin verilmesi 

olarak tanımlanmaktadır [1]. Bu kavram; Richard 

Stallman tarafından 1983‘te baĢlatılan GNU (GNU not 

Unix) giriĢimi ile ortaya çıkmıĢtır [1]. Özellikle 1984 

yılında, dönemin kaynak kodları programcı tarafından 

paylaĢılmayan, program içerisinde gizli kalan olarak 

tanımlanan kapalı kaynak kodlu ve ücretli iĢletim 

sistemi Unix‘e tepki olarak GNU projesi baĢlatılmıĢtır 

[4, 5, 7]. Bu proje sayesinde; pek çok özgür yazılım ve 

çevrimiçi kaynaklar kullanıcıların hizmetine sunulmuĢ 

ve sunulmaya devam etmektedir. Özgür yazılım 

felsefesine dahil olan bir diğer tanım, açık kaynak 

kodlu yazılımlar; 1991‘de özgür olmayan, 1992‘de 

özgür yazılım lisansı ile dağıtılan GNU/Linux iĢletim 

sistemi ile ortaya çıkmıĢtır [1,8]. 

BiliĢim dünyasında özgür yazılımlar göz önüne 

alındığında Linux, Android, Apache, Moodle gibi 

hemen hemen herkesin aĢina olduğu projeler dikkat 

çekmektedir. Bu projelerin baĢarılarında, açık kaynak 

kodlu olmalarının gücü büyük pay sahibidir. Açık 

kaynağın en büyük destekçilerinden Google, bu 

konudaki desteğini, açık kaynak kod geliĢtirenler için 

hizmete açtığı code.google.com ile göstermektedir. 

Site, açık kaynak kodlu projelerin barındırılmasını, 

paylaĢılmasını ve geliĢtirilmesi için gerekli veri alanını 

(repository) sağlamaktadır [6]. 

Günümüzde hemen hemen her yazılım ihtiyacı için 

ücretsiz olarak özgür yazılımlar kullanılabilmektedir. 

Yazılımlarda bir diğer önemli nokta lisans kavramıdır. 

Özgür yazılımlar için sık kullanılan iki lisans türü 

vardır. Bunlardan biri BSD (Berkeley Software 

Distribution), diğeri ise GNU projesi kapsamındaki 

lisans çeĢitleridir [3]. 

GNU projesi dahilinde 3 lisans türü 

kullanılabilmektedir: 

1. GPL: General Public License (Genel Kamu 

Lisansı) 
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2. LGPL: Lesser General Public License 

(Kısıtlı Genel Kamu Lisansı) 

3. FDL: Free Documentation License (Özgür 

Belgeleme Lisansı) 

GPL, en sık rastlanan lisans türü olmakla birlikte GNU 

kapsamındaki lisanslar içerisinde en genel kurallara 

tabi olan lisanstır. GPL kapsamında korunan 

yazılımlar, ilk geliĢtiricinin bilgisini korumak ve yine 

GPL lisansı kapsamına alınmak Ģartıyla değiĢtirilebilir, 

dağıtılabilir ve/veya çoğaltılabilir [4]. 

Bir baĢka GNU projesi lisansı olan LGPL, GPL‘den 

farklı olarak, kapalı kaynak kodlu yazılımlar için 

kullanılan lisanslar da dahil olmak üzere farklı 

lisanslar altında da kullanılabilirler. LGPL, özgür 

yazılımların diğer lisanslar kapsamında ve diğer 

yazılımlar içinde de kullanılabilmesinden dolayı 

GPL‘ye göre daha ―özgür‖ olarak görülebilir.  

Üçüncü lisans türü, aynı zamanda en az karĢılaĢılan 

FDL, dokümanları koruma altına almayı amaçlayan bir 

lisans türüdür. 

2008 yılında 1.3 versiyonu duyurulan FDL kullanım 

kılavuzu, düz yazı metinleri ve diğer iĢlevsel kullanıĢlı 

dokümanların özgürce dağıtılmasına olanak sağlar 

(FDL Lisans Metni). Bu lisans kapsamında dağıtılan 

dokümanlar, herkes tarafından kullanıma açıktır. 

Bireyler özgür belgeleme lisansı altındaki belgeleri 

kullanabilir, değiĢtirebilir ve ücretli ya da ücretsiz 

olarak dağıtabilir [4]. 

FDL, popülerliği son yıllarda giderek artan elektronik 

paylaĢım ortamlarında dokümanların eklenmesine 

olanak tanımaktadır. GNU; açık kaynaklı özgür 

yazılımlarda olduğu gibi dokümanları da, dünyaya 

açarak herkesin geliĢtirmesine, kullanmasına, daha 

yararlı hale getirecek Ģekilde organize etmesine olanak 

tanımak tarafından kullanılabilmesi için FDL 

kapsamında koruma altına alabilmektedir.  

Tüm bu olanak lara rağmen, yapılan web 

taramalarında, FDL korumasındaki dokümanları 

barındıran bir arĢiv (indeks) bulunamamıĢtır.  

Bu çalıĢmada; GNU felsefesine uygun bir paylaĢım 

ortamı sağlayacak Ģekilde, FDL kapsamındaki 

dosyaların barındırılacağı bir çevrimiçi arĢiv 

oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Bu arĢiv; yalnızca FDL 

kapsamındaki metinlerin yayınlanmasına destek 

olacak, , mevcut dosyalardan yararlanmak ya da kendi 

ürettikleri materyalleri paylaĢmak isteyenler için 

uygun bir ortam sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

OluĢturulan çevrimiçi arĢiv, dosyaları kategorilere 

göre gruplayarak kullanıcılara sunmakta, üyelik veya 

herhangi bir ücret ödemeksizin gönderilen dosyaları 

arĢivleyerek internet üzerinde kullanıma 

açabilmektedir. Uygulama uluslararası geçerlilik ve 

kullanılabilirlik kazanabilmesi amacıyla Ġngilizce 

olarak hizmet vermektedir. 

2. Uygulama 

GeliĢtirilen FDL Index uygulaması genel hatları ile; 

- doküman kategorileri,  

- kategori altındaki dokümanları listeleme,  

- doküman ayrıntı bilgi ve indirme,  

- sisteme doküman yükleme  

sayfalarından oluĢmaktadır.  

FDL Index uygulaması, isteyen herkesin dosya 

yüklemesine ve dosya indirmesine olanak sağlayan bir 

web sistemidir.  

Uygulama, yazılım geliĢtiricinin tercihine bağlı olarak 

NuSphare phpED editörü ile geliĢtirilmiĢ, PHP web 

yazılım dilinin 5.3.8 versiyonu ve MySQL 

veritabanının 5.1.65 versiyonu altyapısı kullanılarak 

çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Uygulamaya 

http://fdl.emreakadal.com adresi üzerinden 

eriĢilebilmektedir.  

Dünya çapında geçerliliği kabul edilen World Wide 

Web Consortium (W3C) Ģartlarına uygun hazırlanan 

uygulamada, güvenlik için doküman gönderim 

formunda captcha (doğrulama kodu / güvenlik resmi) 

kullanılmıĢtır. Ayrıca sistemin güvenlik testleri 

Netsparker v2.3.0.18 uygulaması ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.1. Kullanıcı Arayüzü 

Kullanıcılar uygulamaya ilk eriĢtiklerinde ġekil 1‘deki 

görüntü ile karĢılaĢacaklardır. 
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Şekil 1: FDL Index - Kullanıcı Arayüzü 

Ana sayfa olarak kullanılan bu ara yüzde, baĢlık alanı 

içerisinde uygulamanın adı ve genel site menüsü 

bulunmaktadır. BaĢlık alanının altında sol blokta 

içinde doküman bulunan kategoriler, sağ blokta ise 

arama motoru, popüler (çok indirilen) dosyalar ve 

sisteme en son yüklenen dosyalar listelenmektedir. 

 

2.2. Dokümantasyon Yükleme Arayüzü 

 

Kullanıcıların sisteme dosya yükleyebilmeleri için ana 

menüden ―Submit File‖ linkine tıklamaları 

gerekmektedir. Bu linke tıklandığında ġekil 2‘deki 

görüntü ile karĢılaĢılacaktır. 

Sisteme doküman eklemek isteyen kullanıcılar bu ara 

yüzde bulunan formu doldurarak dokümanlarını FDL 

Index altında çevrimiçi arĢivleyerek yayına 

açabileceklerdir.

Şekil 2: FDL Index - Doküman Yükleme Arayüzü

2.3. Doküman İndirme Arayüzü 

FDL Index içerisindeki dokümanlar herkesin eriĢimine 

açıktır. Kullanıcıların, dokümanları kendi cihazlarına 

indirebilmeleri için öncelikli olarak doküman indirme 

ara yüzüne ulaĢmaları gerekmektedir. ġekil 3‘de 

doküman indirme ara yüzü verilmektedir. Bu ara 

yüzde, doküman ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve doküman 

indirme linki bulunmaktadır.
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Şekil 3:FDL Index -Doküman Ġndirme Arayüzü

3. Geliştirme Süreci 

3.1. Gereksinim Analizi 

 Yapılan literatür taramasında FDL kapsamındaki 

dokümanlar için özel hazırlanmıĢ bir çevrimiçi arĢiv 

sistemi ile karĢılaĢılmamıĢtır. Bu nedenle;  

 FDL kapsamına alınan dokümanların tüm 

internet kullanıcılarının eriĢimine 

açılabilmesi,  

 ÇalıĢma sahiplerinin geliĢtirdikleri 

çalıĢmaları FDL kapsamında bir çevrimiçi 

arĢive ekleyebilmeleri  

 AraĢtırma yapan bireylerin FDL kapsamında 

incelemek istediği dokümanlara tek bir 

arĢivden eriĢebilme ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmuĢtur. 

3.2. Veritabanı Tasarımı 

 

Veri tabanı tasarımı; MySQL veri tabanının 5.1.65 

versiyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 4‘de  veri tabanı 

yapısının EER (Enhanced Entity Relationship Model) 

diyagramı sunulmaktadır. Diyagram MySQL 

Workbench 5.2.44 ile hazırlanmıĢtır.

Şekil 4: FDL Index EER Diyagramı
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3.3. Arayüz Tasarımı 

FDL Index web site arayüzü, uluslararası geçerliliği 

bulunan W3C standartları kapsamında HTML ve CSS 

kullanılarak hazırlanmıĢtır.  

3.4. Gerçekleştirme ve Test 

FDL Index çevrimiçi arĢiv sisteminin arayüzü HTML 

ve CSS kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. Sistemin iĢleyiĢini 

sağlayan altyapı PHP web programlama dili ve 

uyumlu veri tabanı olan MySQL kullanılarak 

geliĢtirilmiĢtir. Sistem, kullanıcıların yapabilecekleri 

doküman gönderme, kategorileri görüntüleme, 

kategoriye ait dokümanları inceleme, doküman 

indirme ve site sayfaları içerisinde gezinme gibi tüm 

iĢlemler için test edilmiĢ, herhangi bir güvenlik açığı 

ile karĢılaĢılmamıĢtır. Ayrıca Netsparker yazılımı ile 

güvenlik testleri yapılmıĢ, herhangi bir güvenlik açığı 

tespit edilmemiĢtir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan literatür taraması kapsamında FDL ile 

korunan dokümanlar için özel hazırlanan bir çevrimiçi 

arĢiv bulunamamıĢtır. Bu lisans altında bulunan 

dokümanların tek bir çevrimiçi kaynakta arĢivlenmesi, 

kullanıcıların hem kendi metinlerini arĢivlemek için 

hem de ilgi duydukları konularda araĢtırma 

yapabilmeleri için kullanabilecekleri bir kaynak 

oluĢturabilecektir. Kullanıcılar, istedikleri herhangi bir 

konuda ve dilde oluĢturdukları bilgi verici metinleri 

FDL Index üzerinde paylaĢabilecektir. Diğer 

kullanıcılar bu metinlerden FDL maddelerinin 

belirttiği Ģekilde ve ölçüde kopyalama ve dağıtma 

hakları dahil her Ģekilde yararlanabileceği gibi, metne 

katkıda bulunarak farklı bir doküman olarak yine FDL 

kapsamında, FDL Index içerisinde 

paylaĢabileceklerdir. 

Özellikle açık kaynak paylaĢımının çok daha popüler 

olduğu günümüzde, dokümanlar için de benzer 

paylaĢım lisansının kullanılması ile açık kaynak kodlu 

yazılımlarda sağlanan baĢarının doküman 

paylaĢımında da gösterilmesini sağlayabileceği 

beklenmektedir. FDL Index uygulaması ile bu konuda 

GNU FDL‘ye katkı sağlanabilmesi planlanmıĢtır. 
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Özet: Bu çalıĢmada yükseköğrenime özelleĢmiĢ, dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip ve açık kaynak kodlu 

bir öğrenme yönetim sistemi olan Sakai‘de tek Ģifre yönetiminin (single sign on) kullanımı hakkında bilgi 

verilecektir. ÇalıĢmada alanyazın taraması yönteminden ve yazarın Sakai deneyimlerinden yararlanılacaktır. Bu 

bağlamda Sakai öğrenme yönetim sistemine tek Ģifre yönetiminin bütünleĢtirilmesi ve bu bütünleĢtirmenin 

detayları sunulacaktır. Ayrıca yazar Microsoft Active Directory üzerinde yer alan öğrenci hesaplarının LDAP 

hizmeti kullanılarak Sakai sistemine entegrasyonu ile ilgili deneyimlerini paylaĢacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sakai, LMS, LDAP, Tek ġifre Yönetimi,  Microsoft Dizin Hizmetleri    

 

Single Sign On in SAKAI Learning Management System 
 

Abstract: In this paper, information about single sign on services in Sakai learning management system which is 

open source and widely used in higher education will be given.This study mainly based on authors‘ Sakai 

experiences, and literature review method. In this context, single sign on integration of Sakai learning 

management system and details of this integration will be presented. In addition, author will share integration 

experiences about Microsoft Active Directory student account integration which are configured to support LDAP 

on Sakai. 

 

Keywords: Sakai, LMS, LDAP, Single Sign On, Microsoft Active Directory 

 

1. Giriş 

Artan eğitim ihtiyacını karĢılamada kullanılan ve 

özellikle ülkemizde son yıllarda ivme kazanan uzaktan 

eğitim uygulamalarında içerik, öğrenen, eğitici 

arasında iletiĢim ve etkileĢimi sağlamak için farklı 

birçok sistem kullanılmaktadır. Bu sistemlerin baĢında 

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) gelmektedir. 

Öğrenme yönetim sistemleri, eğitim içeriklerinin 

yönetimine, öğrenenler ve eğiticilerin izlenmesine, 

öğrenme öğretme süreçlerinin 

bireyselleĢtirilebilmesine olanak sağlayan bütünleĢik 

sistemlerdir (Ozarslan, Süral, & Ozan, 2011). Dahası 

öğrenme yönetim sistemleri eĢ zamansız öğrenme 

malzemesi sunma, derslere kayıt olma, ödev ve 

projeler alma, sınavlara girme, ödev ve sınavlara 

iliĢkin dönüt alma, öğrenen, eğitici ve sistem 

kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi birçok iĢlemi 

gerçekleĢtiren sistemlerdir. Günümüzde gerek ticari 

gerekse açık kaynak kodlu birçok öğrenme yönetim 

sistemi bulunmaktadır. Öğrenme yönetim sistemleri 

yüksek öğretimde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmek için kullanılırken 

ilköğretim kademelerinde ise yüz-yüze eğitimi 

desteklemek için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

öğrenme yönetim sistemlerinden  dünya üzerinde 

kayıtlı 350‘den fazla eğitim kuruluĢu tarafından 

kullanılan Sakai daha çok yüksek öğretime 

özelleĢtirilmiĢ açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim 

sistemidir (Özarslan, 2012). Indiana Üniversitesi, 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford 

Üniversitesi, Michigan Üniversitesi ve Valencia 

Polytechnic Üniversitesi önderliğinde oluĢturulan 

―SakaiFoundation‖ organizasyon yapısı altında 

akademik, ticari ve bireysel katılımlarla geliĢtirilen 

iĢbirliği ve öğrenme ortamıdır (Collaboration and 

Learning Environment (CLE)) (SakaiProject, 2012).  

Bilgi toplumu ile beraber insanlar farklı birçok sistem 

kullanmaya baĢlamıĢtır. Sistemlerin sayısı arttıkça 

kullanıcıların bu sistemlere eriĢmesi için kullandıkları 

kullanıcı adı ve Ģifrelerinin sayısı da artmıĢ, bu durum 

bilgi güvenliği ve hesap karmaĢasına neden olmuĢtur 

(Liang & Chen, 2012). Kullanıcılar farklı sistemler 

için genelde basit ve aynı kullanıcı adı, Ģifresini 

kullanmakta bu durum hesap bilgilerinin kolaylıkla ele 

geçirilmesine ve dolayısıyla sistem güvenliğinin 

tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Sistem 

yöneticileri farklı sistemler için birçok veri tabanı 

kullanıcısı ve yetkilendirmesine ihtiyaç duymakta bu 

durum yönetim karmaĢıklığını artırmaktadır. Tek Ģifre 

yönetimi bu problemi ortadan kaldırmak için sunulan 

bir çözüm önerisidir.  

 

Birçok üniversite ve eğitim kurumu öğrenme yönetim 

sistemleri ile beraber kütüphane bilgi sistemleri, 

öğrenci bilgi sistemleri gibi farklı birçok hizmet için 

piyasada bulunan farklı çözümler kullanmaktadır. Bu 

çözümlerin çoğu birbiri ile haberleĢememekte 

dolayısıyla her bir hizmet için farklı kullanıcı hesapları 

oluĢturulmaktadır. Günümüzde farklı sistemlerin 

haberleĢtirilmesi için kurumlar ya ek yazılımlar ile 
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servislerin haberleĢmesini sağlamakta ya da tek Ģifre 

yönetimi gibi çözümler kullanılmaktadır.    

 

Bu çalıĢmada Sakai öğrenme yönetim sisteminin 

LDAP servisini kullanarak tek Ģifre yönetimi 

yapılandırılması hakkında bilgi verilecektir. Microsoft 

Active Directory üzerinde bulunan öğrenci hesapları 

LDAP servisi aracılığı Sakai öğrenme yönetim 

sistemine tek Ģifre yönetimi ile bütünleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada yapılandırma deneyimleri ve Sakai 

öğrenme yönetim  sisteminin desteklediği tek Ģifre 

yönetimleri incelenmiĢtir. 

 

2. Tek Şifre Yönetimi (Single Sign On) 

 

Tek ġifre Yönetimi (SSO) (ayrıca Enterprise Single 

Sign On veya "ESSO" olarak da bilinir), bir kuruluĢ 

içinde birden fazla uygulamaya oturum açmak için 

aynı kullanıcı adı ve Ģifreyi kullanabilme yeteneğidir. 

Tek Ģifre yönetimi ile kullanıcı oturumu bir kez açar 

ve buna bağlı tüm sistemlerde tekrar oturum açma 

zorunluluğu olmadan verilen yetkiler çerçevesinde 

baĢka uygulamalara eriĢir. ġifre ile eriĢim en düĢük 

güvenlik mekanizmalarından biri olup tek Ģifre 

yönetimi düĢük risk taĢıyan portal uygulamaları, web 

sayfaları vb. üyelik sistemlerinde kullanılmaktadır 

(AuthenticationWorld, 2012).  Bordro, otomasyon gibi 

sistemlerde tek Ģifre yönetimi ile beraber dijital kimlik, 

dijital sertifikalar ve güvenlik belirteçleri de 

kullanılabilmektedir. Tek Ģifre yönetimi yazılımı 

internet üzerinden tarayıcı aracılığı ile gelen her 

isteğin kimlik doğrulama ilkesi taĢıyıp taĢımadığını 

kontrol etmek durumundadır.  Kullanıcının farklı her 

bir URL adresine tıklama iĢlemi gerçekleĢtirdiğinde 

web uygulama sunucusu ile web tarayıcısı ve güvenlik 

sunucusu arasında  bir trafik meydana gelmektedir.  

Bu trafik büyük ve performans açısından bakıldığında 

hantal olabilir. Bu nedenle birçok modern tek Ģifre 

yönetim sistemi kimlik doğrulama ve yetkilendirme 

ilkelerini saklamak  için LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol – Basit Dizin EriĢim Protokolü) 

dizinini kullanmaktadır. LDAP dizinleri yüksek 

performanslı aramalar  dolayısıyla yüksek trafik yükü 

için kullanılır.  

 

3. LDAP Kimlik Doğrulaması 

 

LDAP ağ hizmetlerinin yerelleĢtirilmesi için ortaya 

çıkmıĢ , TCP/IP üzerinde çalıĢan dizin servislerini 

sorgulama ve değiĢtirme amacıyla kullanılan 

uygulama katmanı protokolüdür.  X.500 dizinlerinin 

gerektirdiği 7 katmanlı OSI katmanı yerine 

hafifleĢtirilmiĢ  (lightweight) olan 4 katmanlı TCP/IP 

kullanılmıĢtır (ġen, 2001).  LDAP mesaj tabanlı bir 

protokol olup, istemci bir anda birden fazla istemde 

bulunabilir. Örneğin bir istemci aynı anda iki arama 

iĢlemini aynı anda yapabilir. Birden fazla iĢlemi aynı 

anda yababilmeyi mümkün kılması LDAP protokolünü 

buna izin vermeyen  HTTP ve benzeri protokollere 

göre daha esnek ve verimli bir protokol yapmaktadır.  

 

Şekil 1: LDAP Protokolü 

 

LDAP protokolünü hayata geçirmek için birtakım 

sunucu yazılımları mevcuttur. OpenLDAP, Sun 

Directory Server,  Microsoft Active Directory, Novell 

eDirectory, Apple Open Directory bu yazılımlardan 

bazılarına örnek olarak verilebilir. LDAP 

protokolününn en yaygın kullanımı Microsoft Active 

Directory dizin yapısı üzerinde görülmektedir.  

 

4. Microsoft Active Directory 

 

Active Directory, Microsoft ağlarında kullanılan dizin 

hizmetidir. Bu veritabanı, kullanıcılar, bigisayarlar, 

mekanlar,  yazıcılar gibi organizasyonun tüm 

bilgilerini saklar. Bu dizin vasıtasıyla çeĢitli 

yönetimsel kısıtlamalar oluĢturulabilir ya da 

kullanıcıların çalıĢma ortamları ihtiyaçlar ve 

standartlar doğrultusunda Ģekillendirilebilir (Vikipedi, 

2013). Microsoft Active Directory dizin hizmeti 

üzerinde oluĢturulacak hesaplar her kurumun 

organizasyon yapısına uygun bir Ģekilde kurulan servis 

aracılığı ile rahatlıkla oluĢturulabilir.  

 

ġekil 2‘de Microsoft Active Directory‘de 

organizasyon üniteleri ve oluĢturulan hesaplar 

paylaĢılmıĢtır. ġekil 3‘te ise oluĢturulan bir hesabın 

özelliklerini değiĢtirmek için kullanılan uygulama  

penceresi yer almaktadır. 

 

Şekil 2: Microsoft Active Directory  Ekranı 

 

Active Directory içindeki herbir nesnenin bir adı 

vardır. Bu ada Distinguished Name denir. Bu adlar 

nesnenin bulunduğu domain‘i tanımlar. Tipik bir 

Distinguished adı Ģu Ģekilde tanımlanır: 

DC=com, DC=ogu, CN=Kullanicilar, CN=Tansu 

Mutlu 

 

Burada ogu.com domaini içinde Tansu Mutlu için bir 

Distinguished ad tanımlanmıĢtır. 
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Şekil 3: Active Directory Hesap Yönetimi 

 

5. Sakai LDAP Entegrasyonu 

 

Sakai ile entagrasyon öncesinde Sakai öğrenme 

yönetim sistemine eriĢim yetkisi verilecek hesapların 

Microsoft Active Directory dizininde hangi 

organizasyon  ünitesi (OU) içinde yer alacakları 

belirlenmeli ve eriĢecek tüm hesaplar burada yer 

almalıdır. Bu iĢlem ardından LDAP sorgusu ile 

Microsoft Active Directory‘deki hesaplar üzerinde 

sorgulama yapılıp yapılamadığı kontrol edilmelidir. 

Aksi durumda yapılandırma sonrasında sorunun 

nedenini anlamak bir hayli araĢtırma gerektirmektedir. 

Active Directory servisine LDAP ile bağlantı testi için 

Sakai kurulan makineden ldapsearch ile aĢağıdaki 

komut verilebilir. 

 

$ldapsearch -LLL -h ogu.com -p 389 -b 

'dc=ogu,dc=com' -D 'testhesap' -w 'testsifre' 

'(sAMAccountName=ogrenci_no)' 

Bağlantı testi baĢarılı ise Sakai öğrenme yönetim 

sistemine bütünleĢtirme için gerekli yapılandırmaya 

baĢlanabilir. Sakai LDAP entegrasyonu için JLDAP 

bileĢenini kullanmaktadır. JLDAP, OpenLDAP projesi 

ile geliĢtirilen ve Java tabanlı sınıf kütüphaneleridir. 

OpenLDAP,  LDAP‗ın OpenLDAP Project tarafından 

geliĢtirilmiĢ açık kaynak kodlu bir uygulamasıdır. 

 

Sakai 2.5 ve üst sürümlerinde entegrasyon adımları 

aĢağıda verilmiĢtir: 

 

1. Sakai kaynak kodunda bulunan aĢağıdaki adreste 

JLDAP desteği etkinleĢtirilmelidir. 

 

Dosya adı: pom.xml 

sakai-kaynak/providers/component/pom.xml 

 

            <dependency> 

            <groupId>org.sakaiproject</groupId> 

            <artifactId>sakai-jldap-provider</artifactId> 

              <version>${sakai.version}</version> 

                </dependency> 

                 <dependency> 

                        <groupId>openldap</groupId> 

                        <artifactId>ldap</artifactId> 

                        <version>2005.03.29</version> 

                </dependency> 

2.Jldeap-beans.xml etkinleĢtirilmelidir. 

 

Dosya adı: jldeap-beans.xml 

sakai-kaynak/providers/component/src/webapp/WEB-

INF/jldap-beans.xml 

 

<import resource="jldap-beans.xml" /> 

 

3. Son olarak jldeap-beans.xml dosyasında LDAP 

parametreleri düzeltilmelidir.  

 

ldapHost: LDAP servis adı 

basePath: OU ve DC ayarlarının yapılacağı yer 

ldapUser: Eğer LDAP servisine eriĢim bir hesap ile 

gerçekleĢiyorsa yani herkese açık değilse, bunun için 

luĢturulan hesap tanımlanmalıdır. 

 

ldapPassword: LDAP servisine eriĢim için oluĢturulan 

ldapUser Ģifresi. 

 

LDAP ile Sakai hesap alanlarının eĢleĢtirilmesi 

 

<property name="attributeMappings"> 

  <map> 

  <entry key="login"><value>cn</value></entry> 

  <entry key="distinguishedName"> 

<value>distinguishedName</value></entry> 

  <entry key="firstName"> 

<value>givenName</value></entry> 

  <entry key="lastName"> 

<value>sn</value></entry> 

  <entry key="email"> 

<value>mail</value></entry> 

  </map> 

</property> 

 

EĢleĢtirme alanlarında <value> alanına sahip olunan 

LDAP alanları yazılmalıdır.  

 

Sakai-kaynak/providers bileĢeni tekrar derlenmelidir. 

Servis baĢlatılmadan önce sakai.properties dosyasında 

aĢağıdaki özellikler eklenerek olası hata vb. loglar elde 

edilebilir.  

log.config.count=1 

log.config. 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

 

Günümüze kurumların hesap yönetimleri ile baĢa 

çıkabilmeleri için sistemlerin birbiri ile entegre olması 

son derece önem arz etmektedir. Gerek açık kaynak 

kodlu, gerekse ticari birçok öğrenme yönetim 

sisteminin entegrasyon ayarları farklılık 

göstermektedir. Özellikle Sakai öğrenme yönetim 

sistemi ile ilgi yapılandırma deneyimleri oldukça 

sınırlıdır. Sakai öğrenme yönetim sistemi ile tek Ģifre 

yönetimi bütünleĢtirmesi gerçekleĢtirecek olan 
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kurumlar öncelikle LDAP servisinin sağlıklı hizmet 

verdiğine emin olmalı ardından yapılandırma iĢlemine 

geçmelidirler. Ayrıca Sakai‘nin LDAP desteği için 

gerekli bileĢenler devreye alınmalı ve yerel hesap 

oluĢturmaktan kaçınılmalıdır. ġifre yönetimi 

entegrasyonu sonrasında Sakai öğrenme yönetim 

sisteminde derslere hesapların eklenmesi kullanıcı adı 

araması üzerinden gerçekleĢtirilmelidir. 

 

 
Şekil 4: Sakai‘de LDAP ile bütünleĢtiren ve derse 

eklenen kullanıcı listesi 

7. Kaynakça 

[1] AuthenticationWorld. (2012, Aralık 30). Single 

Sign On. Authentication World: 

http://www.authenticationworld.com/Single-Sign-On-

Authentication/ adresinden alınmıĢtır 

[2] Liang, Z., & Chen, Y. (2012). The Design and 

Implementation of Single Sign-on Based on Hybrid 

Architecture. Journal of Networks, 7(1), 165-173. 

[3] Ozarslan, Y., Süral, Ġ., & Ozan, Ö. (2011). Yüksek 

Öğretime ÖzelleĢmiĢ Öğrenme Yönetim Sistemi 

Çözümü:Açık Kaynak Kodlu Sakai ĠĢbirliği ve 

Öğrenme Ortamı. Akademik Bilişim 2011, (s. 865-

871). Malatya. 

[4] Özarslan, Y. (2012). Sakai OAE : Açık Akademik 

Ortam. Akademik Bilişim 2012. UĢak. 

[5] SakaiProject. (2012). Sakai Project. Aralık 25, 

2012 tarihinde http://www.sakaiproject.org/ 

adresinden alındı 

[6] ġen, Ç. F. (2001). LDAP Nedir ? Aralık 25, 2012 

tarihinde Enderunix.org: 

http://www.enderunix.org/docs/ldap_fundamentals/ 

adresinden alındı 

[7] Vikipedi. (2013, Ocak 02). Vikipedi, özgür 

ansiklopedi. Active Directory: 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Active_Directory 

adresinden alınmıĢtır. 



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

926 
 

Uzman Sistemlerin Tiroit Teşhisinde Kullanılması 
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Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü , KSÜ, KahramanmaraĢ 
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Özet: Uzman sistemlerin geliĢme ve uygulanması güncel bir konu olup, özellikle medikal tanılamada birçok 

uygulaması vardır. Bu çalıĢmada bazı belirleyici kan değerleri kullanılarak uzman karar destek sistemi 

geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla ön-iĢlenmiĢ veri setine üç sınıflama ve iki kümeleme yöntemi uygulanmıĢtır. 

Uygulanan sınıflama yöntemleri destek vektör makineleri, lineer diskriminant analizi ve ileri beslemeli yapay 

sinir ağlarıdır. Aynı zamanda kıyaslama yapabilmek için bulanık c-ortalama ve k-ortalama kümeleme yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Tüm yöntemlerin kabul edilebilir baĢarımları olmasına rağmen, uygulama sonuçlarından sınıflama 

yöntemlerinin (%93,48 ile %96,57 arasında) kümeleme yöntemlerinden daha yüksek baĢarıma (%88,83 ile 

%90,68 arasında) sahip olduğu görülmüĢtür. Yapılan çalıĢmada elde edilen sonuçlar, önerilen analiz sisteminin 

tiroit  hastalığı için tanı koymada karar destek sistemi olarak kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Tiroit Hastalığı, Uzman Sistemler, YSA, K-Ortalama, BCO, DVM. 

 
Expert system for thyroid disease diagnosis 
 

Abstract:  

Development and application of expert systems are actual and have a various applications especially in medical 

diagnosis. In this study, an expert decision support system is developed for a thyroid diagnosis by using some 

decisive blood values. For this aim, three classification and two clustering techniques are applied to the pre-

processed data set. The employed classification techniques are support vector machines (SVM), linear 

discriminant analysis (LDA) and feed-forward artificial neural networks. To have a comparison two clustering 

techniques, namely fuzzy c-means and k-means have also been used for the analysis. Although all methods gave 

acceptable accuracy rates, application results exposed that classification techniques have higher achievement 

rates (changing between 93.48% to 96.57%) than clustering techniques (changing between88.83% to90.68%). 

Obtained results show that the proposed analysis system can be used as an expert system for thyroid decision 

support system. 

 

Keywords:Thyroid Diseases, Expert Systems,  ANN,  K-Means, FCM, SVM 

 

1. Giriş 

Tiroit bezi boyunda, soluk borusunun her iki yanında 

yer alan, kelebeği andıran bir salgı bezidir. Önden 

bakıldığında çene altında yer alan ve erkeklerde daha 

belirgin bir Ģekilde görülen bu bez, halk arasında 

―âdemelması‖ olarak adlandırılan kıkırdaksı çıkıntının 

hemen altında yer alır ve yutkunmakla hareket eder 

[7]. 

Tiroit bezi iki tane hormon üreterek dolaĢım sistemine 

salgılar. Bu hormonlardan birine triiyodotironin (T3) 

ve diğerine tiroksin (T4) adı verilir. Bu hormonlar 

vücut metabolizmasını düzenleyerek metabolizma-nın 

hızını kontrol ederler. Fazla hormon salgılanırsa 

metabolizma hızlanır ve hipertiroidi hastalığı geliĢir. 

Bu durumda kalp hızı artaraktitreme, kas güçsüzlüğü, 

sinirlilik, uykusuzluk, kilo kaybı, sıcağa 

tahammülsüzlük, aĢırı terleme, ishal, guatr, artmıĢ kalp 

hızı, çarpıntı gibi Ģikâyetler oluĢabilir. Tiroit hormonu 

az salgılandığında ise hipotiroidi oluĢur. Bu durumda 

halsizlik, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, soğuğa karĢı 

tahammülsüzlük, kalın ‗puffy‘ cilt, kabızlık, donuk 

duygu durumu, guatr, zayıf ve yavaĢlamıĢ kalp hızı, 

hatırlama güçlüğü gibi durumlara sebep 

olabilmektedir[6,7]. 

Dünyada yaklaĢık 200 milyon insanda tiroit hastalığı 

bulunduğu ve bu hastalığın ülkemizde her 10 kiĢiden 

3‘ünü etkilediği bilinmektedir. Tiroit hastalıklarının 

bayanlarda daha sık görüldüğü de ifade edilmektedir 

[6, 7]. 

 

Tiroit hastalıklarının teĢhisi için kan testleri, tiroit 

ultrasonografisi, tiroit sintigrafisi, tiroit ince iğne 

aspirasyon biyopsisi gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

 

KeleĢ, A., ve KeleĢ A., (2008 çalıĢmalarında 

http://ftp.ics.uci.edu/pub/ machine-learning-databases 

veri tabanından aldıkları tiroit hastalığına ait 215 

veriyi kullanarak NEFCLASS-J ile doğruluk oranı 

%95,33 olan bir baĢarı elde ettiğini belirtmiĢtir [9]. 

 

ġenol, C., ve Yıldırım, T., ―Bulanık-Sinir Ağı Yapısı 

Ġçin Yeni Bir Karma YaklaĢım‖ konulu çalıĢmasında 

yapay sinir ağları ile bulanık mantığın bir arada 

kullanıldığı karma bir yapı tasarlamıĢtır. Bulanık-YSA 

mailto:elifkilic@gazi.edu.tr
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karma yapısı YSA yapısından daha baĢarılı olduğunu 

belirtmiĢtir [14]. 

 

TemurtaĢ, F., çalıĢmasında tiroit verilerinin doğru 

yorumlanması yoluyla yapay sinir ağlarının tiroit 

hastalığında baĢarıyla kullanılabileceğini, olasılıksal 

YSA ile (%94,81) en iyi  baĢarıyı bu sınıflama 

yöntemi elde ettiğini belirtmiĢtir. [16] 

 

ġenol, C., Yıldırım T., çalıĢmalarında ANFIS, Fuzzy-

MLP, MLP, Fuzzy-RBF, RBF, Fuzzy-CSFNN, 

CSFNN gibi uzman sistemlerin baĢarılarını 

karĢılaĢtırılmıĢ  %92,93 ile en iyi baĢarıyı Fuzzy-

CSFNN ile elde ettiklerini belirtmiĢtir [15]. 

 

Doğantekin, E ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarında tiroit hastalıklarının teĢhisi için 

genelleĢtirilmiĢ diskriminant  analizi ve dalgacık 

destek vektör makinesi sistemi yöntemi 

kullanmıĢlardır. Tiroit hastalıklarının teĢhisi için bu 

uzman sistem sınıflandırma doğruluğunun yaklaĢık % 

91,86 olarak elde edildiğini ifade etmiĢlerdir [3]. 

 

Polat, K., ġahan, S., GüneĢ, S., Yapay bağıĢıklık 

sistemleri yapay zekanın yeni  ama etkili bir dalı 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Tiroit hastalığının sınıflama 

problemini çözmek için  geliĢmiĢ bulanık ağırlıklı ön 

iĢleme ile AIRS karma yapısını kullanarak %85 

sınıflama doğruluk oranına ulaĢtıklarını belirtmiĢlerdir 

[12]. 

 

Kodaz, H., arkadaĢları çalıĢmalarında  bilgi kazancı 

tabanlı yapay bağıĢıklık tanıma sistemi adında yeni bir 

yapay bağıĢıklık sistemi (IG-AIRS) ile %95,90 doğru 

sınıflama oranına ulaĢtıklarını belirtmiĢlerdir [11]. 

 

Polat ve GüneĢ yapmıĢ oldukları çalıĢmada üç 

aĢamadan oluĢan bir sistem kullanılmıĢtır. PCA ile 5 

özelik olan veri setini 2 özelliğe; ikinci aĢamada k-NN 

ile ön iĢleme yapılmıĢtır. Üçüncü aĢamada ise adaptif 

sinirsel-bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) ile %100 

doğru sınıflama baĢarısına  ulaĢtıklarını belirtmiĢlerdir 

[13]. 

 

Bu çalıĢmada kan tahlillerinde ölçülen değerlerden 

tanı konulmuĢ veriler kullanarak uzman sistemlerle 

sınıflama iĢlemini veya direkt veriler kullanarak 

kümeleme iĢlemi yapılacaktır. Yapılacak bu iĢlemlerde 

farklı ve bu alanda uygulanmamıĢ metotlar 

kullanılmıĢtır. Bu metotlarla teĢhiste hekimlere 

yardımcı olabilecek baĢarılı sınıflama sonuçları elde 

edilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1 Materyal 

Bu çalıĢmada kullanılacak tiroit verileri UCI makine 

öğrenmesi (ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/ machine-learning-

databases) veri tabanından alınmıĢtır. Veri tabanından 

alınan hastalığa ait veriler farklı sınıflama ve 

kümeleme yöntemleri kullanılarak metotlarının 

benzetim sonuçları elde edilmiĢtir. 

Veri tabanından alınan veri seti üç sınıfa ait 215 örnek 

içermektedir. 

Sınıf 1: normal (150 adet) 

Sınıf 2: hiper (35 adet) 

Sınıf 3: hipo (30 adet) 

Her örnek tiroit hastalığına ait beĢ özellik taĢımaktadır. 

Bunlar: 

• Özellik 1: T3-resin uptake test (yüzdelik değer). 

• Özellik 2: Ġzotopik deplasman yöntemiyle ölçülen 

toplam serum thyroxin miktarı (T4). 

• Özellik 3: Radioimmuno assay yöntemiyle ölçülen 

toplam serum triiodothyronine (T3). 

• Özellik 4: Radioimmuno assay yöntemiyle ölçülen 

bazal tiroit-uyarıcı hormonu (TSH). 

• Özellik 5: 200 mg thyrotropin-releasing hormon 

enjeksiyonundan sonra TSH değerinin bazal değerle 

kıyaslandığında en yüksek mutlak fark değeri. 

 

2.2. Metot 

 

Bu çalıĢmada veri setine literatürde yaygın olarak 

kullanılan ve iyi bilinen, ancak bu veri setine daha 

önce uygulanmamıĢ sınıflama ve kümeleme teknikleri 

uygulanmıĢtır.  Sınıflama algoritmaları olarak MLP 

(Multi layer perceptron) yapay sinir ağları, Destek 

Vektör Makineleri (SVM), Lineer Diskriminant Analiz 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Ayrıca aynı veri seti 

eğiticisiz öğrenme yöntemleri olarak bilinen 

kümeleme algoritmalarından FCM (fuzzy c-means) ve 

k-means kümeleme yöntemleri ile de incelenmiĢtir. 

ġekil.1'de kullanılan yöntemler ve akıĢ diyagramı 

verilmiĢtir. Belirtilen yöntemler literatürde yaygın 

olarak bulunabileceğinden, ayrıntılı matematiksel 

anlatımlarına yer verilmemiĢ, özet bilgiler 

sunulmuĢtur. 

 

Şekil.1. ÇalıĢmada Kullanılan Yöntemler Ve AkıĢ 

Diyagramı 

 

2.2.1 Sınıflandırma Yöntemleri 

 

2.2.1.1. Ön-İşleme 

 

Veri tabanından tiroit hastalığına ait 215 adet örnek 

alındı. Alınan bu veriler aĢağıdaki normalizasyon 

ifadesi kullanılarak ön iĢleme yapılmıĢtır. 
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    (1) 

UR: Normalize edilecek veriler 

UMin: En küçük değerdeki veri 

UMax: En büyük değerdeki veri  

 

2.2.1.2. Destek Vektör Makineleri (DVM) 
 

DVM‘nin amacı lineer olarak ayrılabilen veri setleri 

için en uygun ayırıcı düzlemin oluĢturulmasıdır. 

Lineer olarak ayrılamayan veri setleri öncelikle bir 

dönüĢüm tekniği uygulanarak baĢka boyuta taĢınır ve 

lineer ayrılabilir hale getirilir. Bu dönüĢüm tekniği 

uygulandıktan sonra DVM lineer en iyi ayrımı 

yapmaktadır. OluĢturulan bu en uygun ayrımı yapan 

düzleme hiper düzlem adı verilir. ÇalıĢılan veri seti n 

boyutlu ise oluĢturulan hiper düzlemin boyutu n-1 

olacaktır [8, 4]. 

 

2.2.1.3 Diskriminant Analizi (DA) 
 

Diskriminant Analizi, veri setindeki değiĢkenlerin iki 

veya daha fazla gerçek gruplara ayrılmasını belirlemek 

amacıyla yararlanılan bir yöntemdir. DA veri setini en 

az iki gruba ayırabilen danıĢmanlı bir sınıflandırma 

yöntemidir. DA ile elde edilen doğrusal bileĢen ile p 

adet özellik ayrılır. Burada doğrusal bileĢen elde 

edilirken gruplar arası kareler toplamının maksimum, 

gruplar içi kareler toplamının minimum olması 

amaçlanır [1]. 

 

2.2.1.4 İleri Beslemeli YSA (FFNN) 
 

YSA modellenirken sinir sisteminin ve sinir 

hücrelerinin yapısından esinlenilmiĢtir. YSA‘da iĢlem 

birimleri nöronlara benzetilmiĢtir.  

Tecrübe ederek öğrenme, önceki bilgiler yardımıyla 

tümevarım yapabilme, bunlara bağlı olarak yeni 

sonuçlar üretebilme gibi insan beyni fonksiyonlarını 

taklit eden bir yapıdadır [2]. 

 

2.2.2 Kümeleme Yöntemleri 

 

2.2.2.1.  K-Ortalama 

K-Ortalama yönteminin amacı veri setini giriĢte 

belirlenen k adet kümeye ayırmaktır.  

Ayırma iĢlemi gerçekleĢtirilirken küme içi 

benzerliklerinin en fazla, kümeler arası benzerliğin ise 

en az olması amaçlan- maktadır. Burada küme 

benzerliği, ağırlık merkezi ile veri setindeki tüm 

nesnelerin arasındaki uzaklıkların ortalamasıdır [5]. 

 

2.2.2.2. Bulanık C-Ortalama (BCO) 

 

BCO algoritmasının sonuçları, K-Ortalama gibi sadece 

0(ilgili kümeye ait değil)-1(ilgili kümeye ait) değerleri 

olmayıp 0-1 arası tüm değerleri alabilir. Yani BCO, 

kesin aitlik belirtmek yerine aitlik derecesi belirtir. 

Dolayısıyla bulanık yöntemler klasik yöntemlere göre 

çıkıĢ verisinde daha çok bilgi taĢır [10].  

Yapılan çalıĢma ile farklı yöntemlerle incelenen tiroit 

veri seti üzerinde elde edilecek baĢarılar 

karĢılaĢtırılmıĢ ve tıpta teĢhise yönelik kullanılabilecek 

uzman sistemler konusunda kullanılmıĢtır.  

 

3. Uygulama 

 

Kullanılan tüm sınıflama yöntemlerinde eğitim ve test 

verilerini belirlemek için 10-kat Çapraz Doğrulama 

kullanılmıĢtır. Materyal bölümünde de bahsedildiği 

gibi veri setimiz 215 elemandan oluĢmaktadır. 10-kat 

çapraz doğrulama bu veri için uygulandığında iĢlem 

adımları Ģu Ģekilde gerçekleĢmektedir.  

215 eleman 10 eĢit gruba ayrılmak istenmek- tedir. 

215, 10‘a tam bölünemeyeceğinden 5 grup 21 elemanlı 

olurken diğer 5 grup 22 elemanlı olacaktır. Her bir 

grubun elemanları sıralı değil rastgele olarak seçilir. 

Örnek olarak 1. grup 215 elemandan 7., 24., 25., 88., 

108., …, 204. elemanlar seçilerek oluĢturulur. Diğer 

guruplar da bu Ģekilde oluĢtuktan sonra sırasıyla her 

bir grup test için ayrılır ve geri kalan 9 grupla 

uygulanacak olan yöntemin algoritması eğitilir. Daha 

sonra ayrılan grupla test edilir. 10 grup olduğundan 

dolayı 10 ayrı test sonucu olacaktır. Bu testlerin 

ortalama baĢarısı ise genel baĢarıyı yani uygulanacak 

olan yöntemin baĢarısını gösterecektir. Çapraz 

doğrulamanın kullanıldığı yöntem-lerde baĢarı her 

zaman aynı olmayabilir. Bunun sebebi elemanların 

rastgele seçilme- sidir. Bu rastgelelikten dolayı eğitim 

ve test verileri farklı olacağından baĢarı oranları bir 

birine çok yakın çıksa da aynı olmaz. 

 

Tablo1‘deki baĢarı oranlarına bakıldığında tiroit 

hastalığı tanısında sınıflama yöntemle -rinin kümeleme 

yöntemlerine göre daha baĢarılı olduğunu 

söyleyebiliriz. Burada en yüksek baĢarı %96,57 

sınıflama doğruluğu DVM ile elde edildiği 

görülecektir. Uygulama yapılırken %95,34 doğruluk 

derecesiyle FFNN‘in eğitimi yaklaĢık 10 sn sürdüğü 

buna karĢılık test iĢlemini çok kısa 

süredeyapabilmektedir. Diagquadratic diskriminant 

analizi ile çok kısa bir sürede %96,27 lik doğruluk 

derece ile DVM‘ye yakın bir baĢarı elde edilmiĢtir. 

 

 

Kullanılan yöntemler 

BaĢarı 

oranı 

(%) 

ĠĢlem 

süresi 

(sn) 

DVM 96,57 0,101 

Ġleri Beslemeli YSA 95,34 9,72 

D
is

k
ri

m
in

an
t 

A
n

al
iz

i 

Linear 93,95 0,663 

Diaglinear 93,95 0,019 

Quadratic 95,81 0,020 

Diagquadrati

c 

96,27 0,020 

Mahalanobis 93,48 0,018 

BCO 90,69 0,457 

K-Ortalama 88,83 0,926 

Tablo 1. Uygulanan Yöntemlerin BaĢarıları 
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Kümeleme yöntemleri danıĢmansız öğrenme 

yöntemlerinden olduğundan eğitim söz konusu 

değildir. Kümelemenin sonuçlarına baktığımızda 

BCO‘nun %90,69 doğruluk derecesiyle baĢarı oranı 

%88,83 olan K-Ortalama‘dan daha baĢarılı bir 

kümeleme baĢarısı göstermiĢtir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Uzman sistemler her geçen gün yeni alanlarda 

kullanılmaktadır. Tıp alanında teĢhis ve tedavilerde 

daha doğru ve kesin sonuçlar elde etmek, insan 

kaynaklı hataları yok etmek ve hekime yardımcı 

olacak ve kolaylık sağlayacak bir karar destek sistemi 

tasarlanabilir. Hekimin olmadığı veya yetersiz olduğu 

yerlerde hastalığa ön tanı veya tanı koymak için 

geliĢtirilecek uzman sistemlerin insan hayatı için çok 

önemli olduğu açıktır. ÇalıĢmada kullanılan tüm 

yöntemlerin kabul edilebilir baĢarımları olmasına 

rağmen, uygulama sonuçlarından sınıflama 

yöntemlerinin (%93,48 ile %96,57 arasında) 

kümeleme yöntemlerinden daha yüksek baĢarıma 

(%88,83 ile %90,68 arasında) sahip olduğu 

görülmüĢtür.  

 

ÇalıĢma devam etmekte olan bir çalıĢmanın baĢlangıç 

aĢaması olup, karma yapılı uzman sistemler 

kullanılarak daha baĢarılı yöntem-lerin 

geliĢtirilebileceği ve bu yöntemlerin daha fazla veriler 

kullanılarak baĢarılı doğru- luk derecesi elde edilip 

gelecekte kullanıla-bilecek bir tanılama sisteminin 

geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yapılan çalıĢmada elde edilen sonuçlar, önerilen analiz 

sisteminin tiroit  hastalığı için tanı koymada karar 

destek sistemi olarak kullanılabileceğini göstermiĢtir. 
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Özet: Günümüzün hızla geliĢen teknolojisi olan bilgisayarlar kiĢisel, bilimsel, ticari, askeri gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. AraĢtırmacılar kullanıcıların daha kısa zamanda daha fazla iĢlem yapmasına olanak sağlamak 

için bilgisayarların hızlarını arttırmaya çalıĢmaktadırlar. Günümüzde bilgisayarların hızları fiziksel limitlere 

yaklaĢtığı için donanım üreticileri birden fazla iĢlemci içeren çok çekirdekli iĢlemciler üretmektedirler. Fakat 

günümüzde kullanılan yazılımların büyük bir kısmı sıralı olarak programlanmıĢtır. Bu sebeple bu yazılımlar çok 

iĢlemcili bilgisayarların kapasitesini verimli olarak kullanamamaktadır. Paralel programlama büyük problemleri 

küçük parçalara ayırıp çözmekte, bu sayede küçük problemler farklı iĢlemcilerde eĢzamanlı olarak 

hesaplanabilmektedir. Bu araĢtırmanın amacı, sıralı ve paralel Brute Force Algoritmasının çalıĢma zamanı 

farklılıklarını incelemektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Sıralı Programlama, Paralel Programlama, Algoritma, Brute Force, ĠĢlemcik 

 

Comparison of Parallel and Sequential Brute Force Algorithm  
 

Abstract:Computers, one of today's rapidly evolving technology, are used in many areas such as personal, 

scientific, commercial and military. Researchers are working to increase the speed of computers to enable the 

users perform more processing in less time. As processors speeds is approaching the physical limits now, 

hardware manufacturers produce multi-core processors which includes more than one core inside. However, 

most of today's software is programmed in traditional sequential way. Therefore these software can not use the 

capacity of multi-core computers efficiently. Parallel programming solves large problems by taking into smaller 

pieces, so that minor problems can be calculated simultaneously in different processors. The purpose of this 

study is to analyze the run-time differences of sequential and parallel Brute Force algorithm. 

 

Keywords: Sequential Programming, Parallel Programming, Algorithm, Brute Force, Threads.

1. Giriş 

Günümüzün hızla geliĢen teknolojisi olan bilgisayarlar 

kiĢisel, bilimsel, ticari, askeri gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. AraĢtırmacılar kullanıcıların daha 

kısa zamanda daha fazla iĢlem yapmasına olanak 

sağlamak için bilgisayarların hızlarını arttırmaya 

çalıĢmaktadırlar. Bir bilgisayarın hızı genellikle 

iĢlemcisinin hızıyla; iĢlemcisinin hızı ise saniyede 

yapabildiği iĢlem sayısıyla ölçülür [1]. Moore‘un 

kuralına göre (Moore‘s Law) iĢlemcilerin hızları her 

iki yılda bir iki katına çıkmaktadır [2]. Peki bu artıĢ ne 

kadar devam edebilir? ĠĢlemcilerin hızı içerisinde 

kullanılan yarı iletkenlerin fiziksel özellikleriyle 

sınırlıdır ve günümüzde iĢlemci hızları neredeyse 

fiziksel limitlere dayanmıĢtır [3]. Donanım üreticileri 

bu problemi aĢmak için bir chip‘in içerisine birden 

fazla iĢlemci yerleĢtirmiĢlerdir. Bu sayede 

bilgisayarlar gerçek anlamda aynı anda birkaç iĢlem 

yapabiliyorlar. Fakat günümüzde kullandığımız 

yazılımların birçoğu sadece tek iĢlemci üzerinde 

çalıĢacak Ģekilde programlandığı için bilgisayarların 

kapasitesini kullanamamaktadır [4]. 

 

Paralel programlanmıĢ algoritmalar günümüzde sıralı 

algoritmalara göre çok daha iyi sonuçlar ortaya 

koymaktadır [5]. Bu çalıĢmada sıralı Brute Force (BF) 

algoritması paralel olarak programlanmıĢtır. Her iki 

algoritmanında çalıĢma zamanları process explorer [6] 

programıyla ölçülerek paralel programlamanın 

performansı araĢtırılmıĢtır. Bu algoritmalar 4 GB 

RAM‘a sahip Ġntel E7500 (Core 2 Duo, 2,93 GHz. ) 

iĢlemcili bir masaüstü bilgisayarında denenmiĢtir. 

Dört, beĢ ve altı haneli 5‘er adet olmak üzere toplam 

15 adet Ģifre sıralı ve paralel algoritmalarla çözülmüĢ 

ve process explorer programı yardımıyla çalıĢma 

zamanları kaydedilmiĢtir.  

 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde paralel programlama ve 

BF algoritmaları hakkında bilgi verilmiĢtir. Üçüncü 

bölümde sıralı ve paralel olarak programlanmıĢ 

algoritmalar çalıĢtırılarak, çalıĢma zamanları 

karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Son bölümde ise 

araĢtırmadan elde edilen sonuçlar ve daha sonra 

yapılabilecek araĢtırmalarla ilgili öneriler yer 

almaktadır. 

 

2. Paralel Programlama ve Brute Force  

Yapılacak olan iĢlemin tek bir bilgisayarda ve tek 

iĢlemci üzerinde çalıĢtırılmasına ―Sıralı Programlama‖ 

denir. 

http://ab.org.tr/ab13/ozet/272.html
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Şekil 1. Sıralı Programlama 

 

Paralel programlama ise, bir problemi çözmek için 

birden fazla bilgisayar kaynaklarının aynı anda 

kullanılmasıdır. 

 

 
Şekil 2. Paralel Programlama 

 

ġekil 2. de görüldüğü gibi paralel programlamada bir 

problem birden fazla iĢlemci kullanarak ya da çoklu 

çekirdek teknolojisine sahip bir iĢlemci yardımıyla 

çözülür [7].  

 

BF araması ya da kapsamlı aramanın, bilgisayar 

bilimlerinde bilinen diğer bir adı da ―oluĢtur ve test et‖ 

aramasıdır. Bu arama algoritması genel bir problem 

çözme tekniğidir. Bu teknikte bir problemi çözmek 

için bütün olası ihtimaller oluĢturulur ve problem 

deneme yanılma yoluyla çözülmeye çalıĢılır [8]. 

 

2.1 Paralel Programlama 

Günümüzde bilgisayar donanımları, yazılımların 

ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanmaktadırlar. 

Yazılımlar her geçen gün daha fazla hafıza ve daha 

hızlı bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgisayar 

hafızaları daha fazla yarıiletken kullanarak 

arttırılabilirken, bilgisayarların hızı fiziksel limitlere 

dayandığı için arttırmak neredeyse imkânsızdır. 

Bilgisayar donanımlarını üreten mühendisler birden 

çok bilgisayar iĢlemcisini birbirlerine paralel 

çalıĢabilecek Ģekilde üreterek bu sorunu aĢmıĢlardır. 

Günümüzde akıllı cep telefonlarında ve tablet 

bilgisayarlarda bile çift/dört çekirdekli iĢlemciler 

oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu paralel 

iĢlemci mimarisini etkin olarak kullanabilmek için 

yazılımların paralel olarak programlanması 

gerekmektedir. Sadece tek iĢlemci üzerinde çalıĢacak 

Ģekilde sıralı olarak programlanmıĢ algoritmalar çok 

çekirdekli iĢlemci mimarisinin gücünü 

kullanamamaktadır. Bu sebeple sıralı bir algoritmayı 

paralel hale getirmek algoritmanın performansını her 

zaman arttırır [9]. 

 

Paralel program yazmanın temelde ―Görev ve Veri 

ParalelleĢtirme‖ Ģeklinde 2 yöntemi vardır. Görev 

paralelleĢtirme (Task Parallelism),  bir problemin 

çözümünde kullanılan çeĢitli iĢleri farklı iĢlemcilere 

dağıtmaktır. Veri paralelleĢtirme (Data Parallelism), 

bir problemin çözümünde kullanılan verileri farklı 

iĢlemcilere dağıtmaktır. Görev paralelleĢtirmede 

iĢlemciler algoritmanın farklı kodlarını çalıĢtırırken, 

veri paralelleĢtirmede iĢlemciler neredeyse aynı 

kodları farklı veriler üzerinde kullanırlar[8].   

 

2.2 Brute Force (BF)  
BF algoritması en temel, basit algoritma olarak 

görülebilir. Bir Ģifreyi çözmek için olası bütün 

ihtimalleri deneyerek Ģifreyi bulmaya çalıĢır[10]. BF 

algoritması temel metot olduğu için diğer algoritmaları 

kıyaslarken de kullanılabilir.  

 

Bu arama algoritmasının ne kadar zaman ve hafıza 

harcayacağı olası muhtemel çözüm kümesi adaylarının 

çokluğuyla ilgilidir. Bir çok problem de de bu çözüm 

kümesi adayları çok devasa boyutlara ulaĢabilir. Bu 

sebeple,  BF algoritması 128 bit ve üzeri Ģifreler için 

uygun değildir [11]. BF algoritması genellikle 

problemin boyutu sınırlı ve az olduğu zamanlarda 

kullanılır. Bazı durumlarda da çözüm kümesi 

adaylarının makul miktarlara düĢürülebileceği 

probleme özel sezgisel yöntemlerle de kullanıldığı 

olmaktadır.  

 

Brute_Force(…) 

{ C = ilk(P); 

  While ( C ≠ son(P) ) 

  {  if (C=sifre) return (C); 

     C=sonraki; 

  } 

} 

Şekil 3. BF Algoritması Kaba Kodu 

 

Bu algoritmayı uygulamanın 4 temel prosedürü vardır: 

ilki, sonraki, kontrol ve çıkıĢ. Program ihtimalleri 

denemeye ilk elemandan baĢlar. Ġlk eleman C 

değiĢkenine aktarılır. Program C değiĢkeninin Ģifre 

olup olmadığını kontrol eder. Eğer ilk eleman Ģifre 

değilse sonraki eleman C değiĢkenine aktarılır ve 

while döngüsü tekrar çalıĢır. ġifre bulunasıya kadar ya 

da dizinin son elemanına kadar bu iĢlem devam eder 

ve ardından programdan çıkar [8]. 

 

BF algoritmasının en temel dezavantajı, gerçek 

problemlerin birçoğunda olası çözüm kümesi adayları 

setinin caydırıcı oranda geniĢ olmasıdır. Olasılıklar, 

ihtimaller arttıkça çözüm kümesi adaylarının sayısı 

katlanarak artmaktadır. Örneğin 29 harfin kullanıldığı 

10 basamaklı bir Ģifrenin çözüm kümesi adaylarının 

sayısı 29
10

 dur.   Buda en az 10
15

 ihtimalin denenmesi 

demektir. Basamak sayısı 2 artarsa (12 basamak) 

çözüm kümesi adaylarının sayısı 29
12

 yani en az 10
18

 

ihtimalin denenmesi demektir. Basamak sayısı 2 

artmasına rağmen çözüm kümesi adaylarının sayısı 

yaklaĢık olarak 1000 kat artmıĢtır. Bu da 10 basamaklı 

bir Ģifre 1 günde çözülüyorsa, 12 basamaklı bir Ģifre 
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1000 günde çözülür demektir. Bu istenmedik duruma 

―kombinasyonel patlama‖ adı verilir [7]. 

 

Bu araĢtırmada kullanılan veri seti büyük ve küçük 

harfleri, sayıları ve özel karakterleri içermektedir. 

Hazırlanan programda, 67 farklı karakter kullanılan 5 

haneli bir Ģifre yaklaĢık olarak 1 dakikada çözülürken, 

6 haneli bir Ģifre yaklaĢık olarak 60 dakikada 

çözülmektedir. 7 haneli bir Ģifrenin teorik olarak 3 

günde çözülmesi beklenmektedir.    

 

BF algoritmasının çalıĢma zamanı adayların hangi 

sırada test edileceği ile doğrudan ilgilidir. Bu 

araĢtırmada kullanılan sıralı ve paralel algoritmalar 

aynı veri setini aynı sırada kullanmıĢlardır. 

 

3. Uygulama 

Bu bölümde araĢtırmada kullanılan sıralı ve paralel BF 

uygulamasının algoritmaları açıklanarak programdan 

elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

3.1 Sıralı Brute Force Algoritması 

 

ġekil 4. de kaba kodu verilen BF algoritması temelde 

―kullanılanKarakerler‖ dizisindeki bütün karakterleri 

belirli bir sırayla deneyerek herhangi bir Ģifreyi 

çözmeye çalıĢır. Algoritmada kullanılacak karakterler 

―kullanılanKarakterler‖ adındaki bir dizide 

tanımlanıyor. Ardından program tek karakter olarak 

dizideki bütün elemanları ―kontrol et‖ fonksiyonuna 

gönderiyor. Eğer bulunacak Ģifre tek karakterli değilse 

―tahminiSifreUzunluğu‖ değiĢkeni bir arttırılıyor ve 

iki karakterli anahtarlarla Ģifre çözülmeye çalıĢılıyor. 

Eğer Ģifre çözülmezse(―eĢleĢti‖ değiĢkeni ―false‖ ise) 

while döngüsü tekrar döner ve 

―tahminiSifreUzunlugu‖ değiĢkeni bir arttırılarak 3 

karakterli Ģifreler denenir. ġifre bulunasıya kadar 

―tahminiSifreUzunlugu‖ bir arttırılarak Ģifre 

çözülmeye çalıĢılır [12]. 

 

Seri_Brute_Force() 

{ kullanılanKarakterler= {… ,  

  … , … , … }; 

  tahminiSifreUzunlugu=0; 

  while (!eslesti) 

  { tahminiSifreUzunlugu++; 

    anahtarKarakterler = new     

    char[tahminiSifreUzunlugu]   

    select karakterSeti[0]; 

    kontrolEt (KarakterSeti,  

    sifre);  

  } 

} 

Şekil 4. Sıralı BF Algoritması Kaba Kodu 

 

Hazırlanan brute force algoritmasında Ģifreyi kontrol 

etmek için daha etkili ve hızlı çalıĢan rekursif bir 

algoritma kullanılmıĢtır. Kullanılan algoritmanın kaba 

kodu Ģekil 5. de verilmiĢtir.  

 

Kontrol_et(…) 

{  for (karakterUzunlugu) 

   {  if (mevcut<son) 

        KontrolEt(mevcut++); 

      elseif (mevcut==sifre) 

      {   eslesti = true; 

          sonuc = mevcut; 

      } 

      return; 

   } 

} 

Şekil 5. ġifre kontrolü Algoritması Kaba Kodu 

 

Algoritma 0‘dan baĢlayarak dizideki bütün elemanları 

rekürsif olarak çağırmaktadır. Dizideki son karaktere 

ulaĢıldığında oluĢan anahtarları tek tek istenilen ―Ģifre‖ 

ile karĢılaĢtırmaktadır. ġifre bulunduğunda ise 

―eslesti‖ değiĢkeninin değeri ―true‖ yapılarak 

döngüden çıkması sağlanmaktadır.  

 

Yukarıda ifade edildiği gibi döngülerin çalıĢması için 

kendisinden önceki döngünün bitmesi beklenmektedir. 

2 haneli Ģifrelerin denenmesi için bilgisayar öncelikle 

tek haneli Ģifreleri kontrol etmektedir. Ġki yada dört 

çekirdekli bilgisayar da kullanılsa bu algoritmanın 

tasarımından dolayı bilgisayar bu yazılımı sıralı 

olarak, tek bir çekirdekte çalıĢtırmaktadır.  

 

3.2 Paralel Brute Force Algoritması 

 

BF algoritmasının paralel hale getirmek için veri 

paralelleĢtirme yöntemi uygulanmıĢtır. Algoritmanın 

Ģifreyi çözmekte kullanacağı anahtar karakterler 

bölünmüĢtür. Bölüm 3.1‘de anlatılan sıralı 

programlanmıĢ BF Algoritmasının paralel 

programlanması için denenen Ģifreler basamak 

sayısına göre ―Thread A‖ ve ―Thread B‖ olmak üzere 

ikiye ayrılmıĢtır. Programın bir bloğu(Thread A) tek 

haneli Ģifreleri(1,3,5,…) denerken, diğer program 

bloğu (Thread B) çift haneli (2,4,6,…)  Ģifreleri 

denemektedir. Bu sayede bilgisayarın iki çekirdeği de 

eĢ zamanlı olarak çalıĢmaktadır.  

 

Thread A( ) 

{ kullanılanKarakterler= {… ,  

  … , … , … }; 

  tahminiSifreUzunlugu=  -1 ; 

  while (!eslesti) 

 {  tahminiSifreUzunlugu+=2; 

    anahtarKarakterler = new     

    char[tahminiSifreUzunlugu]  

    select kullanılanKarakterler[0]; 

kontrolEt (anahtarKarakterler, sifre);  

} } 

 

Şekil 6. Thread A Fonksiyonu Kaba Kodu 

 

ġekil 6‘ da verilen ―Thread A‖ program bloğunun 

kaba kodunda ―tahmini Ģifre uzunluğu değiĢkeninin 

değeri 2 Ģer arttırılarak tek haneli anahtar karakterlerle 
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Ģifre çözülmeye çalıĢılmıĢtır. ―Thread B‖ program 

bloğunda ―Thread A‖dan farklı olarak 

―tahminiSifreUzunluğu‖nun değeri 0 olarak 

atanmaktadır. ―Thread B‖ program bloğu da bu sayede 

çift haneli anahtarlarla Ģifreyi çözmeye çalıĢmaktadır.  

ġifre çözülünce ―eslesti‖ değiĢkeninin değeri ―true‖ 

olmaktadır ve threadler çalıĢmayı durdurmaktadır.  

 

3.3 Verilerin Analizi 

 

Sıralı ve paralel olarak programlanmıĢ algoritmalar 

aynı bilgisayar üzerinde çalıĢtırıldığında bazı Ģifrelerde 

sıralı programlanmıĢ algoritmanın, bazı Ģifrelerde ise 

paralel programlanmıĢ algoritmanın daha hızlı çalıĢtığı 

gözlenmiĢtir. Bellek kullanımları incelendiğinde 

paralel programlanmıĢ algoritmanın yaklaĢık %10 

oranında daha fazla bellek harcadığı tespit edilmekle 

birlikte, 6 haneli Ģifrelerde bile 25 mb.‘ı geçmediği 

belirlenmiĢtir. Günümüz bilgisayarlarının hafızaları 

düĢünülünce bu farkın hız kadar önemli olmadığı 

düĢünülebilir.  

 

Tablo 1.de 4, 5 ve 6 haneli toplam 15 adet Ģifrenin 

sıralı ve paralel çalıĢma süreleri ve hızları yer 

almaktadır.  

 

Paralel programlanmıĢ algoritmanın ne kadar hız 

kazandırdığını ya da kaybettirdiğini belirlemek için 

sıralı programlanmıĢ algoritmadan elde edilen zaman 

paralel programlanmıĢ algoritmadan elde edilen 

zamana bölünmüĢtür (formül 1). 

 

Tablo 1.de 4, 5 ve 6 haneli toplam 15 adet Ģifrenin 

sıralı ve paralel çalıĢma süreleri ve hızları yer 

almaktadır. 

 

 

   (1) 

 

 

Paralel programlama BF Algoritmasını rastgele seçilen 

4 haneli Ģifrelerde ortalama %21, 5 haneli Ģifrelerde 

ortalama %51, 6 haneli Ģifrelerde ise ortalama %23 

oranında hızlandırmıĢtır.  

 

Elde edilen değerler ayrı ayrı incelendiğinde 

bulunacak Ģifrenin ilk harfi veri setinde önlerde ya da 

ortalarda tanımlanmıĢsa paralel programlamayla, 

sonlarda tanımlanmıĢsa sıralı programlamayla daha 

hızlı çözüldüğü görülmüĢtür.  

 

Sıralı programlanmıĢ algoritma kullanıldığında 

program Ģifreyi çözesiye kadar bir döngüye girdiği için 

―yanıt vermiyor‖ hatasına sebep olmakta ve kullanılan 

arayüz üzerinde kontrolü kaybetmektedir. Paralel 

olarak programlanmıĢ algoritma her iki iĢlemciyi de 

kullanmasına rağmen, threadleri kullandığı için ve 

döngüye giren bu threadler olduğu için ―yanıt 

vermiyor‖ hatası oluĢmamakta ve arayüz ekranı 

kilitlenmemektedir.  

Tablo 1. Sıralı ve paralel program süreleri 

 

  

Sıralı 

Program 

Süresi (sn.) 

Paralel 

Program 

Süresi 

(sn.) 

Hız 

4
 h

an
el

i 
Ģi

fr
el

er
 

6T$l 1,092 1,591 0,686 

pAu@ 1,060 0,398 2,663 

zrS3 0,982 0,655 1,499 

#fHZ 1,014 1,357 0,747 

jYS6 1,045 0,296 3,530 

Ortalama 1,039 0,859 1,209 

5
 h

an
el

i 
Ģi

fr
el

er
 

3r2!D 50,403 61,113 0,825 

cK$iZ 51,480 3,104 16,585 

8cz1J 57,642 68,781 0,838 

Li5fQ 50,013 41,387 1,208 

a4!i3 55,458 1,443 38,432 

Ortalama 52,999 35,166 1,507 

6
 h

an
el

i 
Ģi

fr
el

er
 

b2!YsW 3445,531 138,498 24,878 

YZ-33d 3675,882 5764,744 0,638 

Rl4qs@ 3494,219 3216,748 1,086 

dQ1Vts 3434,705 304,615 11,276 

9t3Nsa 3320,918 4729,779 0,702 

Ortalama 3474,251 2830,877 1,227 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde masaüstü bilgisayar, cep telefonu ve 

tablet bilgisayarlarda genellikle çok çekirdekli 

iĢlemciler kullanılmaktadır. Fakat hali hazırda 

kullandığımız yazılımların çok az bir kısmı paralel 

olarak programlanmıĢtır. Bu sebeple yazılımların 

büyük bir çoğunluğu bilgisayar iĢlemcisinin gücünü 

yeteri kadar kullanamamaktadır. BF algoritmasının 

kalitesini belirleyen iki önemli etken vardır; en kısa 

sürede ve en az bellek kullanarak doğru Ģifreyi 

bulmak. BF algoritmasının paralelleĢtirilmesi 

sayesinde Ģifreler çok daha kısa sürelerde 

çözülebilmektedir.  

 

Bu araĢtırmada paralel programlamanın Ģifreyi daha 

hızlı çözmesinin yanında veri setinde tanımlanan 

karakterlerin sırasının Ģifre çözümünde ne kadar etkili 

olduğu da görülmüĢtür. Veri setinde ilk baĢta 

tanımlanan küçük harfli alfabeler (a-z) daha çabuk 

çözülürken sonlarda tanımlanan sayı ve özel 

iĢaretler(0-9, #,!,-,@,$) ise daha geç çözülebilmiĢtir.  

 

AraĢtırma sonuçları incelendiğinde 4 haneli Ģifrelerde 

%20, 5 haneli Ģifrelerde %50 ve 6 haneli Ģifrelerde 

%22 oranında hızlanma tespit edilmiĢtir. Kullanılan 

Ģifreler paralel programlama yardımıyla ortalama %31 

oranında daha hızlı çözülmüĢtür. Paralel 

programlamada kullanılan yük dağılımı daha iyi 

yapılırsa 2 kata kadar (%100) hızlanma 

gerçekleĢtirilebilir[13]. 

Sıralı ÇalıĢma Süresi 

Paralel ÇalıĢma Süresi 
Hız =  
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Ayrıca paralel programlandığında algoritmanın kernel 

threadleri kullandığı, sıralı programlandığında ise user 

threadler oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.  

 

Burada sunulan çalıĢmada BF algoritması paralel 

olarak programlanmıĢ ve sıralı algoritmaya göre 

etkililiği incelenmiĢtir. Ġleride yapılacak çalıĢmalarda 

bu algoritma 4 yâda 8 çekirdek üzerinde çalıĢacak 

Ģekilde programlanırsa daha etkili olabilir. Ayrıca bu 

araĢtırmada kullanılan yük dağılımı dinamik hale 

getirilirse iĢlem zamanları daha tutarlı hale 

getirilebilir. Farklı algoritmalarında paralel olarak 

programlanmasının hızı arttıracağı ve donanım 

kaynaklarını daha verimli kullanacağı 

düĢünülmektedir.   
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Açık ve Uzaktan Öğrenim Gören Yükseköğretim Öğrencilerinin Dijital 

Ortamları Kullanma Becerileri: Anadolu Üniversitesi Örneği 
 

Nilgün Özdamar Keskin, Kerim Banar, Nur Özer Canarslan, Fatma Zeynep Özata 
Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE 

Özet 

Bu çalıĢmanın temel hedefi, British Council, Ġngiltere-Türkiye Yükseköğretimde Bilgi Ortaklığı Programı 2011-

2013 (UK-Turkey HE Knowledge Partnership Programme) desteğiyle Anadolu Üniversitesi, Wolverhampton 

Üniversitesi (University of Wolverhampton - UK) ve Okan Üniversitesi birlikte yürütmekte olduğu "Bilgi ve 

ĠletiĢim Teknolojileri Döneminde Daha Kaliteli Kurslar Ġçin Çoklu Platforma Sahip Mobil Öğrenme Sistemi" (A 

Multiplatform M-Learning System for More Qualified Courses in the ICT Era) isimli projeyi tanıtmaktır. 

Bununla birlikte bu çalıĢmada projenin ilk aĢaması olan hedef kitle analizi kapsamında uygulanan, öğrencilerinin 

dijital ortamları kullanma becerilerini ve dijital ortamlarda öğrenme alıĢkanlıklarını keĢfetmeyi amaçlayan 

ankete katılan 20.172 öğrenciden elde edilen verilerin sonuçları tartıĢılacaktır. ÇalıĢmanın önemli bulguları ise 

aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir. 

• Öğrencilerin yüz yüze ve bir uzmanla birlikte çalıĢma eğilimi ve isteği oldukça fazladır. 

• Öğrencilerin sorunları belirlemek ve o sorunu çözmek için gerekenleri yapmak (doğru soruları sormak, 

gerekli bilgiyi toplamak, ilerlemelerini değerlendirmek gibi) konusunda kendilerine güvenleri yüksektir. 

• Öğrenciler, web üzerinde bilgiyi aramak, bulmak ve yönetmek konusunda kendilerini oldukça yetkin 

olarak görmektedirler. 

• Öğrencilerin bir iĢe baĢlamadan önce gerekli planlamayı yaptıkları, proje süresince proje üyelerinin 

gerektiği Ģekilde bilgilendirilmeleri ve kendilerini özgürce ifade etmeleri konusunda üzerlerine düĢen 

görevleri yerine getirdikleri ve yaptıkları iĢ tamamlandığında geri bildirim almayı istedikleri ve neyi 

doğru neyi yanlıĢ yaptıkları konusunda değerlendirmeler yapma eğiliminde oldukları görülmektedir. 

• Öğrencilerin öğrenme amacıyla okuma istekleri oldukça düĢüktür. Öğrenciler, okumak yerine konunun 

kendilerine anlatılmasını ve ders içeriğinin resim, Ģekil, grafik, tablo ya da benzeri görsel araçlarla 

özetlenmiĢ formunu tercih etmektedirler. 

• Öğrenciler, web üzerinde bilgiyi aramak, bulmak ve yönetmek konusunda kendilerini yetkin 

görmektedirler. Ancak, yazılım yapmak, uygulama yazmak ya da bir web sayfası oluĢturmak gibi teknik 

bilgi gerektiren iĢlemler konusunda yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

Anahtar Kelimeler:Yükseköğretim, Açık ve Uzaktan Eğitim, Mobil Öğrenme Uygulaması,Dijital Öğrenme 

AlıĢkanlıkları 
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Orman Yangını Tespiti Amaçlı Kablosuz Algılayıcı Ağların Gerçekçi 

Başarım Değerlendirmesi İçin Benzetim Altyapısı 
 

Sinan Işık, M. Yunus Dönmez, Can Tunca, Cem Ersoy 
Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Ağları AraĢtırma Laboratuvarı (NETLAB), Ġstanbul 

isiks,yunus.donmez,can.tunca,ersoy@boun.edu.tr 

 

Özet: Orman yangınları dünyanın birçok yerinde büyük ölçüde çevresel ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. 
Yangınları önleme ve erken tespit etme çabaları bu zararları engellemeyi veya azaltmayı amaçlamaktadır. Var 

olan orman yangını izleme sistemleri, yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı yangın takibi sağlayamamakta ve 
bu sebeple yangınlar erken ve hassas bir Ģekilde tespit edilememektedir. Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) bir 
ormanın çok sayıda noktasından sıcaklık ve nem gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak ölçebilmekte ve bunları 
yangınla mücadele merkezlerine hızlıca aktarabilmektedir. Yangınların tahribat özelliğini göz önünde 
bulundurduğumuzda böyle bir sistemi gerçek bir yangın senaryosunda test etmek ve çalıĢır bir KAA'yı yok olma 
riskiyle karĢı karĢıya bırakmak maddi açıdan mümkün değildir. Bu yüzden benzetim deneyleri bu sistemin 

baĢarımını ölçmenin en uygun yoludur. Bu bildiride, KAA'ları gerçekçi yangın durumları için test etmek 
amacıyla gerçekçi yangın yayılım ve ağ benzetimini birleĢtiren, hem çevresel (orman yakıt modeli, rüzgar yönü 
ve Ģiddeti) hem de KAA'ya bağlı faktörlerin etkisini beraberce değerlendirebileceğimiz bir benzetim altyapısı 
sunuyoruz. 

 

Anahtar Sözcükler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Orman Yangını, Benzetimle BaĢarım Değerlendirmesi 

 

A Simulation Platform for Realistic Performance Evaluation of Wireless 

Sensor Networks to Detect Forest Fires 

Abstract: Forest fires lead to high amount of environmental and economic loss all over the world. Prevention 
and early detection efforts aim to eliminate or minimize the damage that will be caused by a fire incident. 
Current surveillance systems for forest fires do not provide dense real-time monitoring and hence they lack 
prevention or early detection of a fire threat. Wireless sensor networks (WSNs), on the other hand, can collect 
real-time information such as temperature and humidity from almost all points of a forest and can provide fresh 
and accurate data for the fire-fighting management center quickly. Since fires are destructive and burning a 

deployed WSN is not feasible, simulation is the appropriate way to assess the reporting capability of a WSN 
during a forest fire. In this paper, we propose a simulation platform which integrates WSN simulator with a 
realistic fire propagation simulator that is capable of evaluating the effect of environmental (forest fuel model, 
wind speed and direction) and WSN related factors. 

 

Keywords: Wireless Sensor Networks, Forest Fires, Performance Evaluation by Simulation

 

1. Giriş 

Orman yangınları, son yıllarda, özellikle Akdeniz 

bölgesinde arkeolojik ve kültürel miras alanlarının 

harabelere dönüĢmesinin en önemli  nedenlerinden  

birisidir.  Sezonluk sıcaklık artıĢları ormanlık alanlarda 

kendi kendine meydan gelen yangınlarda büyük 

artıĢlara neden olmuĢtur. Kuru bitki örtüsü ile 

beslenip, rüzgarın da etkisiyle körüklenen bu yangınlar 

kolaylıkla felakete dönüĢebilmektedir. Tüm bunların 

yanında yangınlar, teknolojik geliĢmeleri kullanarak 

önlenebilecek doğal afetlerin baĢında gelir. 

Yangınların erken tespiti felaket boyutlarına 

ulaĢmadan söndürülmesinde çok büyük yardım arz 

etmektedir. 

Yangın önleme tedbirleri ile birlikte, yangın erken 
uyarı ve yangın yayılımı izleme sistemleri, yangınla 

mücadele etkinliklerinin verimini arttırmada önemli 
rol sahibidirler. Uydu ile uzaktan algılama [1] ve 
kamera tabanlı erken uyarı sistemleri [2], [3] mevcut 
olmasına rağmen, bu sistemler her türlü hava Ģartında 
verimli bir Ģekilde iĢlevlerini yerine getiremezler. Bu 

sistemlerin baĢarıları gün içindeki zaman aralığına, 
açık görüĢ hattının mevcudiyetine ve diğer görüĢ 
kalitesini belirleyen koĢullara bağlıdır. Dolayısıyla, 
eğer bu tip sistemler; sıcaklık, nem ve duman 
algılayıcılarının oluĢturacağı kablosuz ağlar ile 
desteklenirse, meydana gelen çok kipli yangın gözetim 

sistemi çok daha baĢarılı olabilir. 

Hızlı, güvenilir tespit ve hassas konum belirleme, 
yangın gözetimindeki en önemli amaçlardır. Henüz 
yangının boyutu küçük ve konumu biliniyorken, 
yayılması için fazla zaman tanımadan yangını 
söndürmek çok daha kolay olacaktır. Bu bakımdan, 
yangının uygun zamanda tespitinin yanında, Kablosuz 

mailto:elifkilic@gazi.edu.tr
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Algılayıcı Ağlar [4], yangınla mücadele yönetimi için 
oldukça değerli olan, yangının konumu, yayılma hızı 
ve derecesi ve muhtelif konumlardaki sıcaklık veya 

duman koĢulları hakkında bilgi sağlama konusunda 
yardımı olabilir. Bu bilgiler ıĢığında, yangınla 
mücadele ekipleri, gerekli aletleri ve araçları 
kullanarak yangının yayılımını durdurma ve yangını 
söndürme hedefleri doğrultusunda yönlendirilebilirler. 

Son bir kaç yıldır, bütünleĢik donanım ve yazılım 

teknolojilerinde yaĢanan kayda değer geliĢmeler, 

kablosuz algılayıcıların maliyetini aĢağılara 

çekmektedir. Hali hazırda piyasada satılır hale gelen 

çok çeĢitli kablosuz algılayıcı düğümler bulunmaktadır 

[5], [6], [7]. Fiyatları hala çok büyük alanlara 

binlercesini konuĢlandırabilecek uygunlukta olmasalar 

bile, birkaç yüz tane algılayıcı kritik veya önemli 

alanların etrafına konuĢlandırılabilir ve yangın gözetim 

sistemlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla 

kullanılabilirler. 

Bu çalıĢma halen devam etmekte olan FIRESENSE [8] 
isimli 7. Çerçeve Avrupa Birliği projesinin bir 
parçasıdır. FIRESENSE arkeolojik ve kültürel miras 

alanlarını yangın riskine ve olumsuz hava Ģartlarına 
karĢı uzaktan izleyecek otomatik erken uyarı sistemi 
geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. FIRESENSE sisteminin 
genel mimarisi ġekil 1 de gösterilmiĢtir. Sistem 
yenilikçi erken uyarı sistemlerini kullanan bütünsel bir 
yaklaĢımı temel alır. Çoklu-algılayıcı gözetleme 

sistemlerindeki en son teknolojik geliĢmelerden 
faydalanan sistemin ana fikri farklı tip değiĢimleri 
izleyebilen (sıcaklık, nem vb.) kablosuz algılayıcı 
ağları, meteoroloji istasyonlarını, optik ve kızılötesi 
kameraları korunacak alana yerleĢtirmektir. 
Algılayıcılardan toplanan sinyaller, bu sinyalleri akıllı 

bilgisayar tabanlı görüntü analizi algoritmaları, örüntü 
tanıma algoritmaları ve veri kaynaĢtırma teknikleri 
kullanarak otomatik olarak analiz edecek izleme 
merkezine aktarılır. Herhangi bir tehlike durumu 
oluĢtuğunda, sistem yetkili kiĢiler için otomatik uyarı 
sinyalleri üretir. FIRESENSE projesi ayrıca, kablosuz 

algılayıcılardan elde edilen veriler sayesinde yangın 
geliĢimi hakkında gerçek zamanlıbilgilerin elde 
edilmesine olanak sağlar. Ayrıca, yangının 
yayılmasını, bölgenin yakıt modellemesine ve rüzgar 
hızı, yönü, arazi eğimi gibi diğer önemli parametrelere 
bağlı olarak tahmin eder. Tahmin edilen yangın 

yayılımının görselleĢtirilmesini üç boyutlu coğrafi 
bilgi sistemleri kullanarak gerçekleĢtirir. 

Yangınların tahribat özelliği göz önünde 
bulundurulduğunda konuĢlandırılmıĢ bir KAA 
sistemini gerçek bir yangın senaryosunda test etmek ve 
yanarak yok olma riskiyle karĢı karĢıya bırakmak 
maddi açıdan mümkün değildir. Gerçek bir yangın 

ortamı yaratmak yerine, ticari bir bilgisayar ağı 
tasarım, analiz ve benzetim aracı olan OPNET 
Modelleyici [9] gibi bir benzetim yazılımını 
kullanmak, bir orman yangını sırasında KAA'nın 

yangın algılama ve raporlama baĢarımını 
değerlendirmek için uygun bir yoldur. Fakat, OPNET 
benzetim ortamı, veri üretimi ve düğüm ölümlerinin 

benzetimi için gerekli olan yangın yayılım bilgisi ve 
yerel sıcaklık bilgilerini sağlayamamaktadır. Bu 
nedenle, FIRESENSE projesinin bir parçası olan ve 
Yunanistan'ın ITI-CERTH enstitüsü tarafından 
geliĢtirilen Yangın Yayılma Tahmini (EFP) [10] 
benzetim yazılımını, yangın arazide yakıt tipine ve 

hava koĢullarına bağlı olarak yayılırken, önceden 
belirlenmiĢ olan algılayıcı konumlarındaki sıcaklık 
haritalarını oluĢturmaya olanak veren farklı sıcaklık 
modelleri ekleyerek geliĢtirdik. Bu haritalar sıcaklık 
tabanlı KAA benzetimleri yapabilmek için Boğaziçi 
Üniversitesi tarafından geliĢtirilen OPNET ağ 

benzetim modellerine girdi beslemesi olarak 
kullanılmaktadır. Bu makalede, EFP ve OPNET 
benzetimlerini birleĢtirmek için önerilen bu 
bütünleĢtirme çerçevesi anlatılmaktadır. 

 
Şekil 1. FIRESENSE Sistemi Genel Mimarisi 

2. EFP ve OPNET Benzetimlerinin Sıcaklık 
Tabanlı Bütünleştirilmesi 

OPNET ile beraber kullanıldığında, gerçekçi yangın 

yayılımı tahmini için kullanılan sıcaklık alanı 

modelleme algoritması, farklı çevresel parametreler 

kullanılarak EFP ile benzetimleri yapılmıĢ yangın 

senaryolarında KAA ile ilgili baĢarım ölçütlerinin 

hesaplana-bilmesini sağlamakta ve böylece algılayıcı 

dağıtımının değerlendirilmesi ve eniyilendi-rilmesini 

mümkün kılmaktadır. Bu sebeple, EFP içindeki fireLib 

kütüphanesi [11] tabanlı fireSim yazılımına farklı 

ıĢınımsal sıcaklık alanı modelleri gömülmüĢtür. 

 

Manolakos Modeli [12]: Bu modelde EFP'nin ateĢ 

yoğunluğu parametresi ve algılayıcının arazi hücresine 

olan uzaklığı kullanılarak tutuĢan her hücre için elde 

edilen ıĢıma yoğunluğu bilgisi yardımıyla bir Gauss 

sıcaklık eğrisi oluĢturulur. Bu eğrinin parametreleri ve 

EFP'den alınan yayılma elipsinin eksenlerinin birbirine 

olan oranı birleĢtirilerek 2 boyutlu bir sıcaklık modeli 

tahmin edilir. Bu model, en yakın K yangın cephesi 

bilgisini kullanarak verilen bir algılayıcı konumundaki 

sıcaklığı tahmin etmek için kullanılır. 
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EUFIRELAB Modeli [13]: Bu modelde, bir algılayıcı 

konumundaki sıcaklık, tutuĢan bütün hücrelerin 

EUFIRELAB projesinde önerilen ateĢ sıcaklık 

kestiricisi yardımıyla üretilen ıĢıma yoğunluğu ile 

yerel çevresel sıcaklık kullanılarak hesaplanan ısı akı 

yoğunluğu toplamı kullanılarak bulunur. 

 

Byram Ateş Hattı Yoğunluğu Tabanlı Modeli [14]: 

Bu modelde, bir algılayıcı konumundaki sıcaklık, 

tutuĢan bütün hücrelerin EFP tarafından hesaplanan 

ateĢ yoğunluğuna dayanan ıĢıma yoğunluğu ile yerel 

çevresel sıcaklık kullanılarak hesaplanan ısı akı 

yoğunluğu toplamı kullanılarak bulunur. [14] de, 

herhangi bir noktadaki Byram ateĢ hattı yoğunluğu (I), 

verilen (i) rüzgar hızı, (ii) rüzgar yönü, (iii) noktanın 

yangına olan azimut (ufuk açısı) değeri için hesaplan-

maktadır. 

 

3. KAA Başarım Değerlendirmesi İçin 

Bütünleştirilmiş Benzetim Altyapısı 

BütünleĢtirilmiĢ KAA baĢarım değerlendirme 

sisteminin yapısı ġekil 2 de gösterilmektedir. Bu 

sistemde ilk olarak OPNET benzetimlerinde 

kullanılacak olan KAA topolojisi (alan boyutları, 

algılayıcı konumları, ızgara boyutu ve ilk tutuĢma 

noktası/noktaları) OPNET ortamında üretilir ve EFP 

modülüne girdi beslemesi yapılır (1). Daha sonra 

çeĢitli ek parametreler kullanıcı tarafından belirlenir 

veya eğim/görünüĢ (ilgi alanı için 100m.lik STRM 

dosyalarından hesaplanır), yakıt haritaları (Ġlgilenilen 

uygulama alanı ile örtüĢen CORINE haritalarından 

dönüĢtürülür), sıcaklık, nem, yağıĢ, rüzgar hızı ve 

rüzgar yönü (FIRESENSE hava istasyonlarından veya 

desteklenen dıĢ internet hava durumu servislerinden 

elde edilen anlık veya tahmin edilmiĢ veri) gibi farklı 

bilgi kaynaklarına dayanarak otomatik olarak elde 

edilir. EFP verilen topoloji üzerindeki bütün algılayı-

cıların konumları için zamana göre sıcaklık 

değiĢimlerini hesaplar ve çıktı olarak verir. Izgara 

hücrelerinin her biri yangın yayıldıkça tutuĢabilir ve 

her bir algılayıcının önceden belirlenmiĢ konumundaki 

sıcaklık, konum bilgisi ve algılayıcıya en yakın 

konumdaki tutuĢmuĢ hücrelerde yangınla iliĢkili alev 

boyu gibi parametrelere dayalı olarak hesaplanır. Her 

algılayıcı için sıcaklık değiĢimi bütün KAA benzetimi 

süresi için hesaplanır ve OPNET tarafından sıcaklık 

raporlama oranı ve algılayıcı tahrip zamanlarının belir- 

Şekil 2. BütünleĢik KAA BaĢarım Değerlendirme 

Altyapısının Blok ġeması 

lenmesi için kullanılır. Genel ağ ve yangın yayılım 

davranıĢı MATLAB ortamında yazılan Ağ 

GörselleĢtirme Aracı yardımıyla 

gözlemlenebilmektedir (3). 

 
4. Örnek Bir KAA Modelinin Gerçekçi Başarım 
Değerlendirmesi 

 
Benzetim modelimizde sıcaklık algılayıcıları orman 

içine rastgele konuĢlandırılmıĢtır. Ġlk olarak bütün 

algılayıcılar çalıĢır durumdadır ve normal bir KAA 

gibi algılamaya ve haberleĢmeye baĢlarlar. 

Algılayıcılar EFP yazılımı tarafından raporlanan 

sıcaklık değerlerini içeren dönemli veri paketleri 

üretirler ve bir yönlendirme protokolü kullanarak çok 

hoplamalı Ģekilde bu paketleri çıkıĢ düğümlerine 

ulaĢtırırlar. Bu raporlama paketleri ortamın sıcaklık 

haritasının oluĢturulmasında kullanılır. Algılayıcıların 

veri üretim modeli normal ve alarm kipi olmak üzere 

iki ayrı kipi desteklemektedir. Bu çalıĢma kiplerinde 

algılayıcılar sıcaklık okumalarını normal kipte daha 

uzun, alarm kipinde daha kısa olmak üzere farklı 

aralıklarla raporlamak-tadırlar. Bu çalıĢma kipleriyle 

iliĢkili olarak modelde iki ayrı sıcaklık eĢiği 

tanımlanmıĢtır. Ġlk sıcaklık eĢik değeri algılayıcının 

normal kipten alarm kipine geçiĢini belirler. Ġkinci 

sıcaklık eĢik değeri ise aĢıldığı takdirde algılayıcıların 

tahribine yol açacak olan sıcaklık değerini tanımlamak 

için kullanılır. Tahrip olmuĢ olan algılayıcılar algılama 

ve aktarma iĢlevlerini durdururlar ve çıkıĢ 

düğümlerine ulaĢmak için alternatif yollar dikkate 

alınır (ġekil 3). 

 
4.1. Benzetim Planı ve Parametreleri 

 
Varsayılan benzetim ayarlarında 400m x 400m lik bir 

araziye 200 algılayıcı konuĢlandırılmıĢtır. 

Senaryolarımızda arazi olarak FIRESENSE pilot 

sitelerinden [15] biri olan Kumluca, Antalya'da yer 

alan antik Rhodiapolis kenti ve çevresi kullanılmıĢtır 

ve yakıt haritaları, eğim/görünüĢ gibi çevresel 

parametreler de bu bölgeye göre yapılandırılmıĢtır. 

ġekil 4'te benzetimi yapılan yangın senaryosu ve 

benzetimi yapılan KAA gösterilmektedir. 

Algılayıcıların alarm kipi sıcaklık eĢiği, yüksek risk 

sezonu olan yaz günlerinde 40°C yi bulan ortam 

sıcaklığının 20°C üstü olan 60°C olarak belirlenmiĢtir. 

Algılayıcıların koruyucu kılıf içinde oldukları 

varsayılarak tahribat sıcaklık eĢikleri 120°C olarak 

belirlenmiĢtir. Yönlendirme protokolü olarak algılayıcı 

tahribatları yaĢandığında alternatif yollar bulması için 

yeniden yapılandırılmıĢ olan MLBRF [16] protokolü 

kullanılmıĢtır. Ortam eriĢim katmanında ise %1 görev 

döngüsü ile çalıĢan SMAC [17] protokolü 

kullanılmıĢtır. Diğer benzetim parametreleri Tablo 
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1'de gösterilmektedir.Radyo enerji tüketim 

parametreleri [18]'te belirtildiği gibi Mica2 Mote 

algılayıcılarının tipik tüketim değerlerine uygun olarak 

ayarlanmıĢtır. Mote algılayıcılarının tipik tüketim 

değerlerine uygun olarak ayarlanmıĢtır.

  

Şekil 4. Algılayıcı Tahripleri Sebebiyle KAA 

Topolojisinin DeğiĢimi 

 

Şekil 3. Benzetimi Yapılan Örnek Yangın Senaryosu 

ve KAA 

 

Tablo 1. Benzetim Parametreleri 

 

4.2. Benzetim Sonuçları  
Bu benzetimlerde çıkıĢ düğümü alanın sağ kenarının 

merkezine yerleĢtirilmiĢtir ve EFP de rüzgar yönü ve 

hızı doğu yönünde 3 mil/saat olarak belirlenmiĢtir. 

Yangının yayılımı süresince ġekil 4.b de kırmızı (koyu 

renk) ile gösterildiği üzere toplam 33 algılayıcı tahrip 

olmuĢtur. Bu deneylerde, algılayıcıların alarm 

raporlama aralığı değiĢtirilmiĢ ve KAA nın baĢarımı, 

rapor iletim oranı (ġekil 5.a), ortalama rapor gecikmesi 

(ġekil 5.b), sıcaklık haritasının tazeliği (ġekil 6.a) ve 

baĢarılı iletilen rapor baĢına enerji harcaması açısından 

gözlemlenmiĢtir. Bir algılayıcıdan raporlanan sıcaklık 

raporlarının tazeliği saniye cinsinden ölçülmektedir ve 

çıkıĢ düğü-müne ulaĢan raporlar arasındaki zaman 

farkı-na karĢılık gelmektedir. Benzer Ģekilde, KAA 

tarafından sağlanan sıcaklık haritasının tazeliği ağ 

üzerinde bulunan bütün algılayıcıların tazeliklerinin 

ortalamasıdır.  

Alarm raporlama aralığı en düĢük seviyesinde 

olduğunda, aĢırı miktardaki rapor paketinin neden 

olduğu yüksek sıkıĢıklık seviyesinden dolayı rapor 

iletim oranının düĢük, ortalama rapor gecikmesininse 

çok yüksek olduğunugözlemliyoruz. Alarm raporlama 

aralığı 0,5 dakika olduğunda, sıkıĢıklık seviyesinin 

hala çok yüksek olduğunu, bunun sonucu olarak iletim 

oranının 0,8‘in altına düĢtüğünü ve ortalama 

gecikmenin 50 saniyenin üstüne çıktığını 

gözlemliyoruz. Alarm raporlama aralığının 1 dakika ve 

üstü değerleri içinse sıkıĢıklığın rahatladığını ve KAA 

baĢarımının her iki ölçüt açısından da tatmin edici 
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seviyelerde (iletim oranı 0,9‘un üzerinde ve ortalama 

gecikme 10 saniyenin altında) olduğunu görüyoruz.  

 

Diğer yandan, ġekil 6.a‘daki sıcaklık haritasının 

ortalama tazelik sonuçları alarm rapor-lama aralığının, 

ölçümler arasında en iyi sonucu aldığımız seçenek 

olan 1 dakika olarak belirlenmesini önermektedir. 

Tazelik sonuçları, yüksek tıkanıklık seviyesi nede-

niyle daha düĢük alarm zaman aralıkları için, daha 

kötü çıkmaktadır. Alarm raporlama aralığını 1 

dakikanın üzerine çıkardığımızda, sıkıĢlık seviyesi 

düĢmesine rağmen, rapor paketleri arasındaki zaman 

aralığının artması sebebiyle ortalama tazelik süresi 

yüksel-mektedir. Alarm raporlama aralığının 1 dakika 

olarak belirlendiği durumda, iletim oranı ve ortalama 

gecikme Ģekilleride oldukça tat-min edici sonuçlar 

sağlamaktadır. 

 

ġekil 6.b KAA‘nın baĢarılı rapor iletimi baĢı-na enerji 

harcaması açısından verimliğini göstermektedir. Alarm 

raporlama aralığı yük-seldikçe, ağ tarafından yaratılan 

rapor paket-lerinin sayısı azalmakta fakat KAA‘nın 

rapor baĢına harcadığı enerjiartmaktadır. Bu sonuç, 

sabit görev döngüsü ile çalıĢan MAC proto-kolünden 

kaynaklanmaktadır ve dinamik görev döngü 

yönetiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 
Şekil 6 Rapor Ġletim Oranı ve Rapor Gecikmesi          Şekil 5 Sıcaklık Haritası Tazeliği ve Rapor  

       BaĢınaEnerji Harcaması 

 
5. Sonuç  
 

Bu çalıĢmada, orman yangını senaryolarında KAA'nın 

veri üretim ve iletim baĢarımlarını ve algılayıcıların 

imhasının etkilerini değer-lendirmek için OPNET 

benzetim ortamında sıcaklık tabanlı benzetimlerin 

yapılabilmesini sağlayan bütünleĢtirme çerçevesinin 

detayları sunulmaktadır. Bu amaçla, EFP yangın yayı-

lımı benzetim yazılımı verilen algılayıcı ko-numları 

için sıcaklık haritası çıktısı verebil-mesi için çeĢitli 

sıcaklık modelleri eklenerek geliĢtirilmiĢtir. Böyle bir 

bütünleĢtirme yapı-sı, ağ planlama, yangın 

tespit/konumlama ve yangın risk değerlendirmesi 

alanlarındaki uz-manlara fayda sağlayacaktır.  
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Teşekkür  

 

Bu proje Avrupa Birliği 7. Çerveve (FP7-ENV-2009-

1) Programı tarafından FP7-ENV-244088 

FIRESENSE numaralı sözleĢme ile desteklenmektedir.  
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Özet: Ġnternet hızlı bir geliĢim göstermiĢ, herkesin kullanımına ve bilgi paylaĢımına açık olması sebebiyle 

küresel bir veri havuzuna dönüĢmüĢtür. Özellikle çok fazla gayret ve zaman harcanmadan istenilen bilgiye 

ulaĢım sağladığı için bireylerin çalıĢma, eğitim ve sosyal yaĢantılarında büyük bir yer kaplamıĢtır. Kullanıcıların 

hayatına giren çevirmeli internet eriĢim ağlarından, geniĢbant eriĢim ağına geçiĢin arkasından "her yerde, her 

cihazla, kesintisiz bağlantı" sloganı ortaya çıkmıĢtır. Bu sloganın getirisi olarak kullanıcıların mekandan 

bağımsız bir Ģekilde iletiĢim hizmeti alması için mobil geniĢbant kavramı doğmuĢtur. 3.Nesil Mobil Standardı 

olan UMTS ile kaliteli ve hızlı internet-veri paylaĢımı kullanıcıların hayatına girmiĢtir. Bundan kısa bir süre 

sonra da 4. Nesil Teknolojisi olan LTE tanıtımları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada öncelikli olarak mobil geniĢbant 

teknolojilerinin geliĢimi kapsamlı bir Ģekilde ortaya konmuĢtur. Ayrıca 3G-UMTS ve 4G-LTE mobil geniĢbant 

yaklaĢımları ele alınmıĢ ve mobil geniĢbant alanında Türkiye‘deki mevcut durum gözler önüne serilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler — LTE, UMTS, 3G, 4G, telekomünikasyon, mobil geniĢbant, Türkiye 

Abstract: Internet has showed a fast growth and; due to its openness to public usage and data sharing, it has 

became a global data repository. As it provides access to any information without considerable effort and time; it 

plays a significant role in business, education and social life of individuals. After the transition from dial-up 

internet access networks to broadband access network, one motto ―connect anytime, anywhere seamlessly‖ has 

arised. In return, in order for users to get service independent of place; ―mobile broadband‖ concept has come 

up. With UMTS (the third generation mobile standard) broadband mobile data access has come into users‘ life. 

After a while, the fourth generation technology LTE was presented to improve the third generation networks. In 

this study, primarily, progress of mobile broadband technologies is introduced extensively. Besides, 3G-UMTS 

and 4G-LTE mobile broadband approaches are discussed and the current status of mobile broadband in Turkey is 

presented. 

Keywords —LTE, UMTS, 3G, 4G, telecommunication, mobile broadband, Turkey

1. Giriş 

ĠletiĢim ihtiyacı ilk insandan bu yana var olan bir 

gerekliliktir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin varlığı 

ile birlikte önce kablolu ortamlardan ses iletiĢimi 

kullanıcılara ulaĢtırılmıĢtır. Ancak mevcut iletiĢim 

Ģekli ile insanların ―hareketlilik‖ yeteneğindeki artıĢ 

birbiriyle bağdaĢmayıp bu durumda yeni teknolojiler 

ortaya konmuĢtur. BaĢlarda kablolu olarak sağlanan 

iletiĢim teknikleri temelini kablosuz ortamlara 

kaydırmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde mobil iletiĢimi 

kullanan kullanıcı sayısı çok yüksek seviyelere çıkıp 

2011 yılı sonunda 6 milyar kullanıcıya ulaĢmıĢtır [1]. 

ĠletiĢimde mobilleĢme sürecinin yanı sıra insanlara 

büyük bir veri havuzunun kapısını aralayan internet 

kavramı da geliĢimini sürdürmektedir. KiĢiler için 

zaman kavramının önemi arttıkça bilgiye kısa sürede 

eriĢimi sağlayan internet, kullanıcıların vazgeçilmez 

bir parçası haline gelmiĢtir. Özellikle daha hızlı ve 

kaliteli hizmet sağlayan geniĢbant teknolojilerinin 

sağlanmasıyla; internet bilgiye ulaĢmada ve iletiĢim 

kurmada bir alternatif yol yerine zorunluluk haline 

gelmiĢtir. 3. Nesil mobil iletiĢim teknolojilerinin yani 

IMT-2000 standart ailesi ve ilgili teknolojilerin 

kullanımıyla mobil cihazlar üzerinden internet 

servislerine eriĢim imkanı sağlanmıĢtır. Ġki yönlü 

iletiĢim kurulması, hücresel cep telefonu ve ardından 

mobil cihazlar ile internete eriĢim imkanı 

telekomünikasyon sektörünün mihenk taĢlarını 

oluĢturmaktadır.  

Sabit eriĢim - mobil eriĢim telekomünikasyon 

servislerinin ve altyapılarının birlikte çalıĢabilmesi için 

sabit-mobil yakınsaması günümüzde sıklıkla 

kullanılan bir yaklaĢımdır. Bu yakınsama ile birlikte 

kullanıcıların bilgisayar üzerinden yaptıkları sosyal, 

ticari ve eğitimsel aktiviteler de mekandan bağımsızlık 

kazanıp mobil cihazlar ile gerçekleĢtirilmektedir. 

Ancak bu durum beraberinde sabit eriĢim 

teknolojilerini destekleyen hizmet ve uygulamalarının 

mobil cihazlar üzerinden kullanılabilmesi için hızlı ve 

kaliteli internet eriĢim ihtiyacını 

doğurmuĢtur.Kullanıcı taleplerindeki artıĢ, kablosuz 

mobil iletiĢim sistemi için 3. Nesilin getirdiği 

sınırlamalar ve daha yüksek bant geniĢliği gerektiren 

mobil teknolojilerin ortaya çıkmasının bir yansıması 

olarak 4. Nesil mobil geniĢbant iletiĢim teknolojisi 

geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.  

 

2011 yılsonu verilerine göre yaklaĢık 1 milyon 4. Nesil 

mobil geniĢbant kullanıcısı mevcuttur, bu rakam gün 

geçtikçe artmakta ve yakın gelecekte internet 

kullanımının bilgisayarlardan mobil akıllı telefonlara 

kayacağı öngörülmektedir [1]. 

 

2. Mobil İletişim Süreçleri 

 

Kablolu iletiĢimin getirdiği mekana bağımlılık 

kısıtının aĢılması için ortaya çıkan ilk kablosuz 

sistemlerdeki en önemli problem; kapsama alanının 
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çok küçük olması ve her kullanıcıya özel bir frekans 

ayrımına neden olan sabit telefonlarda da geçerli olan 

analog yaklaĢımının kullanılmasıdır. Bu dönem 

1980‘li yıllara tekabül edip kullanılan teknolojiye 1. 

Nesil (1G) adı verilmiĢtir. 1G tamamıyla ses iletim 

odaklı olup iletim için analog yaklaĢım 

kullanmaktadır. Bu teknolojinin en yaygın 

standartlarının baĢında GeliĢmiĢ Mobil Telefon 

Hizmeti (Advanced Mobile Phone System-AMPS) 

gelmektedir [2].  

 

Hücre tabanlı mobil iletiĢim teknolojilerinin 

kullanılmaya baĢlanması ve 90‘lı yıllarda 1G 

teknolojilerden 2. Nesile (2G) geçiĢte ortaya konulan 

kaliteli ses iletiminin yanı sıra veri aktarımı, küresel 

mobilite, daha yüksek bant geniĢliği ve multimedya 

uygulamaları kullanıcılar için devrim niteliğinde 

hizmetler sağlamıĢtır. 2G mobil hücresel teknolojisi 

iletim için 1G‘den farklı olarak dijital modülasyon 

teknikleri ile dijital iletimi kullanmaktadır. Ayrıca 

spektrumların birden çok kullanıcılara bölünmesi ile 

kasasite artıĢı sağlamıĢtır. Mobil için Küresel Sistem 

(Global System for Mobile-GSM), 2G‘nin en yaygın 

kullanılan ve abone sayısı en fazla olan standardı 

olmakla kalmamıĢ kullanıcılar için mobil iletiĢim 

diyince akla gelen ilk kavram olmayı baĢarmıĢtır. 1991 

yılında ortaya çıkan orijinal GSM mimarisinde 

900Mhz bandı üzerinde 200khz bant geniĢliği 

kullanılmaktadır ve taĢıyıcı mimarisinde 8 tane 

timeslot bulunmaktadır. Ancak bant aralığı konusunda 

farklı yaklaĢım benimseyen standartlar sonradan 

ortaya çıkmıĢtır [2][3]. Ayrıca GSM ile birlikte veri 

aktarım kavramı geliĢmiĢtir ve o günden bu yana Kısa 

Mesaj Servisi (Short Message Service-SMS) yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 2009 yılı verilerine göre 4 

milyar mobil kullanıcı SMS servisini kullanmakta ve 

her bir kullanıcının aylık yolladığı ortalama mesaj 

sayısı 20 adettir. Bu servisin sağlanması operatörler 

tarafında çok küçük yatırımlar ile mümkün olmasına 

rağmen bu servisin operatörlere getirdiği kar miktarı 

ise çok yüksektir  [4]. SMS servisinin bu kadar 

popüler olması kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden 

ses iletimine alternatif iletiĢim yollarını kullanmaya ne 

kadar açık olduklarını da göstermiĢtir. 

 

2G sistemleri devre anahtarlama teknolojisini 

kullandığı için hem devre hem de paket anahtarlamayı 

kullanan teknolojilere 2.5G adı verilmiĢtir. Bu ara 

neslin en önemli temsilcisi olan Genel Paket Radyo 

Servisi (General Radio Packet Service-GPRS) 2000 

yılında piyasaya sunulmuĢtur. Paket anahtarlama 

kullanımı ve mobil internete geçiĢin baĢlangıcını 

yapan GPRS, yeni neslin sağlayacağı faydaların 

habercisi niteliğinde olmuĢtur. Mevcut sağlanan 

kapsama alanı daha da geniĢlemiĢ ve veri iletim hızı 

artmıĢtır. 2003 yılında ortaya çıkan Yüksek Hızlı 

Devre Anahtarlamalı Veri (High-Speed Circuit-

Switched Data-HSCSD) adından da anlaĢılabileceği 

gibi devre anahtarlama kullanan ve GPRS‘den daha 

kaliteli veri iletiĢimi sağlayan bir metottur. 

2.75 yeni ara nesili ifade eden GSM Evrimi için 

GeliĢtirilmiĢ Data Hızları (Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution-EDGE) teknolojisi geliĢtirilmiĢtir. 

GSM için Gauss Minimum Kaydırmalı Anahtarlama 

(GMSK) kullanılıyorken EDGE için kullanılan 

modülasyon 8-Faz Kaydırmalı Anahtarlama (8 PSK)  

tekniğidir. GSM sistemi üzerine herhangi bir 

donanımsal değiĢiklik gerektirmemesi sebebiyle 

EDGE teknolojisinin kullanımı yüksek olmuĢtur. 

EDGE, GSM gibi Zaman Bölümlü Çoklu EriĢim 

(Time division multiple access-TDMA) çoğullama 

tekniğini barındırmaktadır [5].  

 

Bu aĢamaların ardından cep telefonları ile geniĢbantı 

tanıĢtıran 3.Nesil ve artan kullanıcı taleplerini, daha 

kaliteli iletiĢim, daha fazla geniĢbant isteğini 

karĢılamak için ortaya konan 4. Nesil piyasaya 

sunulmuĢtur. Milenyum ile birlikte kullanıcıların 

hayatlarına giren bu teknolojiler ilerdeki bölümlerde 

ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.  

 

3. Üçüncü Nesil (3G) 

 

EDGE ve GPRS gibi ara evrim adımlarından sonra 3. 

Nesil mobil iletiĢim teknolojileri ortaya çıkmıĢ ve bu 

teknoloji Uluslararası Mobil Telekomünikasyon-2000 

(IMTS-2000) ailesinin bir üyesi olmuĢtur. Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (International 

Telecomunication Union-ITU) tarafından tanımlanan 

IMTS2000 standart ailesi GSM EDGE, 3G, UMTS, 

CDMA2000, DECT ve WiMax teknolojilerini çatısı 

altında toplayan bir sınıftır.  

 

Ara nesillerden farklı olarak 3G‘nin yeni bir 

jenerasyon ilan edilmesinin nedeni farklı teknolojiler 

ile yeni katma değerli servisler sağlamasıdır. 3G ile 

yüksek veri hızı ve daha geniĢ bant frekansları ile 

eriĢim baĢlamıĢtır. Çoklu ortam uygulamaları, evrensel 

mobilite, yüksek kalite, değiĢken hız seçenekleri ve ses 

iletimi yerine veri iletimine odaklı mimari 3G‘nin 

sağladığı avantajlardır. Tüm bu pozitif katkılarına 

rağmen 3G, 2G kadar büyük bir devrim etkisi 

yaratamamıĢtır. Buna sebep olarak 3G‘nin 

beklenenden geç piyasaya sunulması, lisans hakları 

için operatörlerden yüksek ücret talepleri ve 

kullanıcılara getirdiği yeniliklerin beklenen talepleri 

karĢılamaması gösterilebilir [6]. Bu teknolojinin amacı 

yüksek kalitede ses-görüntü-veri iletimi ve küresel 

kapsamada kesintisiz kaliteli haberleĢmeyi 

sağlamaktır. 3. Nesil, 2.Nesil sistemlerin doğrusal bir 

uzantısı ve beklenen geliĢim noktasıdır. 

 

3G teknolojisi yüksek hızlı eriĢim ve IP tabanlı 

servislerin birleĢtirerek interneti, popüler mobil cihaz 

hizmetlerinden biri haline getirmiĢtir. Ayrıca mobil 

teknolojilerin devre anahtarlama yaklaĢımından paket 

anahtarlamalı yaklaĢıma geçmesi ile cihazlar 

kullanacakları bant geniĢliğini sadece veri alıĢveriĢini 

yaparken iĢgal etmekte ve kaynak bakımından verimli 

bir iletiĢim ortaya çıkmaktadır. 3G, bant geniĢliği 
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kullanımını verimli hale getirmekte faydalanılan 

modülasyon tekniklerinden farklı olarak; bant 

geniĢliğinde etkinliği sağlayan, giriĢimden etkilenmeyi 

azaltan ve gürültüden etkilenmeyi zorlaĢtıran spread 

spektrum-frekans aralığına yayma tekniklerini 

kullanmaya baĢlamıĢtır [7]. 

 

 
Şekil 1. Mobil ĠletiĢim Nesilleri 

 

 

Tablo 1. Mobil ĠletiĢim Teknolojilerinin 

KarĢılaĢtırması (4G Hariç) [12] 

 

TEKNOLOJİLER 

GSM 

GPRS 

WCDMA 

UMTS 

HSPA 

HSDPA 
HSPA+ 

Max 

indirme hızı 

10-150 
Kbps 

384 
Kbps 

14 
Mbps 

28 
Mbps 

Max 

yükleme 

hızı 

10-150 

Kbps 

128 

Kbps 

5.7 

Mbps 

11 

Mbps 

Gecikme 

süresi 
600 ms 150 ms 100 ms 50 ms 

3GPP 

Sürümler 
Rel97 Rel 99/4 Rel 5/6 Rel 7 

Yaygınlaşm

aya 

başlama 

tarihleri 

1991 2003/4 2005/6 2008/9 

Erişim 

metodolojisi 

TDMA 

FDMA 
WCDMA WCDMA WCDMA 

Bant 

Genişliği 

200 
KHz 

5 
MHz 

5 
MHz 

5 
MHz 

Modülasyo

n Türü 

8-PSK 

GMSK 
QPSK 

QPSK 

16-QAM 

QPSK 

16-QAM 

 

3.1 Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi 

(UMTS) 

 

UMTS, 3G alanında en yaygın geçerliliği olan, Avrupa 

Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) 

tarafından düzenlenmesi yapılan ve IMTS2000 

çatısından yer alan bir standarttır. Bu standardın teknik 

özelliklerinin belirlenmesinde Üçüncü Nesil Ortaklık 

Projesi (3GPP) sorumludur. 3GPP‘nin üzerinde 

çalıĢtığı konular: Radyo EriĢim ġebekesi, Çekirdek 

Ağ, Terminaller, Hizmetler, Sistem Özellikleri ve 

GERAN‘dır [8]. 

 

3.1.1 Mimari 

 

UMTS mimarisinde üç ana kısım bulunmaktadır [8]:  

Çekirdek Ağ (CN): Bu parçanın ana görevi oluĢan 

trafik için yönlendirme, anahtarlama ve geçiĢ 

sağlamaktır. CN devre anahtarlamalı ve paket 

anahtarlamalı alan olarak ayrılmıĢtır. Mobil servisler 

Anahtarlama Merkezi (MSC), Ziyaretçi konum kaydı 

(VLR) ve MSC ağ geçidi devre anahtarlama 

ekipmanları iken Servis Sağlayıcı GPRS Destek 

Düğümü (SGSN) ve Ağ Geçidi GPRS Destek 

Düğümüdür (GGSN) paket anahtarlama alanına aittir. 

EIR, HLR, VLR, AUC gibi bazı ağ elemanları ise her 

iki etki alanı tarafından da paylaĢılır. Asenkron 

Transfer Modu (ATM) çekirdek bazında iletim için 

tanımlanmıĢ bir moddur. CN mimarisi yeniliklere göre 

değiĢebilen esnek bir yapıya sahiptir. 

 

Erişim Ağı (AC): 
 

AC, kullanıcı cihazları için eriĢim yöntemi sağlayan 

UMTS Karasal Telsiz EriĢim ġebekesi (ULTRAN)  ve 

baz istasyonlarını kapsamaktadır. ULTRAN hava 

arayüzü olarak WCDMA seçilmiĢtir. Bu arayüz yayma 

kodlarından türetilmiĢ rastgele-sözde bitler ile 

kullanıcı verilerinin çarpımını yapar. UMTS'de yayma 

kodları kanallama iĢleminin yanı sıra senkronizasyon 

ve Ģifreleme için de kullanılır. WCDMA, Frekans 

Bölmeli Dubleks (FDD) ve Zaman Bölmeli Dubleks 

(TDD) çalıĢma Ģekillerinin her ikisine de sahiptir. 

AC‘nin diğer kısmı olan baz istasyonları Düğüm-B ve 

Radyo Ağ Denetleyicisini (RNC) kapsar. Düğüm-B; 

hava arayüzü iletim / alım, modülasyon / 

demodülasyon, CDMA fiziksel kanal kodlama, Hata 

ĠĢleme ve Kapalı devre güç kontrolü iĢlevlerini yerine 

getirmektedir. Düğüm-Biçin kontrol cihazlarını 

barındıran RNC‘nin iĢlevleri iseradyo kaynak 

kontrolü, giriĢ denetimi, kanal tahsisi, güç kontrolü 

ayarları, handover (geçiĢ) kontrolü, kodlama, 

segmentasyon / yeniden birleĢtirme, sinyal yayını ve 

açık devre güç kontrolüdür. 

 

 
Şekil 2. UMTS Mimarisinin Gösterimi 

 

Mobil İstasyon: 
 

Mobil istasyon kullanıcı ekipmanlarını içeren taraftır.  

Terminaller; Düğüm-B için bir hava ara yüzü sayaç 

parçası olarak çalıĢır ve çok sayıda kimlik çeĢitleri 

vardır. UMTS kimlik türlerinin çoğu GSM‘de 

olanlardan doğrudan alınmıĢtır. UMTS IC kart GSM- 

SIM kart ile aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Bu kartın 

fonksiyonları Ģunlardır: Kullanıcı Hizmeti Kimlik 

Modülü (USIM) uygulamalarından birine destek, bir 
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veya daha fazla kullanıcı profiline destek, Ģebeke 

üzerinden USIM özel bilgilerini güncelleme, güvenlik 

fonksiyonları, kullanıcı doğrulama, opsiyonel olarak 

ödeme metotlarını barındırma ve opsiyonel olarak 

güvenli olarak yeni uygulamaların indirilmesidir. 

 

3.1.2 Avantajları ve Dezavantajları 

 

Yüksek servis kalitesine ve geniĢbant eriĢime sahip 

olan UMTS ile bağlantı yönelimli veya bağlantısız 

hizmetler noktadan-noktaya ve noktadan-çok noktaya 

iletiĢim için sunulmaktadır. Bunun yanı sıra UMTS ağ 

güvenliği ve konum tabanlı hizmetlere de sahiptir. IP 

tabanlı olduğu için IP‘nin sağladığı güvenlikten 

faydalanabilmektedir. Güvenlik açısından önemli bir 

nokta olan baz istasyonundan kullanıcıya kimlik 

doğrulama yapabildiği gibi tam tersi durumu da 

doğrulamaktadır. Güvenlik için cihaza bağlığın 

olmaması önemli avantajlarından biridir. UMTS için 

lanse edilen veri aktarım hızları Ģu Ģekildedir [8]:  

 

 144 kbit/sUydu ve kırsal dıĢ mekanda 

 384 kbit/sKentsel dıĢ mekanda 

 2048 kbit/sĠç mekan ve düĢük menzil dıĢ mekan 

 

UMTS için gerekli frekans aralığı Amerika baĢta 

olmak üzere bazı ülkelerde ITU'nun belirlediği 

spektrumdan (uplink 1920 – 1980Mhz ve downlink 

2110 – 2170 Mhz)  farklı olmuĢtur. Bu durum 

yüzünden cihazların ortak kullanımı için farklı 

donanım tasarımı gerekmektedir. UMTS‘nin, 2G 

teknolojilerine göre daha fazla sayıda baz istasyonu 

gerektirmesi hem operatörler için altyapı maliyetini 

artıran hem de insanları radyasyon konusunda endiĢe 

duymalarına sebep olan bir dezavantajdır. Ayrıca 3G 

ailesinin lisanslama ücretleri operatörlerin 

beklediğinden çok yüksek olarak belirlenmiĢ olması 

birçok ülkede 3G teknolojisi beklenenden çok geç ve 

yüksek meblağlar karĢılığında kullanıcılara 

sunulmasına neden olmuĢtur. Kullanıcıların 

karĢılaĢtığı bir diğer ise cihazlarının enerji tüketiminin 

çok yüksek olup bataryalarının çabuk tükenmesidir. 

Tüm bu dezavantajlarının yanı sıra daha yüksek bant 

geniĢlikleri gerektiren uygulamaları varlığı ve artan 

kullanıcı talepleri 4.Nesilin doğmasını hızlandırmıĢtır 

[8]. 

 

4. Dördüncü Nesil (4G) 

 

4.Nesil kablosuz teknolojisi ultra yüksek bant geniĢliği 

sağlayan mobil iletiĢim alanının yeni ve hali hazırda 

son aĢamasıdır. Bu neslin en önemli iki temsilcisi 

Mikrodalga EriĢim için Dünya Çapında Birlikte 

ÇalıĢabilirlik (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access-WiMax) ve Uzun Vadeli Evrim 

(Long Term Evalution-LTE) adıyla bilinir. 4G‘de 

amaç sabit veri iletim hızı olan 100Mbps‘a ulaĢmak, 

uçtan uca hizmet sunmak ve her yerde-kesintisiz 

haberleĢmeyi sağlamaktır. 

 

WiMax, bir IMTS2000 ailesine mensup kablosuz 

teknoloji standardıdır. Bu teknoloji, 3.Nesile dahil 

olmuĢ geniĢ alan ağları (WLAN) ile hem rekabet 

içinde hem de onları tamamlama özelliğine sahiptir. 

WiMax, WLAN‘ dan daha geniĢ bir kapsama alanına 

sahiptir ve bir bağlantıyı kurmak-iletiĢimi 

gerçekleĢtirmek için görüĢ alanına ihtiyaç duymaz. 

Hem sabit hem de mobil geniĢ ağ hizmetlerini 

desteklemesine rağmen mobil geniĢbant eriĢim 

piyasasındaki yeri çok daha büyüktür. WiMAx ile 

daha yüksek hızlara eriĢim sağlanmasına rağmen 

LTE‘nin operatörler tarafından WiMax‘e göre daha 

çok benimsenmesinin nedeni LTE‘nin mevcut 3G 

altyapısı üzerinden hizmet verebilmesidir. Mevcut 

UMTS ağlarına yapılacak cüzi miktarlarda yatırımları 

gerektiren değiĢimler ile LTE‘ye geçiĢ operatörlere 

daha cazip gelmektedir [9]. 

 

4.1 Uzun Vadeli Evrim (LTE) 

 

LTE ilk olarak 2004‘te Japon firması olan DoCoMo 

firması tarafından lanse edilmiĢtir. Daha yüksek 

kullanıcı veri aktarım oranı, düĢük gecikme sağlar ve 

IP tabanlı ağ mimarisine sahip 3. Nesil ağları 

tamamlar. Bunun yanı sıra daha geniĢ ve daha farklı 

spektrumları kullanmaları için hücresel operatörlere 

izin verir. 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) tarafından 

2009 yılında yapılan tanımla LTE son derece esnek bir 

radyo arayüzdür. Teknolojinin ilk sürümü, 300 Mb / s 

zirve hızı, 5 ms'den daha düĢük radyo Ģebeke 

gecikmesi ve önceki hücresel sistemler ile 

karĢılaĢtırıldığında spektrum verimliliğinde önemli bir 

artıĢ sağlar. Bunun yanı sıra LTE yapılan iĢlemleri 

kolaylaĢtırmak ve maliyetini azaltmak amacıyla yeni 

bir düz radyo ağ mimarisi ile tasarlanmıĢtır [10]. 

 

4.1.1 Mimari 

 

LTE uluslararası mobil telefonculuk yönünde büyük 

bir adım oluĢturmaktadır. Ġlgili teknoloji Frekans 

Bölmeli Çift Yönlü iletiĢimi (FDD) ve Zaman Bölmeli 

Çift Yönlü iletiĢimi (TDD) destekler.  LTE; 

TDSCDM, WCDMA / HSPA, CDMA 2000 gibi 

sistem tekniklerinden sorunsuz bir evrimi hedeflediği 

için mimarisinde esnekliklere sahiptir. Farklı coğrafi 

alanlardaki düzenleyici Ģartlarına bağlı olarak, mobil 

iletiĢim için radyo spektrumu; farklı boyutlarda farklı 

frekans bantlarında mevcuttur. LTE sadece farklı 

frekans bantlarında faaliyet göstermez aynı zamanda 

farklı boyutlarda spektrum içinde çalıĢabilmesi ve 

diğer radyo eriĢim teknolojilerinden LTE'ye etkili 

göçü sağlamak için farklı bant geniĢlikleri ile 

dağıtılabilir. LTE teknolojisi Dikey Frekans Bölmeli 

Çoklu EriĢim (OFDMA) , Tek TaĢıyıcılı Frekans 

Bölmeli Çoklu EriĢim (SC-FDMA) ve Çoklu GiriĢ 

Çoklu ÇıkıĢ (MIMO) yapısını destekler [10]. 

 

LTE mimarisi önceki hücresel ağların aksine sadece 

paket anahtarlamayı desteklemek için tasarlanmıĢtır. 

LTE mimarisi iki ana unsurdan meydana gelmiĢtir: 
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çekirdek ağ EvrimleĢmiĢ Paket Çekirdek Ağı (Evolved 

Packet Core, EPC), eriĢim ağını ise EvrimleĢmiĢ-

UTRAN (E-UTRAN) temsil etmektedir. Çekirdek ağ 

ve eriĢim ağları birleĢerek EvrimleĢmiĢ Paket 

Sistemini (Evolved Packet System, EPC) 

oluĢturmaktadır [11]: 

 

Çekirdek Ağ (EPC): 
 

Baz istasyonu ve ağlar arasındaki linkleri yönetir ve 

bunların oluĢmasının sağlar. Ayrıca taĢıyıcıların 

tedariğini ve kullanıcı cihazlarının kontrolünü de EPC 

yapmaktadır.  Çekirdek ağ; Paket Veri ġebekesi Ağ 

Geçidi (PDN-GW), Hareketlilik Yönetim Aygıtı 

(MME), Servis Sağlayıcı Ağ Geçit (SG), Hareket 

Kontrol ve Ücretlendirme Kuralları ĠĢlevleri (PCRF), 

Ana Abone Sunucusu (HSS) ekipmanlarından 

oluĢmaktadır. 

 

Erişim Ağı (E-UTRAN):  

E-UTRAN, EvrimleĢmiĢ Baz Ġstasyonu (E-NodeB) 

olarak adlandırılan bir düğüme sahiptir. UMTS 

mimarisindeki RNC; LTE mimarisinde baz 

istasyonuna entegre edilmiĢtir. E-NodeB radyo 

fonksiyonlarını kontrol eden, kullanıcı ekipmanı ile 

çekirdek Ģebeke arasında iletiĢimini sağlayan ve 

mobilite yönetimini sağlayan birimdir.  

 

Kullanıcı Ekipmanı (UE): 

Kullanıcı Ekipmanı; Evrensel Abone Kimlik Modülü 

(U-SIM) ve Mobil Cihazdan (Mobile Equipment, ME) 

meydana gelmektedir. U-SIM, diğer teknolojilerdeki 

kimlik modüllerine benzer olarak abonenin bilgileri ile 

doğrulama ve Ģifreleme bilgilerini içeren, doğrulama 

algoritmasını kullanan akıllı karttır. 

 

4.1.2 Avantajları ve Dezavantajları 

LTE yüksek hızlı geniĢbant eriĢimi sağlar ve aynı 

frekans bandında çok sayıda kullanıcıyı destekler. LTE 

mimarisinin ölçeklenebilirlik yeteneği çok yüksektir. 

Özellikle esnek spektrum kullanımı ile farklı 

spesifikasyonlar için uygunluğa sahiptir. Yüksek iĢlem 

hacmine sahip olan LTE basit yapısı ile 3G 

teknolojilerinden 4G‘ye kolay bir evrimi sağlar. 

Birçok geliĢmiĢ servisi sunan LTE‘de düĢük bit 

maliyetleri ile eriĢim sağlar. 

LTE‘nin temel özellikleri Ģunlardır [12]: 

 

 Max veri iletim hızları 300 Mbps üzerinde 

downlink ve 75 Mbps uplinktir. 

 Mobilite frekans bandına bağlı olarak 300 km/s ya 

da 500 km/s‘dir. 

 Kullanıcı düzleminde gecikmesi 5ms'den 

küçüktür. 

 Kontrol düzleminde gecikme 100ms'den küçüktür. 

 200'den fazla aktif kullanıcı baĢına 5MHz'lik 

hücreler Ģeklinde kapasiteye sahiptir. 

 BantgeniĢliği esnekliği ile 1.4 MHz, 3 MHz, 5 

MHz, 10 MHz, 15 MHz ve 20 MHz bantgeniĢliği 

kullanılmaktadır. 

LTE teknolojisinin operatörler için baz istasyonları 

gibi yeni donanımlar gerektirmesi sebebiyle maliyeti 

operatörler için yüksektir. Bununla doğrultulu olarak 

kullanıcılara eriĢim maliyeti de yüksektir. Ayrıca 

kullanıcıların LTE‘yi kullanmak için yeni mobil 

cihazlar edinmeleri gerekmektedir. 

 

5. Türkiye‟de Mobil Genişbant  
 

Ülkemiz özellikle son yıllarda internet üzerinde 

meydana gelen yeniliklere daima ayak uydurmuĢtur. 

Mevcut genç nüfus oranının yüksek olması teknolojik 

yeniliklere daha hızlı adapte olunmasını 

sağlamaktadır. Mobil iletiĢimde müĢteri sayıları ve 

penetrasyon oranları gün geçtikçe artmaktadır. 2012 

yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yaklaĢık Türkiye‘de 

%90‘lık bir penetrasyon ve 68 milyon mobil abone 

sayısına ulaĢılmıĢtır [13]. 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 3G teknolojisi 

geçte olsa 2009 yılında kullanıcılarının hizmetine 

sunmuĢtur. 2011 yılı üçüncü çeyrekte 28,6 milyon olan 

3G abone sayısı 2012 yılı üçüncü çeyrekte 40,3 

milyona ulaĢırken 3G hizmetiyle birlikte mobil 

bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone 

sayısı da aynı dönemler arasında 5.324.701‘den 

11.561.579‘a yükselmiĢtir. 2012 üçüncü çeyrekte 

toplam mobil internet kullanım miktarı ise 18.618 

TByte olarak gerçekleĢmiĢtir [13].  

 

ġekil 3‘te 3G teknolojisinin sadece 3 sene içerisinde 

%50‘nin üzerinde bir yayılım oranına 

ulaĢtığıgörülmektedir. Bu da eriĢim hızı arttıkça 

insanların mobil teknolojilere olan ilgisinin arrtığını 

göstermektedir. Bu tezi destekleyen bir baĢka örnekte 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde görülen durumdur.  

 
Şekil 3. Türkiye 3G Abone Sayısı [13] 

 

Şekil 4. Mobil Kullanıcı Penetrasyonları 

(TUR&USA) [14] 
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Amerika BirleĢik Devletleri‘nde operatörler 4G 

teknolojisini 2010 yılı itibari ile kullanıcılarına 

sunmaya baĢlamıĢtır. 2010 yılında %89.9 olan mobil 

kullanıcı penetrasyon oranı 2011 yılından %105.9‘a 

ulaĢmıĢtır. Bu büyük sıçramanın sebebi olarak 

kullanıcıların 4G‘ye olan ilgisi olarak yorumlamak 

mümkündür. Türkiye‘nin 2010 yılı penetrasyon 

oranının %84.9 olup Amerika ile benzer bir oran 

sergilediği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye‘de de mobil kullanıcı sayısını artırmak için en 

kısa sürede 4G teknolojisine geçilmesi uygun bir 

hareket olacaktır [14].  

 

6. Sonuç 

 

Teknolojik geliĢmeler ve insanların ulaĢım araçlarını 

kullanarak daha uzun mesafeler alıp birbiriyle iletiĢim 

kurma isteği beraberinde mobilite kavramını 

getirmiĢtir. Mobil iletiĢim teknolojileri kullanarak 

günümüzde ses iletiĢiminin yanı sıra veri, online 

görüntü, internet akıĢ iletimi sağlanmaktadır. Bugüne 

kadar ortaya konulan mobil teknolojileri nesiller ile 

ifade edilip sınıflandırılmıĢtır. Analog modülasyon ve 

sistemin kullanıldığı 1G iletiĢimde kapsama alanı çok 

düĢük, her kullanıcıya belli bir frekans ayrımı ve 

hücresellikten uzak bir Ģekilde sadece ses iletimi 

yapılmaktaydı. Bunun ardından geliĢen 2G ve onun en 

önemli temsilcisi GSM ile birlikte sayısal iletiĢim 

sağlanmıĢ ve ses iletiĢiminin kalitesindeki artıĢla 

beraber data transferi de mümkün kılınmıĢtır. 

Beklenenden uzun bir sürenin ardından 3G 

kullanıcılara lanse edilmiĢ ve cepten internet hizmeti-

geniĢbant internet eriĢimi-çoklu ortam 

uygulamalarında yüksek kalite kullanıcıların hizmetine 

sunulmuĢtur. Bu teknolojiyi temsilen ünlenen 

yaklaĢım UMTS olmuĢtur. 3G yayılımını 

tamamlayamadan ardından son trend 4G yetiĢmiĢ ve 

LTE kullanıcıların deneyimine bazı ülkelerde 

sokulmuĢtur. LTE ile sabit eriĢimde sağlanan hızlar- 

ultra mobil geniĢbant eriĢlim hızlarına ulaĢmak 

amaçlanmaktadır.  3G ve 4G karĢılaĢtırıldığında yeni 

neslin daha yüksek hızlara ulaĢması beklenmektedir. 

Ancak tam anlamıyla teorik testlerden ve sınırlı 

kullanıcı kısıtlarından kurtulmadan LTE‘nin gerçek 

performansı hakkında konuĢmak çok mümkün 

görünmemektedir. 2010 yılından itibaren 4G 

teknolojisine adım atmasıyla birlikte Amerika mobil 

kullanıcı sayısında büyük bir artıĢ yakalamıĢtır. 

Kullanıcı profili olarak Amerika ile benzer tavır 

segileyen ülkemizde de operatörlerin mobil kullanıcı 

penetrasyon artıĢına ivme kazandırmak için en kısa 

zamanda yeni nesil teknolojiyi kullanıcılara 

sunmalıdır. 
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Özet: Yüksek enerji tüketimi nedeniyle veri merkezlerinin artan ekonomik ve çevresel maliyeti büyük bir sorun 

haline geliyor. "YeĢil Veri Merkezleri",veri merkezleri için, enerji farkındalığı olan, enerji verimliliğini 

amaçlayan ve CO2salınımını en aza indiren tasarımlar, protokoller, cihazlar, altyapılar ve algoritmalar anlamına 

gelmektedir. Bugünün veri merkezleri en yoğun yük için tasarlanmıĢtır. Bununla birliktearaĢtırmalar,sunucuların 

çoğu zaman boĢ olduğu göstermiĢtir. BoĢta olan sunucular ve bunlara bağlı olan ağ elemanlarıönemli miktarda 

enerji tüketmektedir. Bu çalıĢmada, yeĢil veri merkezi araĢtırmaları için önemli sağlayıcıları tanımlamadık. 

Öncelikle veri merkezleri için geçerli olan yeĢil metrikleriinceledik. ÇalıĢmamızda yeĢil biliĢim ve yeĢil ağlar 

üzerinde yoğunlaĢtık. 

 

Anahtar Sözcükler: Enerji verimliliği, veri merkezleri. 

 

Energy Efficiency for Green Data Centers 

 

Abstract: Thegrowing economical and environmental cost of data centers due to the high-energy consumption is 

becoming a major issue. ―Green Data Centers‖ refers to, energy aware, energy efficient and CO2 emission 

minimizing designs, protocols, devices, infrastructures and algorithms for data centers. Today‘s data centers are 

provisioned for peak load. However, it is shown that servers are idle most of the time. Idle servers and the 

connected network elements are consuming considerable amount of energy. In this survey, we identify the key 

enablers of green data center research. Firstly we overview the green metrics that are applicable to data centers. 

Then we describe the most recent stage of research. We focus on computing and networking proposals for green 

data centers. 

 

Keywords: Energy efficiency, data centers 

 

.1. Giriş 

 

YeĢil teknolojiler, enerjinin siyasi, ekonomik ve 

çevresel yönleri nedeniyle hükümetler ve sanayi için 

önemli bir konu haline gelmiĢtir.Enerji ve çevre 

açısından bakıldığında, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 

(BĠT) toplamküresel CO2salınımının %2‘sini ve 

küresel enerji tüketimi%3‘ünü  oluĢturmaktadır[1]. 

Veri merkezleri ise BĠT enerji tüketiminde birincil 

enerji tüketicileridir [2].  

 

Video kullanımındaki artıĢ ve bulut biliĢimservisleri, 

tüm dünyada birçok yeni veri merkezleri açılmasına 

neden oldu. Veri merkezleri yüksek kullanılabilirlik 

sağlamalı ve aynı zamanda hataya dayanıklı olmalıdır. 

Bu gereksinimler veri merkezlerinin yüksek enerji 

tüketilmesine neden olmaktadır. ABD Çevre Koruma 

Ajansı‘nın ENERGY STAR Programı raporuna göre, 

ABD'de veri merkezleri yılda 100 Milyar kWh elektrik 

veya 7.4 milyar dolarlık enerji tüketmektedir [2]. Bir 

veri merkezinin ana enerji tüketim birimleri; soğutma, 

biliĢimkaynakları ve ağ elemanlarıdır. Soğutma için 

tüketilen enerji bir veri merkezinde tüketilen toplam 

enerjininyaklaĢık %30‘unu oluĢturmaktadır. ġekil 

1‘de, 3-katmanlı veri merkezi için simülasyon ortamı 

ile elde edilmiĢ içinde yaklaĢık enerji 

tüketimi(soğutma hariç) dağılımını gösterilmektedir 

[3]. Bu Ģekil sunucuların enerji tüketiminde en  önemli 

bir kaynak olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bir veri 

merkezinde biliĢim için kullanılan toplam enerjinin 

yaklaĢık%30‘u açkılar, iletiĢim bağlantıları ve toplama 

elemanları tarafından tüketilir. 

 
Şekil 1: Veri merkezinde enerji tüketiminin dağılımı 

[3] 

 

Bu çalıĢmada enerji perspektifinden veri merkezleri 

için önerilen yöntemleri inceledik. Veri merkezleri için 

yeĢil öneriler; ağ, biliĢim, soğutma, bulut ve 

sanallaĢtırma, olarak sınıflandırılabilir. Sunucular, 

birincil enerji tüketiciler olduğundan, yazında 

sunucuların enerji verimliliği için önemli sayıda öneri 

bulunmaktadır. SanallaĢtırma ve dinamik iĢ yükü 

birleĢtirme ile, sunucular, daha verimli kullanılabilir. 

Ancak, yeĢil veri merkezi ağları için yazında çok az 

sayıda öneri bulunmaktadır. Bunun nedeni katmanlı 

veri merkezilerinde, ağ elemanlarının sunuculara 

oranladaha az enerji tüketiyor olmasıdır.  

 

Bildirinin geri kalanı Ģu Ģekilde organize edilmiĢtir; 

Bölüm 2‘de veri merkezlerinin enerji verimliliğini 

artırmak için yeĢil teknikler araĢtırma çabalarını 

tartıĢılmıĢtır. Bu bölümde öncelikle veri merkezleri 

mailto:alagoz@boun.edu.tr
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için yeĢil metrikleri sunulmuĢ, ilerleyen bölümlerinde 

özellikle ağ, biliĢimkonularında yeĢil veri merkezleri 

için araĢtırma önerilerini açıklanmıĢtır. Son olarak biz 

Bölüm 3‘tesonuç kısmı anlatılmıĢtır. 

 

2. Yeşil Çözümler 

 

A. Yeşil Metrikler 

 

Mobil teknolojilerin iĢlerliği pil ömrü ile sınırlı 

olduğundan,bu teknolojilerinenerji verimliliği ile ilgili 

kapsamlı araĢtırmalar bulunmaktadır. Ancak, mobil 

teknolojiler için önerilen metrikler ve çözümler, veri 

merkezleri için uygun değildir. YeĢil veri merkezleri 

ile ilgili araĢtırmalar için ilk adım veri merkezleri için 

enerji verimliliği ve yeĢil metrikleri tanımlamaktır. 

Tablo 1‘de veri merkezleri için önerilen yeĢil 

metriklerden bazıları gösterilmektedir. Güç kullanımı 

verimliliği (PUE)en sık kullanılan metrik olup, 

bilgisayar ekipmanları (sunucular, ağ donanımları vb.) 

tarafından tüketilen enerjinin tesisin toplam enerji 

kullanımına oranına dayanmaktadır.Ġdeal durum PUE 

değerinin 1.0 olmasıdır. Yani veri merkezinde 

kullanılan tüm enerjinin hesaplama için 

kullanılmasıdır. Son yıllarda Google gibi bazı Ģirketler 

1.13 gibi düĢük PUE düzeyleri elde etmiĢlerdir[4]. 

Ancak, günümüzde çoğu veri merkezi, yeĢil veri 

merkezi standartlarını karĢılamaktan oldukça uzaktır. 

 

B. Yeşil Bilişim 
 

Bugünün veri merkezleri talebin en yoğun olduğu 

durumları karĢılamak için tasarlanmıĢtır. Bilgisayar 

sunucularının enerji tüketimi, veri merkezinin enerji 

tüketiminin büyük bir kısmını oluĢturmaktadır. Ancak, 

sunucuların zamanın ortalama %30‘unda yoğun 

olduğu bilinmektedir [5], ġekil 2'de gösterilmiĢtir. Bir 

bilgisayar sunucusunun güç tüketimi CPU kullanımı 

ile orantılıdır. Bir boĢ sunucu, bellek, disk ve I/O 

kaynaklarını açık tutmak için, zirve enerji tüketiminin 

yaklaĢık üçte ikisi tüketir. Kalan üçte bir ise CPU 

kullanımı ile doğru orantılı olarak artar [6]. Ancak 

sunucular, anlık yoğun yüke cevap verebilmek için 

boĢta ya da çalıĢır durumdadırlar. Sunucuları boĢta ya 

da açık bırakmak aĢırı enerji israfına neden olmaktadır. 

 

 

 

Tablo 1: Veri merkezleri için yeĢil metrikler 

 
 

Yazında bilgisayar sunucularında enerji tüketimini 

azaltmak için iki temel yaklaĢım vardır: dinamik 

gerilim frekans ölçekleme (DVFS) [7] ve dinamik güç 

yönetimi (DPM) [8].DVFS yöntemi, yüke göre 

CPU‘nun enerji tüketimini ayarlar. Bu yöntem, V 

iĢletme gerilim seviyesi, f iĢletim frekansı iken çipin 

enerji tüketiminin V
2
 · f ile orantılı azalmasına 

dayanır. DVFS yöntemiile sadece, iĢlemcilerin enerji 

kullanımını en-iyilemek amaçlanmıĢtır.Sunuculardaki 

CPU dıĢındaki tüm bileĢenler, değiĢmeden,  her 

zamanki gibi enerji harcamaya devam eder. Buna 

karĢılık, DPM düzeni ile, bilgisayar sunucularının tüm 

bileĢenlerini kapatarak daha fazla enerji tasarrufu 

yapar. Örneğin, boĢta sunucuları kapatarak enerji 

tasarrufu yapabilirsiniz. Ancak kapalı bir sunucuyu 

tekrar açıp çalıĢır hale getirmek önemli bir kurulum 

maliyeti doğurur. Bir sunucuyu tekrar açmak hem 

zaman alan, hem de  ekstra enerji harcayan bir 

iĢlemdir. BaĢka bir seçenek de boĢta olan sunucuları 

uyku modunasokmaktır. Uyku modundan bir 

sunucuyu çalıĢır hale getirmenin kurulum 

maliyeti,kapalı bir sunucuyu çalıĢır hale getirmenin 

kurulum maliyetinden daha düĢüktür. 

 

C. Yeşil Veri Merkezi Ağları 

 

Veri merkezlerinde enerji tüketiminin ikinci büyük 

kaynağı ağ altyapısıdır. Veri  

 

merkezindeki ağların harcadığı enerji, veri 

merkezlerinde hesaplama için  kullanılan toplam enerji 

tüketimi yaklaĢık% 30‘unu oluĢturmaktadır. Ağ 

altyapısı, bağlardan ve açkılardan oluĢmaktadır. 

Deneysel çalıĢmalar bir bağınenerji tüketiminin onun 

kullanımı ile doğrudan orantılı olmadığını 

göstermektedir [8]. Bağın enerji tüketimi kullanım 

oranından çok kapasitesine bağlıdır. Bir açkınınenerji 

tüketimi ise bulundurduğu kapı ve hat kartları sayısına 
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bağlıdır. Daha enerji verimli tasarruflu veri 

merkezlerine ulaĢmak için hem bağların hem açkıların 

enerji tüketimini ele almak gerekir. 

 

 

 
 

Şekil 2: 5.000 Google sunucusunun 6 aylık aktivite 

profili[5] 

 

Literatürde uyarlanır bağoranı ve uyku modları ile 

ilgili çalıĢmalar bulunmaktadır.Uyarlanır 

bağoranıkablolu ağlar [9], [10]  için oldukça çalıĢılmıĢ 

bir konu olup özel olarak veri merkezleri için 

tasarlanmamıĢtır. Uyarlanır bağ oranı yöntemleri trafik 

gereksinimlerine göre, dinamik olarak bağlantıların 

veri hızınıayarlar.Öte yandan, uyku modu stratejileri, 

boĢta olanbileĢenlerin altkümesini,  kapatarak ya da 

uyku moduna alarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Ancak kalan aktif bileĢenlerin,değiĢentrafik 

ihtiyaçlarını karĢılayabiliyor olması gerekir. Enerji 

tasarrufu sağlanırken, kalite gereksinimleri 

karĢılanmalı ve hata toleransından ödün verilmemesi 

gerekmektedir. 

 

3. Teşekkür 

 

Bu çalıĢma kısmi olarak Devlet Planlama TeĢkilatı 

(DPT07K120610) ve Türk Telekom tarafından 

desteklenmiĢtir. 

 

3.Sonuç 

 

Günümüzde hesaplama ve depolama iĢlemlerinin bulut 

biliĢime kaymaya baĢlamasıyla,internet trafiğinin 

büyük bir kısmını veri merkezleri üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. Yazılım ve donanım uzmanları, yeni 

veri merkezleri tasarlarken, veri merkezlerinin enerji 

tüketimini dikkate almalıdır. Hem bilgi iĢlem 

kaynakları ve ağ elemanları, enerji orantılılık ilkesine 

göre tasarlanmalıdır. Enerji oransal tasarımlar, aktivite 

düzeyi ile orantılı olarak enerji tüketir dolayısıyla, 

boĢtayken enerji harcamazlar. Pratikte, veri merkezi 

tasarımları için, ideal bir enerji orantılılık elde etmek 

zordur. Bu nedenle, bir yaklaĢım olarak, uyku 

modlarında farklı enerji harcamaları olan, çoklu uyku 

modaları bulunan, bilgisayar ve ağ aygıtları 

tasarlamak, iyi bir strateji olabilir. 

 

Bu çalıĢmada, yeĢil veri merkezleri ile ilgili yazında 

bulunan yaklaĢımları özetledik. Son zamanlarda birçok 

araĢtırmacı yeĢil veri merkezleri için protokoller 

geliĢtirmeye baĢladı. Biz bu alandaki araĢtırmaların, 

veri merkezlerinin hızla artan enerji tüketimi ile ilgili 

ekonomik ve çevresel kaygılar hafifletmek için büyük 

önem taĢıdığını düĢünüyoruz. Bu çalıĢmanın geliĢmiĢ 

ve geniĢletilmiĢ versiyonu [11] numaralı bildirimizde 

yayınlanmıĢtır.  
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Eğitim Teknolojileri Seçimi Örnekleri 
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Özet: Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesine tanık olmaktayız. Teknolojinin hızlı geliĢimi hayatımızın her 

alanında bizleri etkilemektedir. BaĢlangıçta bu etki toplumsal yaĢantımızı kolaylaĢtırdığından olumlu karĢılanır 

iken, teknoloji belli bir zamandan sonra hayatımızı kolaylaĢtıran unsurlar olmaktan öte, yaĢantımızın 

vazgeçilmez bir öğesi olmaya baĢlamıĢtır. GeliĢmekte olan toplumlarda teknolojiyi özümseme süreci sancılı bir 

aĢama olmakla beraber, teknolojinin yaĢam alanlarına yansıması da sıkıntıları beraberinde getirmiĢtir. Alt yapı 

yetersizliği, ekonomik yetersizlikler, güvenlik problemleri, dıĢa bağlı teknoloji tüketiminden faydalanma bu 

sıkıntıların nedenlerini oluĢturmaktadır.Toplumsal yapıyı oluĢturan tüm öğelerle beraber, teknolojiden etkilenen 

yapıların baĢında eğitim gelmektedir. Eğitim toplumun geleceğine yönelik olarak ulaĢılmak istenen hedeflerin 

uygulanma safhasının temelini oluĢturmaktadır. Bu hedefler ideal toplum ve ideal insan tipini yaratmaya yönelik 

açık iĢlevler gibi bireyin karar verme sürecinin oluĢmasını sağlayan gizli hedeflerde olabilmektedir. Eğitim 

hedeflerin uygulanma aĢamalarındandır. Bu aĢama içerisinde teknolojinin doğru ve orantılı kullanımı verimliliği 

arttıracaktır. Teknoloji hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine göre; teknolojiyi etkin ve verimli 

kullanan bireylerinde yetiĢtirilmesi geleceğe yönelik bir aĢama olarak önem kazanmaktadır.Eğitimin uygulamaya 

yönelik alanları olarak okullarımızda eğitim teknolojilerinin kullanılmaya baĢlandığı bir sürece tanık 

olunmaktadır. Teknolojinin gerekli koĢullarda kullanımının eğitim ortamlarını verimli kılacağı Ģüphesiz kabul 

edilen bu olgudur. Ülkemizde bu sürecin ihtiyaçtan kaynaklanan bir planlama süreci sonrasında oluĢup 

oluĢmadığı ise tartıĢmalıdır. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde teknoloji toplumdan olumlu dönütler 

sağlarken, okulun en önemli dönütü olan öğrenci yaklaĢımlarının öğretmenler tarafından değerlendirmesine 

genel olarak bakıldığında teknolojinin kullanımına yönelik olarak olumsuz bir kaygı oluĢtuğu görülmektedir. Bu 

tartıĢmaların bilgi kavramına bakıĢ açısından da çeĢitlilik gösterdiği görülmektedir. Örneğin, teknolojinin bilgi 

akıĢını hızlandırdığı belirtilirken, hazır ve üretme amacı taĢımayan bir yapılanmayı da doğurduğu ifade 

edilmektedir.Bu çalıĢma ülkemizde eğitim teknoloji seçimi örneklerinin genel ve kısa bir özetini oluĢturmakla 

beraber, eğitim teknolojileri seçimi örneklerinin GZFT incelemesini de kapsamaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Teknoloji, Eğitim Teknolojileri 

 

1.Teknoloji 

Ġnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiĢtirmek 

amacıyla geliĢtirdiği araç gereçlerle bunlara iliĢkin 

bilgilerin tümü (TDK, 2012) olarak tanımlanan 

teknoloji, Yunanca sanat ve bilmek kelimelerinin 

birleĢiminden oluĢmaktadır. Teknoloji, günümüzde 

veri paylaĢımının en etkin bir biçimde kullanılarak 

keĢiflere yön vermesinin etkin bir parçası olarak da 

tanımlanabilmektedir (Wikipedia,2012). 
 

Öğrenmeyi etkileyen temel öğelerin baĢında ülkede 

kullanılan teknoloji düzeylerigelmektedir. Teknoloji 

imkânları eğitimin tüm alanlarında da zamanla 

kullanılır hale gelmiĢtir.Bunların bir sebebi ―olgusal 

küreselleĢme,‖ bir sebebi ise ―kurgusal 

küreselleĢtirmecilik‖ olmaktadır (Dülger,2011). 

 

Olgusal küreselleĢme: 1985‘ler civarında insanların 

hayatında ―elektronik devrim‖in etkilerihissedilmeye 

baĢlandı. Bu devrim ve tetiklediği geliĢmeler olgusal 

bir değiĢimi baĢlatıyordu. Elektronik teknolojilerinin 

verdiği yeni imkanlardan iĢ hayatının, bireylerin, 

kurumların, eğitimin ve ülkelerin ihtiyaçları oranında 

faydalanmaları ve geliĢerek yeni talepler ve üretimler 

oluĢturmaları ―olgusal küreselleĢme‖dir. Bu, talebin 

aĢağıdan yukarıya doğru, ihtiyaç doğdukça ortaya 

çıktığı sağlıklı bir geliĢmedir. 

 

Kurgusal küreselleĢtirmecilik: Ortaya çıkan teknoloji 

imkânlarından kâr ve pazarlara yayılarak önceden köĢe 

tutma menfaatleri sağlamak isteyen dıĢ sermayenin, 

ülkeleri hazır olmadan hızla yabancı giriĢine açılmaya 

ve mal ve hizmetleri ―ileri teknoloji‖ adı altında, 

verimli kullanılamayacağını bile bile,  diğer ülkelerde 

bazı kurgusal fikirlerle pazarlamaya kalkmaları bir 

zorlamayı meydana getirmektedir. Bu ―kurgusal 

küreselleĢtirmecilik‖tir. Burada talep, ihtiyaç olmadığı 

halde, tepeden aĢağıya zorlama ve yanıltmalarla 

oluĢturulmaya  çalıĢılır ki, ülke için sağlıksızdır ve 

kaynak kaybıdır. 

 

1.1. Eğitimde Kullanılan Teknolojiler 

 

Öğrencilerin kullanmakta olduğu kalem, sıra ve 

kullandıkları tahtalar birer eğitim teknolojisi olmakla 

beraber eğitim teknolojileri çeĢitlilik göstermektedir. 

Bu bağlamda, eğitimde kullanılan bazı eğitim 

teknolojileri Ģunlardır; Bilgisayar, Eğitim Yazılımları, 

yazıcı (printer), tarayıcı, internet sitesi, bilgisayar 

ağları ve e-posta, projeksiyon, akıllı tahta, tepegöz, 

televizyon, vcd, fotoğraf makinesi…  

 

1.1.1. Bir Örnek: Bilgisayar 

 

Bilgisayar eğitim dünyasına hızlı ve güçlü bir giriĢ 

yapmıĢtır. Ancak, aynı hızda öğretmenler tarafından 
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kabul görmemiĢtir. Bunun en büyük sebebi ise 

yeniliğe karĢı çıkılması ve öğretmenlerin kendi yerini 

alacağı korkusudur (ĠĢman, 2005). Diğer sebep ise, 

MEB‘in hızla harekete geçerek bilgisayar kullanımı 

için öğretmenleri eğitmekte ve öncelikle öğretmenlerin 

kullanımı için bilgisayarlar tahsisinde geç kalmıĢ 

olmasıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de 

iĢlemleri hızlı, kolay ve çok yönlü sağladığı için 

vazgeçilmez olmuĢtur . 

 

Bilgisayarın çalıĢma Ģekli aĢağıda gösterilmiĢtir: 

Bilgisayarlar, ―Donanım‖ ve ―Yazılım‖ olmak üzere 

iki kısımda incelenir (Yanpar, 2005). 

 

a)Yazılım: Donanımların birbiri ile uyumlu 

çalıĢmasını sağlayan ve istenilen alana göre iĢlem 

yapılmasını sağlayan bilgilerdir. Bir de yazılım ve 

donanımı uyum içinde çalıĢmasını sağlayan iĢletim 

sistemleri vardır. 

 

b) Donanım: Bilgisayarın sahip olduğu tüm fiziksel 

aygıtları ifade eder. 

Olgusal küreselleĢmenin bir aracı haline gelen 

bilgisayarın okul eğitiminde yer alması önemli bir 

altyapı, örgütlenme ve yönetim gayreti 

gerektirmektedir. 

 

1.1.1.1. Bilgisayar Destekli Eğitim 

 

Bilgisayarlar, ilk kez kullanılmaya baĢlandığı 

1960'lardan bu yana eğitim alanında önemli bir yer 

kazanmıĢlardır. Günümüzde çoklu ortam teknikleri 

(resim gösterme, video/ses/animasyon oynatma vb.) ile 

çok güçlü ve farklı formatlarda eğitim paketleri 

üretmek mümkündür. Bu tip programlar kullanıcıya 

bire bir etkileĢim imkanı vererek motivasyonu artırır. 

Bu tip programlar, konuları aktarma konusunda da çok 

güçlüdür. Ayrıca pek çok eğitim programı, kullanıcıya 

ait verileri tutarak, öğrenmenin ne denli baĢarılı 

olduğunu da saptayabilir. Bu programlar, her konuda 

ne kadar zaman harcandığını, öğrenme eğrisini, 

kullanıcının geliĢimini saptayabilirler. Sonuçlar da 

değiĢik formatlar da sunulabilir (grafik, tablo gibi). Bu 

tip bir bilgi, öğretmen tarafından öğrencinin 

performansını görmede ve takip etmede kullanılabilir.  

Bire bir öğrenmenin yanı sıra BDE, uzaktan eğitim 

konusunda da önemli bir rol oynar. Günümüzde 

internet, bilgisayarlarla verilen eğitim konusunda yeni 

bir ufuk açmıĢtır.Bilgisayar destekli eğitimin değiĢik 

tanımları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

Bilgisayar Destekli Eğitim (Computer Assisted 

Instruction : CAI), bilgisayarın bir öğretme makinesi 

olarak kullanılmasını içerir. Öğretilecek ünite 

öğrenciye bilgisayar yoluyla sunulur ve öğrenci 

öğretim sunusu ile uğraĢtıkça öğrenme meydana 

gelir.Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin 

programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar 

kullanarak etkileĢimde bulunduğu, diğer bir deyiĢle 

bilgisayar programları aracılığı ile öğrenmeyi 

gerçekleĢtirdiği, öğrenmelerini izleyip kendi kendini 

değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir. (MEB.2012) 

Bilgisayarların son yıllarda hızlı geliĢimi eğitim 

sisteminde bir takım değiĢikliklere yol açmıĢtır. Bu 

anlamda eğitim ortamını verimli ve zevkli kılmak için 

birçok çalıĢmanın yapıldığını görebilmekteyiz. Bu 

bağlamda, ülkemizde bilgisayarların eğitimde 

kullanılması sürecine ve bir uygulama örneği olan 

FATĠH projesine değinmekte fayda olacaktır. 

 

1.1.1.1. 1. Bilgisayarların Eğitimde Kullanılması 

Konusunda Türkiye’de İzlenen Süreç 

 

Eğitim sistemimizde kullanılan ilk teknoloji telgraftır. 

1882 yılında elektrik derslerinin müfredata girmesiyle 

DarüĢĢafaka okullarının adı Telgraf Fen Mektebi 

olarak değiĢmiĢtir. Telgrafın alt yapısının 

oluĢturulmasında bu okulun büyük etkisi olmuĢtur. Bu 

aynı zamanda, sivil kesim eliyle gelen  ilk önemli 

teknolojidir (Tekeli,1983: 469).   

 

Bilgisayarların eğitimde kullanılması süreci; 1984 

yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 

―Yeni Enformasyon ve ĠletiĢim Teknolojisi‖ 

çalıĢmaları çerçevesinde ortaöğretim kurumlarına 

mikrobilgisayarların alınması ile baĢlamıĢtır. 1989-

1990 öğretim yılı, bilgisayar destekli eğitim 

uygulamalarına yönelik modellere iliĢkin gerekli 

incelemelere ağırlık verilmiĢ ve konuya iliĢkin pilot 

uygulamalar yaygın bir Ģekilde baĢlatılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar sonrasında 1999 yılına kadar Milli Eğitim 

Bakanlığı‘nca sürdürülen bilgisayara iliĢkin kurs ve 

seminerlerin sayılarının ve çeĢitlerinin arttığı 

gözlemlenmektedir (Yıldız,2002). 

 

2003–2004 E-DönüĢüm Türkiye Projesi Kısa Dönem 

Eylem Planı‘nda aĢağıdaki çalıĢmaların yapılması 

planlanmıĢtı; 

 

-Bir okulu dünyaya aç, internete bağla kampanyası,  

-Ġlköğretim okullarına 4.000 Bilgi Teknolojisi 

Sınıfı‘nın kurulması,  

-Eğitim portalı prototipinin oluĢturulması,  

-Eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla, 

bilgi teknolojilerinin etkin ve yararlı Ģekilde 

kullanılmasına yönelik olarak okul müfredatlarının 

yenilenmesi,  

-Öğretim kurumlarındaki bilgi teknolojisi eğitim 

mekânlarının topluma açılmasına yönelik ön çalıĢma 

ve gerekli düzenlemelerin yapılması.(DPT, 2004). 

 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve 

yaygınlaĢtırılmasına yönelik olarak bütün okulların 

internet eriĢimine kavuĢması, biliĢim teknolojileri 

sınıflarının yaygınlaĢtırılması, bir bilgisayara düĢen 

öğrenci sayısı göstergesinin hızla iyileĢtirilmesi, 

öğretmenlerin taĢınır bilgisayar edinmeleri için 

sağlanan teĢviklerin sürdürülmesi, bilgi çağında eğitim 

gereklerinin yerine getirilmesine yönelik 

kampanyaların yürütülmesi olumlu geliĢmelerdir 
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Donanım kadar önemli olan yazılımların da hızla 

devreye konulması elbette kaçınılmazdır. Eğitim 

programlarının yazılım programları olarak üretilmesi 

çalıĢmaları devam etmektedir. Avrupa Birliği (AB) 

ülkeleri ve Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü 

(OECD) ülkeleri arasında öğrenci baĢına düĢen 

bilgisayarda alt sıralarda yer aldığımızı bilerek bunu 

düzeltmek için yürütülen çalıĢmalar devam edecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Bilgi ve ĠletiĢim 

Teknolojilerinin (BĠT) Türk eğitim sistemine entegre 

edilebilmesi için;  

 

• Ġlköğretim okulları dâhil olmak üzere her okula BĠT 

donanımı ve yazılımı   

•Her okula güvenilir ve hızlı Ġnternet bağlantısı  

•Her öğrenci, öğretmen, idareci, öğrenci velisi ve okul 

personelinin okullarında BĠT‘e ulaĢmaları  

•Kaliteli sayısal ders içeriğinin oluĢturulması ve 

kullanılması için uygun ortamlar sağlanması  

•Öğretmenlerin, öğrencilerin, idarecilerin ve okul 

personelinin BĠT teknolojilerini kullanabilir hâle 

gelmesi ve BĠT‘ten eğitim süreçlerinde baĢarılı 

biçimde yararlanılması için gerekli olan hizmetiçi 

eğitim çalıĢmaları  

•Eğitim programları öğrenci merkezli programlara 

dönüĢtürülecek ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinde 

kendi baĢlarına BĠT araçlarını kullanarak bilgiye 

ulaĢmaları  

•Sayısal içeriğin öğrenciler için kendi kendilerine 

öğrenme ortamı sağlayacak bir Ģekilde düzenlenmesi 

için çalıĢmalar yapılması  

•Bilgi, iletiĢim teknolojilerine eriĢimde eĢitsizliğin 

(digital divide) önüne geçmek için çalıĢmalar 

yapılacak ve okullarda bulunan bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin tüm vatandaĢlarımızın kullanımına 

sunumu sağlanacaktır. Bilgisayarların eğitimde 

kullanılması konusunda Türkiye‘de izlenen süreçte 

Milli Eğitim Bakanlığı‘nın (MEB), öğrencilerin 

biliĢim teknolojilerinden yararlanmaları için hizmete 

sunduğu çalıĢmalardan birinin de okulların ADSL 

sistemi ile internete bağlanmalarına iliĢkin çalıĢmanın 

olduğu görülmektedir. Okul ve kurumların hızlı, 

güvenilir ve ucuz  Ģekilde  Ġnternete eriĢimini 

sağlamak üzere, Türk Telekom A.ġ. ile bir protokol 

yapılarak ilköğretim öğrencilerinin % 95‘i ve 

ortaöğretim öğrencilerinin % 99‘u geniĢ bant ADSL 

internet eriĢimine kavuĢturulmuĢtur (MEB, 2009:36-

39).   

 

FATİH( Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Harekatı) Projesi 

Eğitimde FATĠH Projesi ile, eğitim ve öğretimde fırsat 

eĢitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi 

iyileĢtirmek amacıyla BiliĢim Teknolojileri araçlarının 

öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına 

hitap edilecek Ģekilde, derslerde etkin kullanımı için; 

okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki 

tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel 

EtkileĢimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. 

Aynı zamanda her öğretmen ve her öğrenciyee tablet 

bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT 

donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi 

eğitimler verilecektir. Bu süreçte öğretim programları 

BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-

Ġçerikler oluĢturulacaktır. Bu kapsamda Eğitimde 

FATĠH projesi beĢ ana bileĢenden oluĢmaktadır. 

Bunlar: 

 

-Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması 

-Eğitsel e-Ġçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi 

-Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı 

-Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi 

-Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT 

Kullanımının sağlanmasıdır.  

 

Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yürütülmekte olup, UlaĢtırma Bakanlığı 

tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda 

tamamlanması planlanmıĢtır. birinci yıl ortaöğretim 

okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü 

yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi 

kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-

içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının 

güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve 

bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı 

ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir 

(FATĠH,2012). 

 

PaydaĢları; Millî Eğitim Bakanlığı ve UlaĢtırma, 

Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı olan, baĢlama 

tarihi 2010 bitiĢ tarihi 2015 olan projenin hedef 

kitlesini; öğretmenler ve öğrenciler oluĢturmaktadır. 

Proje kapsamında 6 ġubat 2011 tarihinden itibaren 17 

il, 52 pilot okul, 200 derslikte pilot uygulama 

çalıĢmaları yapılmaktadır. Pilot uygulama sonucunda 

elde edilecek veriler ilgili taraflarla paylaĢılacaktır 

(MEB,2012;64-65)  

 

Projeye ayrılan bu para ile eğitimin; okul yapımı, 

öğretmen ihtiyacı gibi acil ihtiyaçları giderilebilir, 

öğretmenlerin ciddi hizmet-içi eğitimi geliĢtirebilir, 

maaĢlara zam yapabilir. Türkiye‘de eğitimin bu kadar 

çok öncelikli ihtiyacı varken, böyle bir masrafa 

girmenin öne geçmiĢ olması ―kurgusal 

küreselleĢtirmecilik söylemleri‖nin etkisi ile iliĢkili 

görünmektedir.  Ancak yapılacak planlı çalıĢma ile 

proje fırsata dönüĢebilecektir. 

 

1.1.2.   Bir Örnek: Akıllı Tahta 

 

Akıllı tahta, son birkaç yıldır ismi duyulan ve eğitim-

öğretimde kullanılmaya baĢlanan bir ders aracıdır. 

Akıllı tahta eğitim-öğretimde görselliğin arttırılması 

için geliĢtirilmiĢ bir araçtır. Akıllı tahta genel anlamda 

tümleĢik bir ders aracıdır, aslında. Yani akıllı tahta; bir 

bilgisayar, interaktif (etkileĢimli) bir tahta, interaktif 

(etkileĢimli)  bir kalem, bir projeksiyon (yansı) cihazı 

(yansıtıcı) ve yazılımlardan oluĢmaktadır. Bilgisayara 

bağlanmıĢ bir tahtadır. Akıllı tahta sistem çok hassas 
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özellikler taĢımaktadır. Mesela akıllı tahta kalemleri 

yere düĢürüldüğünde çabucak bozulabiliyor. Tamiri 

pek mümkün değil, üretici-satıcı firmalar bu sorunu 

güvence kapsamına almıyorlar. Buradan da, elektronik 

teknolojisi ile geliĢtirilen bu ürünlerin, yepyeni bir 

iĢlev görmediği, yeni teknoloji çılgınlığı yaratılabilen 

pazarlara pahalı oyuncaklar gibi sürülmesinin 

amaçlandığı anlaĢılıyor.  

 

Öğretmen, bir program yardımıyla bilgisayara 

bağlanmıĢ (usb bağlantı kablosu) bir tahta ve tahtadaki 

titreĢimleri algılayan özel bir kalem ve yansı cihazı 

yardımıyla dersini öğrencilerine anlatabilmektedir. 

Yani, eskiden sadece yansı ile bilgisayardaki video 

filmini ya da power point vb. sunumları 

aktarabiliyorken, Ģimdi eĢ zamanlı olarak tahtayı da  

kullanabilme imkanı oluyor. 

 

Son zamanlarda pek çok yabancı firma akıllı tahta, 

akıllı tahta yazılımları ve akıllı tahta kalemleri üretiyor 

olsa da halen pek çok okul için maliyeti yüksek bir 

ders aracıdır. Buna rağmen, Türkiye‘de Ġstanbul Fatih 

Ġlçesi okullarında FATĠH( Fırsatları Artırma ve 

Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) projesi ile 1(bir) okul 

ve Fatih Belediyesi‘nin FATĠH projesiyle birlikte 

kendi bünyesinde yaptığı bir çalıĢma ile 54 okulda 

deneme uygulamasına baĢlandı.  

 

Akıllı tahtanın, anında ispatlar yapılması gereken, yeni 

formüllerin hafızadan geri çağrılması gereken 

üniversite seviyesi akademik çalıĢmalarda yararlı 

olabileceği görülmektedir. 

 

2.GZFT İncelemesi 

2.1.Türkiye‟de Eğitimde Teknoloji Kullanımının 

Güçlü Yanları 

 

1. MEB merkezi sınav sistemlerini kolay ve denetimli 

hale getirmektedir. 

2. Uzaktan eğitim imkanı sağlar. 

3. Önemli bir yayılıma sahip olunmuĢtur.  

4. Öğretmenler hızla öğrenmektedirler. 

5.Eğitime destek malzeme olarak bilhassa kütüphanesi 

olmayan okullarda yararlı olmuĢtur. 

6.Öğretmenlerin; öğrenci ve velilere ulaĢımı internet, 

mail gibi iĢlevlerle kolaylaĢmıĢtır. 

7. Sınavların yapılması kolaylaĢmıĢtır. 

8. Okul idare yazıĢmalarında kolaylık sağlanmıĢtır. 

9.ÇalıĢanların Resmi yazıĢma, müfredattaki ve 

yönetmeliklerde değiĢmelerden haberi olur. 

 

2.2.Türkiye‟deEğitimde Teknoloji Kullanımının 

Zayıf Yanları 

 

1.Eğitim teknolojilerinin üretiminin belli bir kesimde 

kalması sonucu, üretimin tekelleĢmesi, 

2. AraĢtırmayan, üretmeyen, hazır bilgiye alıĢmıĢ 

eğitim bireylerinin oluĢması, 

3.Teknolojiden eğitimin her kurumunun eĢit ve dengeli 

yararlanamaması 

4.Teknolojinin eğitimde kullanılmasında internet, 

telefon, uygun ortam gibi alt yapı eksikliği 

5 Öğretmen ve öğrencilerin teknoloji donanımıyla 

ilgili yetersiz bilgiye sahip olmaları, 

6.Teknolojinin maliyetli olması 

 

2.3. Eğitimde Teknoloji Kullanımının Getirdiği 

Fırsatlar 

 

1.Eğitimde yer alan bireylere kolay ulaĢır ve iletiĢim 

imkanı artar. 

2.Öğrencilere küresel görsel zenginlik sağlar. 

3.Dünyadaki diğer eğitim sistemlerini görsel araçlarla 

tanıma imkanı sunar. 

 

2.4.  Eğitimde Teknoloji Kullanımının Getirdiği 

Tehditler 

 

1.Bilgilerinin baĢka kiĢilere geçmesi sonucu güvenlik 

sakıncası doğurur. 

2.Bağımlılık yaratması sonucu sağlıksız bireyler 

yetiĢir. 

3.Yeni bilgi ihtiyacının karĢılanmasında dıĢa bağlı, 

dıĢarıyı bilgi kaynağı olarak kullanan bir toplum 

düzeni oluĢur. 

4.Öğrenciler hazır bilgiye alıĢır, bilgi üretme 

gereksinimi hissetmezler. 

5.Teknoloji programlarının çabuk değiĢmesi sonucu, 

yenilenmeleri sorunu ortaya çıkar. 

 

3.  Çözümler- Öneriler 

 

1. Teknoloji kullanılmadan önce altyapı kullanılır hale 

getirilmelidir. Örneğin, internet için telefon alt yapısı, 

yansıiçin yeterli büyüklükte sınıf, elektrik gibi. 

2. Kullanılacak eğitim teknolojilerinin seçiminde her 

okula ve öğrenciye eĢit Ģekilde dağıtılabilecek, 

maliyeti düĢünülmüĢ, Türkiye‘de üretilebilin teknoloji 

ürünlerinin seçimleri yapılmalıdır. 

3. Öğrencilerin sözel-ifade, güzel yazı gibi çalıĢmaları 

sağlıklı yapabilmeleri için teknolojiden arındırılmıĢ 

belli oranda ders saatleri uygulamaları müfredata 

konulmalıdır.  

4. Okullarda kullanılacak yazılımlarının ilgili firma 

tarafınca güvenlik garantisi sağlanıldıktan sonra 

kullanımı yapılmalıdır. 

5. Öğretmen, öğrenci ve velilere, seçilen teknoloji 

kullanımı öncesi bilgi verilmeli ve kullanılacak 

teknolojinin sonuçlarıyla ilgili yapılan çalıĢmaların 

ayrıntılarıaçıklanmalıdır. 

6.  Kullanılacak teknolojinin geri dönüĢümünü 

sağlayacak birdüzen oluĢturulmalıdır.  



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

956 

 

7. Teknolojinin donanımını sağlayacak, çıkabilecek 

sorunları çözebilecek birimler MEB bünyesinde 

oluĢturulmalıdır.  
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı özel bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının e-öğrenme stratejilerinin 

eğitimde geliĢtirilmesi ve kullanımına yönelik hazırbulunuĢluk düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla kadın ve 

erkek öğrenciler ile öğrenim görülen sınıflar arasında hazır bulunuĢluk açısından anlamlı bir fark olup olmadığı 

ve e-öğrenmenin kullanım ve geliĢtirmesine yönelik engeller araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmaya Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Bölümü (BÖTE) ana bilim dalından 91 öğretmen adayı katılmıĢtır. BÖTE öğrencilerinden birinci, 

ikinci ve üçüncü sınıflar bu çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Öğrencilerin hazırbulunuĢluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla ölçek kullanılmıĢtır. Verilerin analizi betimsel istatistik, t-test ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın bulguları öğrencilerin kendilerini e-öğrenmeye karĢı yeterliliklere ve e-öğrenmeye karĢı 

olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Teknik destek, yazılım ve donanım eksiklikleri ve eğitim 

eksiliği de e-öğrenmenin geliĢtirilmesi ve kullanılması açısından olası engeller olarak tanımlanmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: E-öğrenme, hazırbulunuĢluk, tutum, pedagojik yeterlilik, teknolojik yeterlilik 

 

1. Giriş 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler eğitimin 

diğer kademelerinde olduğu gibi yüksek öğretimde de 

eğitim ve öğretimin planlanması, sunulması ve 

değerlendirilmesi noktalarında önemli değiĢikliklere 

yol açmaktadır [8,9]. Bu açıdan e-öğrenme 

günümüzün ağ bağlantılı ve bilgi temeline odaklı 

dünyamızın önemli unsurlarından biridir [10]. Terim 

olarak e-öğrenme, çevrim içi öğrenme, sanal öğrenme 

ve internet tabanlı öğrenme kavramları kapsamakta ve 

daha fazla ve geniĢ bir çerçeve sunmaktadır [9]. Bu 

açıdan bakıldığında e-öğrenme, geleneksel eğitim 

yaklaĢımlarından farklı yeni bir paradigma 

sunmaktadır [8]. E-öğrenme kullanımındaki artıĢın 

birçok sebebi olmasına karĢılık bunlardan en önemlisi 

eğitim maliyetlerini düĢürmesi olarak görülebilir 

[3,12]. Bu açıdan e-öğrenme stratejilerinin 

yükseköğretimde kullanılması ve geliĢtirilmesi önemli 

bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bugün birçok 

üniversite bilginin saklanması, paylaĢımı ve sunulması 

amacıyla geliĢtirilen iletiĢim ağı alt yapısına sahip 

durumdadır [12]. Fakat e-öğrenme uygulamalarının 

baĢarıya ulaĢabilmesi için gerekli fiziksel altyapı 

hizmetlerinin sağlanması dıĢında e-öğrenmenin farklı 

yanlarını analiz etmek ve eksiklikleri belirlemek 

suretiyle mevcut açıkları kapatmak etkili kullanım 

açısından önemlidir [11]. Özellikle e-öğrenmeyi 

kapsayan kullanım, uyarlama ve değerlendirme gibi 

önemli aĢamaları kapsayan diğer faktörlerin de 

incelenmesi gerekmektedir [9].         

 

Genel olarak alanyazında bireysel değerlerin insan 

davranıĢlarında etkili olduğu görülmektedir [8]. Bu 

yaklaĢım bireysel özelliklerin ve değerlerin 

katılımcıların bilgi teknolojilerindeki tercihleri 

üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu Ģeklinde 

genellenebilir [7,8]. Bu yüzden özellikle katılımcıların 

(öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgili paydaĢların) 

sahip oldukları veya kullandıkları değerler e-öğrenme 

yaklaĢımı kapsamında tercihlerini belirleme ve daha 

genel olarak etkili uygulama örnekleri açısından 

çalıĢılması gerekli konular kapsamında 

değerlendirilmelidir [8]. Örneğin üniversitelerde yeni 

teknolojilerin eğitimsel aktivitelerde kullanımı 

açısından öğrencilerin hazırbulunuĢluk düzeylerinin 

belirlenmesi e-öğrenmenin baĢarılı uygulamaları 

açısından oldukça önemlidir [9]. Hatta hazırbulunuĢluk 

düzeylerinin belirlenmesi e-öğrenmenin geliĢtirilmesi 

açısından en önemli adımlardan biri olarak 

görülmektedir [6]. Alanyazında öğrencilerin e-

öğrenmeye karĢı hazırbulunuĢluk düzeylerinin 

belirlendiği birçok araĢtırma mevcuttur. En genel 

anlamda yapılan çalıĢmalar hazırbulunuĢluk düzeyinin 

kabul etme faktörü ile beraber kullanıcıların teknolojik 

yenilikleri benimsemelerinde anlamlı bir etkiye sahip 

oldukları sonucunu doğurmaktadır [7]. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde e-öğrenmenin özellikle 

yükseköğretimde baĢarılı uygulamaları açısından 

kullanıcıların hazırbulunuĢluk düzeylerinin 

araĢtırılması gerekmektedir. 

 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de eğitim ve 

öğretimin sunulması noktasında bu süreçlerinin 

kolaylaĢtırılması amacıyla geliĢmiĢ teknolojilere olan 

ilgi artmaktadır. Bugün Türkiye‘de farklı e-öğrenme 

araçlarının kullanıldığı birçok e-öğrenme projesi 

geliĢtirilmekte ve üniversiteler bu alandaki yeniliklere 

yakın bir ilgi duymaktadırlar [11]. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye‘deki üniversitelerin e-öğrenme 

yaklaĢımlarının değiĢik boyutlarda araĢtırılması ve 

sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin 

ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye 

hazırbulunuĢluk düzeylerinin belirlenmesi farklı bir 

boyutta ve çok gerekli bir yaklaĢım olarak 

değerlendirilebilir. Örneğin Akaslan ve Law e-

öğrenmeye karĢı hazırbulunuĢluk düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla geliĢtirdikleri ölçek ile hem 

öğretmenlere hem de öğrencilere uygulama yapmıĢlar 

ve özellikle öğrencilerin e-öğrenme yaklaĢımına hazır 
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oldukları fakat eğitim gereksinimlerini ortaya çıkaran 

sonuçlara ulaĢmıĢlardır [1,2]. Bu yöndeki 

araĢtırmaların özellikle mevcut durum göstergelerini 

ve sonuçlarını ortaya çıkarması bakımından 

arttırılması gerekmektedir.     

 

Hem Türkiye‘deki e-öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuĢluk yaklaĢımına hem de e-öğrenmenin 

farklı boyutlarda araĢtırılmasına katkı sağlamak 

amacıyla bu çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

araĢtırmanın amacı öğretmen adaylarının e-öğrenme 

stratejilerinin eğitimde geliĢtirilmesi ve kullanımına 

yönelik olarak hazırbulunuĢluk düzeylerini yeterlilik 

ve tutum bazında belirlemek ve e-öğrenmenin 

uygulanmasında ortaya çıkabilecek olası engelleri 

ortaya çıkarmaktır. 

 

2. Yöntem 

 

2.1. Örneklem 

 

Bu çalıĢmanın örneklemi özel bir üniversitede 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü‘nde birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında 

öğrenim gören 91 öğrenciden (49 Kadın ve 42 Erkek) 

oluĢmaktadır.  ÇalıĢma içerisinde uygun ve amaçlı 

örnekleme yöntemleri kullanılmıĢtır [4]. Üçüncü sınıf 

öğrencileri program müfredatında yer alan ―Uzaktan 

Eğitim‖ dersini almadan bu uygulamaya katılmıĢlar, 

dördüncü sınıf öğrencileri ise bu dersi aldıklarından,  

diğer bir ifade ile uzaktan eğitim konusunda deneyim 

kazandıklarından çalıĢma dıĢında tutulmuĢlardır. 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin %22‘si birinci sınıfta, 

%37‘si ikinci sınıfta ve %41‘i de üçüncü sınıfta 

öğrenim görmektedir. Örneklemi oluĢturan 

öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1 içerisinde 

özetlenmektedir. 

 

Tablo 1.Çalışma örnekleminin demografik bilgileri 

Cinsiyet 
Sınıf 

Toplam 
1 2 3 

Kadın 10 18 21 49 

Erkek 10 16 16 42 

Toplam 20 34 37 91 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

 

Öğrencilerin e-öğrenmeye karĢı hazırbulunuĢluk 

düzeylerini belirlemek amacıyla Sadik tarafından 

geliĢtirilen ölçek uygulanmıĢtır [10]. Bu ölçeğe göre e-

öğrenmeye karĢı hazırbulunuĢluk yeterlilikler, 

deneyim ve tutumlar olmak üzere üç baĢlık altında 

toplanmıĢtır. Örneklemi oluĢturan öğretmen 

adaylarının e-öğrenme yaklaĢımına dair 

deneyimlerinin son sınıf programlarında yer 

almasından dolayı hazırbulunuĢluk düzeyleri sadece 

yeterlilikler ve tutumlar olmak üzere iki alt baĢlık 

üzerinden değerlendirilmiĢtir. Ölçeğin son kısmında da 

öğrencilerden e-öğrenmenin eğitimde geliĢmesi ve 

uygulanması konusunda olası problemler hakkındaki 

değerlendirmeleri toplanmıĢtır. 

 

Bu bağlamda ölçek toplamda 51 madde ile ölçek 

sonunda e-öğrenmenin kullanımına yönelik 8 olası 

engel  

durumunun değerlendirildiği çoklu seçim sorularından 

oluĢmaktadır. Sadik tarafından geliĢtirilen ölçekte 

yeterlilikler pedagojik ve teknik olmak üzere iki alt 

baĢlık altında incelenmiĢtir [10]. Orijinal çalıĢmada 

yeterlilik faktörünün Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .92, olarak bulunmuĢtur. Yapılan bu 

çalıĢmada ise güvenirlik katsayısı .91 olarak 

bulunmuĢtur. Tutumlar faktörü ise kaygı, güven, 

beğenme ve önem olmak üzere dört alt baĢlıktan 

oluĢmaktadır. Tutumlar faktörünün Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı Sadik‘in çalıĢmasında .80 olarak 

bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada ise güvenirlik katsayısı 

değeri .87 olarak saptanmıĢtır [10]. Bu veriler ıĢığında 

kullanılmıĢ olan ölçeğin güvenilir olduğunu 

söylenebilir.    

 

2.3. Verilerin Analizi 

 

ÇalıĢmanın verileri PASW 18 istatistik paket programı 

kullanılarak test edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının 

hazırbulunuĢluk düzeylerini gösteren yeterlilik ve 

tutum faktörlerini oluĢturan alt faktör ölçek 

maddelerinin ortalama değerleri, standart sapmaları ve 

yüzdelik frekans dağılımları betimsel analiz ile test 

edilmiĢtir. Ayrıca bu faktörlerin kadın ve erkek 

öğrenciler ile öğrenim görülen sınıflar  

arasında hazır bulunuĢluk açısından anlamlı bir fark 

olup olmadığı ise bağımsız örneklemler t-testi ve tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak test 

edilmiĢtir. Ayrıca grupların evren ortalamaları için 

anlamlı fark bulunması dahilinde farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunun bulunması amacıyla çoklu 

karĢılaĢtırmalı testlerden Scheffe testi kullanılmıĢtır.      

 

 

3. Bulgular 

 

3.1. E-öğrenme Yeterlilikleri 

 

Tablo2‘den görülebileceği üzere öğretmen adaylarının 

e-öğrenme yeterlilikleri çok kötüden mükemmele 

aralığında değerlendirdikleri görülmüĢtür (X = 3.68). 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin yaklaĢık olarak %22‘si 

kendilerini e-öğrenme yeterlilikleri açısından iyi ve 

mükemmel olarak değerlendirdikleri görülmektedir. 

Pedagojik yeterlikler açısından kendilerini iyi ve 
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mükemmel olarak değerlendirenlerin oranı %27.5 iken 

teknik yeterliliklerini bu Ģekilde değerlendirenlerin 

oranı %16.5‘tir. 

Tablo 2.Yeterlilikler alt faktör ölçek maddelerinin temel istatistiksel 

verileri 

 Frekans Dağılımı (%) 

(iyi ve mükemmel) 
X SS. 

Yeterlilikler  22 3.68 .50 

 Teknik 

Yeterlilikler 
16.5 3.62 .52 

 Pedagojik 

Yeterlilikler 
27.5 3.74 .50 

 

Kadın ve erkek öğretmen adayları arasında yeterlilikler 

faktörü açısından fark olup olmadığını araĢtırmak için 

bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıĢtır.  

 

Öğrencilerin e-öğrenme ‘ye karĢı yeterliliklerinin 

cinsiyete göre t-testi sonuçları Tablo 3‘te 

gösterilmiĢtir. Erkek öğrencilerin (X = 3.72) kadın 

öğrencilere (X = 3.63) oranla daha yüksek e-öğrenme 

yeterliliklerine sahip olduklarına inanmalarına rağmen 

bu bulgu yeterliliklerin cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermediğine iĢaret etmektedir  [t(89)=.91, 

p<.05]. 

 

 

Tablo 3.Yeterlilik faktörünün cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢıp  

farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız örneklemler t-testi sonuçları 

Cinsiyet N X SS sd t P 

Kadın 49 3.63 .42 89 .91 .37 

Erkek 42 3.72 .57    

 

Tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi ise e-

öğrenme yeterliliklerinin öğretmen adaylarının 

öğrenim gördükleri sınıflara göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

kullanılmıĢtır. ANOVA sonuçları Tablo 4‘te 

verilmiĢtir. Analiz sonuçları, e-öğrenme yeterlilikleri 

açısından öğrencilerin sınıfları arasında anlamlı birfark 

olduğunu göstermektedir [F(2-88)=4.50, p<.05].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim görülen sınıfların hangileri arasında anlamlı 

bir fark olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe 

testi sonuçlarına göre üçüncü sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin (X = 3.84) e-öğrenmeye karĢı 

yeterliliklerinin birinci sınıftaki öğrencilerden (X= 

3.45) daha fazla olduğu belirlenmiĢtir.     

3.2. E-öğrenmeye Karşı Tutumlar 

 

Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik 

tutumlarının kesinlikle katılmıyorum ile kesinlikle 

katılıyorum arasında değiĢtiği görülmektedir (X = 

3.99).  

Tablo 5‘ten de görüleceği üzeri öğretmen adaylarının 

yaklaĢık olarak yarısının (%49.5) e-öğrenmeye karĢı 

olan tutumları olumludur. E-öğrenmeyi kullanma 

bağlamında beğenenlerin oranı %66 iken güven 

noktasında e-öğrenmeye olumlu yaklaĢım 

sergileyenlerin yüzdesi %48.4‘tür.  

 

Tablo 4.Yeterlilik faktörünün öğrencilerin sınıflarına göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları 

ANOVA Sonuçları 

Sınıf N X SS Var.K. KT sd KO   F     p 

1. Sınıf 20 3.45 .49 Gruplar  

Arası 

2.07 2 1.04 4.50 .014
 

2. Sınıf 34 3.65 .49 Grup 

Ġçi 

20.25 88 .23   

3. Sınıf 37 3.84 .47 Toplam 22.31 90    

Toplam 91 3.68 .50       
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Tablo 5.Tutumlar faktörü ve alt faktör ölçek maddelerinin temel 

istatistiksel verileri 

 Frekans Dağılımı (%) 

(Katılıyorum ve Kesinlikle 

Katılıyorum) 

X SS 

Tutumlar  49.5 3.99 .34 

 Kaygı 38.5 3.99 .45 

 Güven 48.4 3.99 .46 

 Beğenme 66.0 4.13 .41 

 Önem 29.7 3.89 .32 

 

 

 

Önem derecesi bakımından e-öğrenmeyi uygulama 

açısından olumlu bulanların oranı ise %29.7‘dir. 

 

Yeterlilik alt faktöründe olduğu gibi kadın ve erkek 

öğretmen adaylarının e-öğrenmeye karĢı tutumları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araĢtırmak 

için bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıĢtır. 

Öğrencilerin e-öğrenmeye karĢı tutumlarının cinsiyete  

göre anlamlı bir fark oluĢturupoluĢturmadıklarına 

yönelik t-testi sonuçları Tablo 6‘da verilmiĢtir. Kadın 

öğrencilerin (X = 4.03) erkek öğrencilere oranla (X = 

3.97) daha yüksek tutuma sahip olmalarına rağmen bu 

bulgunun tutumların cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık oluĢturmadığını iĢaret etmektedir [t(89)=-.85, 

p<.05]. 

 

Tablo 6.Tutumlar faktörünün cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını  

belirlemek üzere yapılan bağımsız örneklemler t-testi sonuçları 

Cinsiyet N X SS sd t P 

Kadın 49 4.03 .28 89 -.85 .39 

Erkek 42 3.97 .41    

 

E-öğrenme tutumlarının öğretmen adaylarının öğrenim 

gördükleri sınıflara göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 

analizi ve Scheffe testi kullanılmıĢtır. ANOVA 

sonuçları Tablo 7‘de verilmiĢtir. Analiz sonuçları, e-

öğrenmeye tutumları bağlamında öğrencilerin sınıfları 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F(2-

88)=7.42, p<.05]. Öğrenim görülen sınıfların hangileri 

arasında anlamlıbir fark olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre üçüncü sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin (X = 4.11) e-öğrenmeye 

karĢı tutumlarının diğer iki sınıf öğrencilerinden daha 

olumlu olduğu elde edilmiĢtir. Aynı Ģekildeikinci 

sınıftaki öğrencilerin (X = 4.00)  

 

birinci sınıftaki öğrencilerden(X = 3.77) daha olumlu 

tutuma sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. E-öğrenmenin Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Karşısındaki Engeller 

 

Öğretmen adaylarının gelecek mesleki  

yaĢantılarında e-öğrenmenin geliĢtirilmesi ve 

kullanımına yönelik olarak değerlendirdikleri olası 

problemler Tablo 8‘de verilmiĢtir.  

 

 

Tablo 7.Tutumlar faktörünün öğrencilerin sınıflarına göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları 

ANOVA Sonuçları 

Sınıf N X SS Var.K. KT sd KO F p 

1. Sınıf 20 3.77 .46 Gruplar  

Arası 

1.53 2 .76 7.42 .001
 

2. Sınıf 34 4.01 .28 Grup 

Ġçi 

9.06 88 .10   

3. Sınıf 37 4.12 .26 Toplam 10.58 90    

Toplam 91 3.99 .34       
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Tablo 8.E-öğrenme‟nin geliştirilmesi ve kullanımının önündeki 

engellerin temel istatistik verileri 

Engeller N Frekans Dağılımı (%) 

Bilgi eksikliği 51 56 

Eğitim eksikliği 62 68.1 

E-öğrenme derslerini geliĢtirmek 

için zaman yetersizliği 

29 31.9 

Teknik destek eksikliği 77 84.6 

Yetersiz yazılım ve donanım 66 72.5 

Yüksek iĢ yükü 20 22 

Diğer nedenler 2 2.2 

Engel Yoktur 0 0 
 

 

Öğretmen adaylarının tümü bir engeldurumunu iĢaret 

etmekle beraber en büyük problemin teknik destek 

eksikliği  (%84,6) konusunda yaĢanılacağını ifade 

etmiĢlerdir.  

 

E-öğrenmenin geliĢtirilmesi ve kullanımının önündeki 

diğer önemli engeller ise yetersiz yazılım ve donanım 

(%72,5) ve eğitim eksikliği (%68,1) olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

4. Sonuç 

 

Alanyazın incelendiğinde farklı araĢtırmacıların e-

öğrenmeye yönelik hazırbulunuĢluk düzeylerini çok 

farklı açılardan ele aldıkları görülmektedir. Bilgi 

teknolojileri becerileri, iĢbirlikçi öğrenme, bağımsız 

öğrenme, öğrenmeye karĢı düĢünce [9]; teknik 

hazırbulunuĢluk ve öz-yönetimli öğrenme için 

hazırbulunuĢluk [5]; kullanıcıların kiĢisel değerleri [8]; 

teknoloji, tutarlılık, deneyim, özgüven, tutum [1] 

araĢtırılan faktörler arasında sayılabilir. Bu çalıĢmada 

ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü‘nde öğrenim gören birinci, ikinci ve üçüncü 

sınıf öğrencilerinin e-öğrenmeye karĢı hazırbulunuĢluk 

düzeylerinin belirlenmesi yeterlilik ve tutum faktörleri 

açısından değerlendirilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın bulguları öğretmen adaylarının e-

öğrenmenin yeterlilikleri kapsamında kendilerini 

yeterli gördükleri sonucunu vermektedir. Ayrıca 

kendilerini teknolojik yeterlilikler yerine pedagojik 

olarak daha yeterli görmelerinin sebebi 

programlarındaki pedagojik derslerin fazlalığından 

kaynaklanıyor olabilir. Yeterlilikler kapsamında 

cinsiyet açısından öğretmen adayları arasında anlamlı 

bir farklılığın olmaması e-öğrenme yaklaĢımının tüm 

öğrenciler üzerinde ortak bir vurgu yapmasının bir 

yansıması olarak görülebilir. Özellikle üçüncü ve 

birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları 

arasındaki anlamlı farklılık da özellikle birinci sınıfta 

eğitim programlarındaki genel derslerin fazlalığının bir 

sonucu olabilir.  

 

E-öğrenmeye karĢı sahip olunan tutumlar açısından 

bakıldığında da öğretmen adaylarının e-öğrenme 

stratejileri ve eğitimde kullanımlarına yönelik olarak 

olumlu bir tutum sergiledikleri görülmektedir. 

Özellikle beğenme ve güven alt faktörlerindeki 

tutumların daha olumlu olması öğretmen adaylarının 

öğrenim gördükleri ana bilim dalının onlara 

kazandırmıĢ olduğu doğal bir sonuç olarak 

yorumlanabilir. Yine yeterlilikler alt faktöründe 

olduğu gibi tutumlar açısından da cinsiyetler arasında 

anlamlı farklılıkların bulunmaması öğretmen 

adaylarının çoğunluğunun ortak bir tutum içerisinde 

olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin öğrenim 

gördükleri sınıflar arasındaki tutum farklılığı ise 

beklendik bir geliĢme olarak yorumlanabilir. Çünkü 

her dönem programlarının dahilinde daha fazla 

teknolojik kavram ve yaklaĢım ile tanıĢtıkları göz 

önüne alınırsa farklılığın sınıflar arasında artan 

biroranda var olması normal bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir.  

 

ÇalıĢmaya katılan öğretmen adaylarının geleceğin 

öğretmenlerini oluĢturacağı varsayımı ile e-öğrenme 

stratejilerinin kullanımını engelleyecek problemlerin 

baĢında teknik destek eksikliği, yetersiz yazılım ve 

donanım ve eğitim eksikliğini görmeleri anlamlıdır. 

Bu sonuç özellikle geliĢme aĢamasındaki e-öğrenme 

projeleri ve e-öğrenmenin yüksek öğretimdeki baĢarı 

ölçütlerini belirleyecek faktörlerden olmasından dolayı 

üzerinde durulması ve daha geniĢ kapsamlı 

çalıĢmaların yapılması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır.       

 

Bu çalıĢmanın sonuçlarının sınırlılıklarını da belirtmek 

gerekir. Öncelikle çalıĢmanın örnekleminin küçük 

olması çıkan sonuçların genellenmesini 

engelleyecektir. Ayrıca çalıĢmanın sonuçlarının daha 

iyi irdelenmesi adına, çalıĢma içerisinde nitel 

yöntemler de kullanılmalıdır. 
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Özel Eğitim İçin Materyal Geliştirme ve Fatih Projesi 

 

Goknur Kaplan Akıllı, Kürşat Çağıltay, Hasan Çakır, Necdet Karasu 
ODTÜ, BÖTE, Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim, Zihinsel Engelliler Eğitimi 

akilli@metu.edu.tr, kursat@metu.edu.tr, hasanc@gazi.edu.tr, necdetkarasu@gazi.edu.tr 

 

Özet: Türkiye‘de zihinsel engelli çocukların özel eğitim hizmetlerinden yararlanma oranları son yıllarda 

artmasına rağmen, bu gruba yönelik etkili eğitim hizmetlerinin sunulması ve yenilikçi öğretim materyallerinin 

kullanımı konularında yeterli bir noktada olduğumuz söylenemez. Dolayısıyla zihinsel engelli çocukların 

eğitiminde nitelik sorunları oluĢmaktadır. TÜBĠTAK destekli bir proje olan ÖZTEK projesi, özel eğitim 

öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleĢtirilmiĢ öğrenme ortamları kullanarak temel ve biliĢsel kavramların 

öğretimi ve etkililiğinin araĢtırılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda kapsamlı bir alanyazın taraması yapılarak 

dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durum ortaya konulmuĢ ve bu alandaki güncel tartıĢmalar ve ihtiyaçlar 

saptanmıĢtır. Ayrıca yine bu amaç doğrultusunda sadece zihinsel engele sahip çocukların değil, velilerin ve 

halihazırda değiĢik özel eğitim kurumlarında çalıĢmakta olan öğretmenlerin ve idarecilerin de görüĢlerine 

baĢvurulmuĢtur. Tüm bu girdilerin sonucunda,proje kapsamında birbirleri ile bütünleĢik ya da ayrı ayrı 

kullanılma özelliğine sahip eğitim materyalleri geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu materyaller arasında, 

akıllı/etkileĢimli oyuncaklar, klavye ve fare kullanmayı gerektirmeyen çoklu dokunmalı etkileĢimli masa/tahta 

ve vücut hareketleri ile kontrol edilebilecek etkileĢimli çokluortam eğitim yazılımları bulunmaktadır. Bu farklı 

teknolojilerin, hedef kitle grubunun ihtiyaçlarına yönelik olarak özellikle "biliĢsel beceriler, matematik ve günlük 

yaĢam ve özyeterlilik becerilerine" yönelik içeriklerin etkili ve verimli Ģekilde öğretimine destek olması 

planlanmıĢtır. ÖZTEK projesi ülkemiz açısından büyük önem taĢıyan Fatih Projesi kapsamında okulöncesi, 

ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenme-öğretme süreçlerinde biliĢim teknolojilerinin etkin kullanımının bugüne 

kadar dile getirilmeyen özel eğitim ayağını ele alması açısından da oldukça önemli bir görev üstlenmiĢtir. Fatih 

Projesi kapsamında özel eğitim nasıl ele alınması gerektiği, hedef kitledeki çocukların özel gereksinimlerinin 

neler olduğu, yapılması gerekenler, bu gereksinimlere uygun teknolojiler ve materyal geliĢtirme süreçleri bu 

bildiride tartıĢılacaktır. Ayrıca bildiride araĢtırmacıların ÖZTEK projesi kapsamında materyal tasarımına iliĢkin 

edindikleri tecrübelerin yanısıra geliĢtirmiĢ oldukları teknoloji-zengin materyallerin önörnekleri de 

paylaĢılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: ÖZTEK, özel eğitim, teknolojiyle zenginleĢtirilmiĢ materyaller, Fatih Projesi 
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Internet Güvenliği Konusunda Yönetici Görüşleri: Bir Ankara Örneği 
 

Hasan Tınmaz 
Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi,  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Müh. Bölümü, Ġstanbul 

htinmaz@gelisim.edu.tr 

 

Özet: Günümüzde Internethayatımızın vazgeçilmez bir öğesi olup çıkmıĢtır. Böylesi önemli bir yapının 

güvenliğini sağlamak veya güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak herkes için önem taĢımaktadır. Bu durum 

farklı bir konumda karar verici rolünü üstlenen bireyler için daha da önem taĢımaktadır. Çünkü bir yönetici hem 

kiĢisel Internet güvenliğinden hem beraberinde çalıĢan bireylerin Internet güvenliğinden, hem de genel olarak 

çalıĢtığı kurumun bilgilerinin korunması adına Internet güvenliğinden sorumlu olacaktır.  Bu çalıĢma Ankara ili 

içerisinden seçilmiĢ, karar verme yetkisine sahip 12 genç yöneticinin (3 kadın, 9 erkek) Internet güvenliği 

hakkında görüĢlerini içermektedir. Uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiĢ ve gönüllü olarak çalıĢmaya katılmıĢ 

olan bu genç yöneticilerin görüĢleri anket üzerinden toplanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre yöneticiler 

Internet‘i daha çok eposta, alıĢveriĢ ve sosyal medya olarak kullanmaktadır. Yöneticiler yüksek 

orandaInternet‘ten film ve müzik indirmekte bir sakınca görmediklerini belirtmektedir. Yöneticiler, Internet 

güvenlik problemlerinin en önemli nedeninin kurum içi politikalardaki zayıflıklar olduğu noktasında hemfikirdir. 

Ayrıca, Internet‘in problemlerinden birisi olarak Internet üzerindeki özel bilgilerin korunmasındaki 

yetersizlikleri belirtmektedirler. Yöneticiler, Internet‘in var olan yapısının sabotaja ve suiistimale açık olduğunu 

ve bu yapının özellikle e-ticaret konusunda önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir. Yöneticiler Internet‘in en 

önemli güvenlik açığının ağ dinleme ve Ģifre tabanlı saldırılar olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna bir çözüm olarak 

ise Internet güvenliği sağlama açısından Authentication (Kimlik kontrolü), Access controls (EriĢim kontrolleri) 

ve Encryption  (ġifreleme) tekniklerini önermektedirler. 
 

Anahtar Sözcükler: Internet Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Internet Güvenlik Açıkları, Internet Güvenliğini 

Sağlama, Yönetici GörüĢleri 

 

1. Giriş 

 

Internet‘in önlenemez yükseliĢi, Internet‘in olumlu ve 

olumsuz yönlerini tartıĢmamıza yol açmıĢtır [10]. Her 

an iletiĢimde kalabilme, her an istediğimiz her bilgiye 

eriĢebilme ve bunun gibi birçok avantajı ile Internet 

hayatımızda önemli bir yer elde etmiĢtir. Uzun süre 

faydaları üzerinde konuĢtuğumuz Internet‘in süreç 

içerisinde yaĢattığı olumsuz çıktılar, baĢta bireyler 

olmak üzere, bilim adamlarının ve teknoloji 

geliĢtiricilerinin dikkatini Internet güvenliği konusuna 

çekmiĢtir [4,6]. Günümüzde Internet‘in kendisine 

yapılan yatırım kadar, Internet üzerindeki bilgilerin 

gizliliği ve güvenliği konusuna da yatırım 

yapılmaktadır.  Bu nedenle günümüzde Internet‘in 

güvenliği konusu bir hayli önem kazanmıĢtır.  

 

Internet güvenliği konusu her ne kadar sadece Bilgi ve 

ĠletiĢim Teknolojileri alanını ilgilendiriyor gibi 

görünse de Internet güvenliği ekonomi, politika, 

eğitim ve etik gibi birçok bilim dalını da 

ilgilendirmektedir [7]. Bu konunun en son 

örneklerinden birisi olarak WikiLeaks belgeleri 

(http://wikileaks.org/)gösterilebilir. Ortaya çıkarılan 

bilgilerin gerçekliği bir yana, neden olduğu politik 

sorunlar (Wikileaks kurucusu Julian Assange için 

Ekvator‘un verdiği sığınma hakkı gibi) etkisini hala 

göstermektedir.  

 

Yapılan istatistikler, Internet üzerinden iĢlenen 

suçların her geçen gün arttığını ve bu nedenle de 

Internet güvenliğinin hiç olmadığı kadar önem 

kazandığını açıkça ortaya çıkarmaktadır [10]. Bu 

nedenle en baĢta devletler üstü organizasyonlarda 

(Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi) ve daha sonra 

devletler düzeyinde gerekli yasal önlemler alınmaya 

baĢlamıĢtır [11]. Ülkemizde de güvenlik birimleri 

içerisinde biliĢim suçları dairesi bünyesinde suçları 

tespit ve önleme adına çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Maalesef, birçok durumda siber suçları kimlerin 

iĢlediğini de bulabilmek mümkün olmamaktadır [1]. 

Bu süreç içerisinde önemli görevlerden birisi de özel 

ya da kamu kuruluĢların yöneticilerine düĢmektedir. 

Bulundukları konum itibariyle hem bireysel olarak 

hem de kurumsal olarak Internet güvenliği noktasında 

bilgi sahibi olmak zorunda olan bu yöneticilerin, 

Internet güvenliği noktasında sergileyecekleri duruĢ, 

gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.  

 

Yapılan çalıĢmalar göstermektedir ki, Internet 

kullanımında ve Internet‘e karĢı oluĢan tutumda kiĢisel 

değer yargıları oldukça önemli bir yer tutmaktadır [8].  

Bu nedenle kurum yöneticilerinin oluĢturacağı ve 

yöneteceği Internet güvenliği politikalarının tespiti 

güvenliğin sağlanması adına oldukça önem 

taĢımaktadır. Ayrıca geleceğe yönelik tahminler 

göstermektedir ki, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin 

kullanıldığı her alanda görev alacak yöneticilerin 

güvenlik konusunda bilgili ve hassas olmaları 

gerekecektir [3].  

 

Yöneticilerin Internet üzerindeki duruĢları, diğer bir 

ifade ile çevrimiçi kimlikleri, güvenlik konusundaki 

duruĢlarını da doğrudan etkileyecektir. Çevrimiçi 

kimliklerini yönetme iĢi gönüllü ve gizlilik arttırıcı 

olmalıdır. Bu sayede hem kendilerinin hem de 

kurumlarının güvenliğini sağlama noktasında baĢarılı 

olacaklardır [6, 9]. Günümüzde ortaya çıkan bazı 
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güvenlik açıklarının sadece basit ve tahmin edilebilir 

Ģifreler yüzünden olduğu düĢünülürse, Internet 

güvenlik sistemlerinde hızlı bir değiĢim yaĢanmasının 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır [5].  

 

Internet güvenliği konusunda ortaya çıkan açıkların 

büyük bir kısmı kaynak yetersizliklerinden ortaya 

çıkmaktadır [10]. Her ne kadar Internet güvenliğini 

sağlamak noktasında birçok yazılım kullanılsa da 

halen güvenlik açıkları ve sorunları tamamen 

halledilebilmiĢ değildir [11]. Gelecekte yapay zekânın 

ortaya çıkaracağı daha fazla Internet güvenliği sorunu 

oluĢacaktır. Ortaya çıkacak olan bu siber sorunlar 

bizleri siber savaĢlara kadar götürebilme kapasitesine 

sahip olacaktır [8]. Bu siber suçların ya da savaĢların 

nedenleri, siyasi muhalefet, hoĢnutsuzluk ya da 

protesto, azınlık hakları ve bağımsızlık hareketleri, 

dini inanç, kültürel değerler, ya da tarihsel iddiaları 

hakkını içerebileceği ön görülmektedir[4]. 

 

2. Yöntem 

 

2.1. Örneklem 

 

Bu çalıĢmanın örneklemi Ankara ili merkezinde farklı 

kurumlarda çalıĢan 12 (11 özel, 1 kamu kuruluĢu) 

yöneticiden (3 kadın, 9 erkek) oluĢmaktadır. 

Yöneticilerin yaĢları 23 ve 32 arasında değiĢmektedir. 

Yöneticilerin hepsi bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

alanında, en az 1.5 en fazla 10 yıllık görev 

yapmaktadır. Yöneticilerle bire bir görüĢülerek anketi 

doldurmaları istenmiĢtir. ÇalıĢmada uygun örnekleme 

yöntemi kullanılmıĢtır [2].  

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

 

AraĢtırmacı alanyazın üzerinde yer alan anketlerden, 

daha önceki araĢtırmalardan ve sonuçlarından 

yararlanarak bir anket geliĢtirmiĢtir. Hazırladığı anketi 

iki farklı konu alan uzmanına göstererek görüĢlerini 

almıĢ ve ankete son halini vermiĢtir. Anket ilk baĢta 

yöneticilerin temel demografik bilgilerini 

toplamaktadır. Bu kısım içerisinde Internet 

kullanımına yönelik sorular da yer almaktadır. Daha 

sonra 41 farklı madde ile yöneticilerin Internet 

güvenliği konusunda görüĢleri 1(kesinlikle 

katılmıyorum) - 5 (kesinlikle katılıyorum) arasında 

Likert ölçeğiyle toplanmıĢtır. Daha sonra verilen beĢ 

Internet güvenliği açıklarını en az önemliden en çok 

önemliye doğru sıralamaları istenmiĢtir. Son olarak 

Internet güvenliğini sağlama tekniklerini en az 

önemliden en çok önemliye doğru sıralamaları 

istenmiĢtir.  

 

2.3. Verilerin Analizi 

 

ÇalıĢmanın verileri SPSS 17.0 istatistik paket 

programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Betimsel 

istatistik verileri kullanılarak, frekanslar, minimum ve 

maksimum değerler, ortalamalar ve standart sapmalar 

hesaplanmıĢtır.  

 

3. Bulgular  

3.1. Genel Internet Kullanım Bilgileri 

 

Tablo 1‘den görülebileceği gibi yöneticiler Internet‘i 

daha çok eposta, alıĢveriĢ, sosyal medya ve sohbet 

amaçlı olarak kullanmaktadır. Bunun yanı sıra 

yöneticilere hiç hackerlik ve crackerlık yapıp 

yapmadıkları da sorulmuĢtur. Yöneticilerin iki tanesi 

daha önce hackleme yaptıklarını, 4 kiĢisi ise crack 

yaptıklarını söylemiĢtir.  

 
 

Tablo 1. Yöneticilerin Internet Kullanım Amaçları 

 

Amaç n 

Flört  2 

Üniversite ile ilgili 3 

Oyun oynamak 5 

Vakit geçirmek 6 

ĠĢ aramak 6 

Finansal iĢlemler 9 

Sohbet  9 

Sosyal medya 11 

AlıĢveriĢ 11 

E-posta  11 

 

3.2. Internet Güvenliği Görüşleri  

 

Yöneticiler kendilerine verilen 41 soruya kesinlikle 

katılmıyorum – kesinlikle katılıyorum Likert ölçeğinde 

1-5 arası puanlama yapmıĢlardır (Tablo 2).Tablodan 

en dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi genç 

yöneticilerinin Internet üzerinden müzik (X=4.75) 

veya film (X=4.66) indirme konusunda hiçbir sakınca 

görmemeleri noktasında neredeyse tamamen hemfikir 

olmalarıdır. Internet kullanmanın riskinin yüksek 

olması noktasında kararsız (X=2.75) bir duruĢ 

sergileyen yöneticiler, web sitelerden yayınlanan 

uyuĢturucu ve cinsellik içeren öğeler konusunda 

endiĢeli olduklarını belirtmiĢlerdir (X=3.83). 

Internet güvenliği noktasında problemlerin en önemli 

nedeninin kurumların kendi içerisindeki 

politikalarında oluĢan zayıflıklar olduğu yorumuna 

yöneticilerin katıldıkları görülmüĢtür (X=3.83).  Bu 
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problemlerin tanımlanması noktasında sorulan Internet 

üzerindeki bilgilerin korunmasında yetersiz 

kalınmasına ise yöneticiler yüksek oranda 

katılmıĢlardır (X=4.27). Bu durumların daha üzerinde 

yer alan yasal düzenlemeler noktasında sorulan hukuki 

sınırlamaların Internet‘in özgürlük durumunu 

kısıtlayacağı noktasında yöneticiler kararsız 

kalmıĢlardır (X=3.08).  

Yöneticilere teknolojinin zayıflığının nedeni olarak 

yazılım (X=2.66, SS=1.49) ya da donanım (X=2.41, 

S=1.37) ürünlerinin yetersizliği sorulduğunda bu 

yoruma katılmama eğiliminde oldukları görülmektedir. 

Burada elde edilen standart sapmalara bakıldığında 

tüm diğer maddeler içerisinde en yüksek değerlere 

sahip oldukları söylenebilir. Bu durumda katılımcıların 

bu maddeler üzerinde farklı görüĢleri olduğu 

söylenebilir.  

Genç yöneticilere sorulan en önemli Internet güvenlik 

kontrolünün ne olduğu sorusuna ise katılımcılar, 

bilgisayar (X=4.16), veri iletiĢimi (X=3.75), donanım 

(X=3.08), personel (X=2.83) ve yönetici (X=2.75) 

kontrolleri olduklarını belirtmiĢlerdir.  

 
Tablo 2. Internet Güvenliği Anket Maddeleri   

Anket Maddesi X SS. 

1. Internet‘ten müzik indirip dinlemekte sakınca görmüyorum. 4.75 0.45 

2. Internet‘ten film indirip izlemekte sakınca görmüyorum. 4.66 0.49 

3. Eğer bir zararı olmayacaksa birisinin bilgisayarına girmekte sakınca görmüyorum. 1.91 1.37 

4. Ġzin almadan birisinin e-postalarını okumakta sakınca görmüyorum. 1.41 0.99 

5. Ġzin almadan birisinin Ģifresini kullanmakta sakınca görmüyorum. 1.50 1.00 

6. Birisinin kredi kartının kullanarak Internet üzerinden alıĢveriĢ yapmakta sakınca görmüyorum. 1.41 0.90 

7. Internet üzerindeki verilerin hepsine eriĢim serbest olmalıdır. 2.00 1.34 

8. Cracker kötü niyetli bir insandır. 3.83 1.58 

9. Hacker kötü niyetli bir insandır. 4.25 1.21 

10. Internet‘in yapısı sabotaja ve suiistimale açıktır. 4.16 1.11 

11. Internet üzerindeki diğer kullanıcıların belirsizliği beni korkutur. 2.91 1.24 

12. Web sitelerden yayınlanan uyuĢturucu ve cinsellik içeren öğeler beni endiĢelendirmektedir. 3.83 0.93 

13. Internet kullanmanın riski yüksektir. 2.75 1.35 

14. Kurum içerisinde kullanıcı adı ve Ģifre verme kurallarını düzenlemek amacıyla bir kılavuz olmalıdır. 4.27 0.46 

15. Internet güvenlik problemlerinin en önemli nedeni kurum içi politikalardaki zayıflıklardır. 3.83 1.02 

16. Internet güvenlik problemlerinin en önemli nedeni Internet‘in kendi yapısındaki mevcut risklerdir. 3.41 0.99 

17. Internet güvenlik problemlerinin en önemli nedeni kullanılan teknolojilerin sahip oldukları zayıflıklardır. 3.41 1.16 

18. Internet güvenlik problemlerinin en önemli nedeni yetkisiz eriĢimlerdir. 3.91 0.79 

19. Internet‘in en önemli güvenlik problemi yanlıĢ yönlendirmelerdir (misrouting). 3.91 0.90 

20. Internet‘in en önemli güvenlik problemi veri iletimindeki baĢarısızlıklardır. 3.83 1.11 

21. Internet‘in en önemli güvenlik problemi veri bozulmalarından kaynaklanan kayıplardır. 3.83 0.83 

22. Internet güvenlik problemlerinin en önemli nedeni yasal yetersizliklerdir. 4.25 1.13 

23. Internet güvenliği elektronik ticaretin en önemli sorunudur. 4.41 0.51 

24. Internet üzerindeki verilerin telif haklarının korunması için yasalar olmalıdır. 4.66 0.49 

25. Yasalar Internet ortamının kullanımı ile ilgili olarak yeniden düzenlenmelidir. 4.50 0.67 

26. Internet üzerinden iĢlenen biliĢim suçları için özel bir mahkeme oluĢturulmalıdır.  4.33 1.15 

27. Yasal sınırlamalar Internet‘in özgürlük potansiyelini tehdit etmektedir. 3.08 1.24 

28. Firmalar Internet‘in ciddi bir avantaj sağladığının farkındadır. 4.41 0.90 

29. Internet, firmaların müĢterilerinin isteklerini karĢılamaya yönelik imkânlarını arttırmaktadır.    4.83 0.38 

30. Internet‘in zayıflığının nedenlerinden bir tanesi de iletiĢim protokollerinin yetersizliğidir. 3.58 0.90 

31. Internet‘in problemlerinden birisi de iletiĢim bilgilerinin doğrulanmasındaki yetersizliklerdir. 3.50 0.90 

32. Internet‘in problemlerinden birisi de Internet üzerindeki özel bilgilerin korunmasındaki yetersizliklerdir. 4.27 0.46 

33. Ağ yapısındaki konfigürasyon zayıflıkları ağ yapılarının karmaĢıklığından kaynaklanmaktadır. 3.41 0.99 

34. Teknolojinin zayıflığı yazılım ürünlerinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.  2.66 1.49 

35. Teknolojinin zayıflığı donanım ürünlerinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.  2.41 1.37 

36. En önemli Internet güvenlik kontrol aracı fiziksel (donanımsal) güvenlik kontrol sistemleridir.  3.08 0.90 

37. En önemli Internet güvenlik kontrol aracı personele yapılan güvenlik kontrolleridir.  2.83 1.46 

38. En önemli Internet güvenlik kontrol aracı yönetici güvenlik kontrolleridir. 2.75 1.42 

39. En önemli Internet güvenlik kontrol aracı veri iletiĢim güvenlik kontrolleridir. 3.75 1.42 

40. En önemli Internet güvenlik kontrol aracı bilgisayar güvenlik kontrolleridir. 4.16 0.71 

41. En önemli Internet güvenlik kontrol aracı hasar tamiri (disaster recovery) ve geri yüklemelerdir. 3.50 1.08 

 

3.3. Internet Güvenliği Açıkları 

 

Katılımcılardan (n=12) kendilerine verilen Internet güvenlik açıklarını en çok tehlikeliden (5) en az tehlikeye (1) 

doğru numaralandırmaları istenmiĢtir. Tablo 3‘den de görülebileceği gibi genç yöneticilere göre en tehlikeli 

güvenlik açığı ―ağ dinleme‖ ve ―Ģifre tabanlı saldırılardır‖. 
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Tablo 3. Internet Güvenlik Açıkları     

 Min Değer Max Değer X SS. 

ġifre tabanlı saldırılar 3.00 5.00 4.33 0.65 

IP yakalaması 1.00 5.00 2.41 1.50 

EriĢim güvenliğini istismar eden saldırılar 2.00 5.00 3.33 1.15 

Ağ dinleme 3.00 5.00 4.66 0.65 

Teknoloji açıklarından kaynaklanan saldırılar 2.00 5.00 4.00 0.73 

 

3.4. Internet Güvenliği Açıkları 

 

Katılımcılardan (n=12) kendilerine verilen Internet güvenliği sağlama tekniklerini en önemliden (5) en az 

önemliye (1) doğru numaralandırmaları istenmiĢtir. Tablo 4‘den de görülebileceği gibi yöneticilere göre en 

önemli güvenlik aracı ―Authentication (Kimlik kontrolü)‖, ―Access controls (EriĢim kontrolleri)‖ ve ―Encryption  

(ġifreleme)‖ teknikleridir.  

 

Tablo 4. Internet Güvenliği Sağlama Teknikleri     

 Min Değer Max Değer X SS. 

Access controls (EriĢim kontrolleri) 2.00 5.00 4.16 1.02 

Authentication (Kimlik kontrolü) 4.00 5.00 4.50 0.52 

Encryption  (ġifreleme) 2.00 5.00 4.16 1.11 

Firewall (Güvenlik duvarı) 1.00 5.00 2.83 1.46 

Anti-virus tools (Anti virüs araçları) 1.00 5.00 2.66 1.55 

 

4. Sonuç  

 

aya çıkan yeni Internet teknolojileri bizleri 

küreselleĢtirirken, küreselleĢme de yeni güvenlik 

sorunları oluĢturmaktadır. Bu durum ise modern 

toplumların ekonomik refahı noktasında bir tehdit riski 

oluĢturmakta ve vatandaĢların güvenliği ve istikrarını 

bozmaya yönelik giriĢimlerin oluĢmasına neden 

olabilmektedir [4]. Bu çalıĢma içerisinde bu kadar 

önem taĢıyan Internet güvenliği noktasına mikro bir 

çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢma içerisinde 12 genç Bilgi 

ve ĠletiĢim Teknolojileri kurumlarında çalıĢan 

yöneticilerin Internet güvenliği noktasındaki görüĢleri 

toplanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Elde edilen ilk 

sonuçlara bakıldığında yöneticilerin Internet‘i birçok 

farklı amaç (eposta, alıĢveriĢ, sosyal medya ve sohbet) 

için kullandıklarını göstermektedir. Yöneticilerin 

kullanım amaçları ile yaĢıtlarının kullanım amaçları 

arasında alanyazın incelendiğinde çok fark 

görülmemektedir [8].  

 

Her ne kadar ülkeler kendi yargı sistemleri içerisinde 

Internet güvenliğini sağlamak adına hukuki 

düzenlemeler yapsalar da, bu düzenlenmelerin Internet 

kullanıcıları açısından manası netleĢmemektedir [11]. 

Bu çalıĢma içerisinde de katılımcılar Internet hakkında 

yapılacak olan yasal düzenlemelerin, özgürlüklerini 

kısıtlayıp kısıtlamayacağı noktasında kararsız 

kalmıĢlardır. O halde yasal düzenlemeler konusunda 

yukarıdan-aĢağıya yaklaĢımı yerine, aĢağıdan-yukarıya 

yaklaĢımı güdülerek, halkın daha etkin katılımıyla 

yasal çalıĢmalar yapılabilir. Ayrıca ortaya çıkacak olan 

yasal yükümlülüklerin daha etkin bir Ģekilde halkla 

paylaĢılması da gereklidir.  

 

KiĢilerin değer yargılarının Internet güvenliği 

noktasında ne kadar önemli olduğu düĢünülürse [8], 

genç yöneticilerin hackleme ve crackleme iĢlemlerini 

yapmıĢ olmaları, Internet üzerinden film ya da müzik 

indirmede sakınca görmüyor olmaları, Internet 

üzerindeki zararlı içerik diyebileceğimiz uyuĢturucu ve 

cinsellik içeren web sitelerinden yüksek oranda 

rahatsız olmamaları, bu çalıĢma adına dikkate değer 

sonuçlardır. Bir baĢka deyiĢle, bireysel olarak olumsuz 

eylemlere karĢı tepkisiz ya da eğilimli bireylerin 

sorumluluklarında olan kurumlara karĢı 

sergileyecekleri tutum ve iĢlerin de ne kadar baĢarılı 

olacağı düĢünülmelidir.  

 

Genç yöneticilerin Internet üzerinde güvenlik sağlama 

adına en önce neyin kontrol edilmesi gerektiğine 

yönelik sorulara verdikleri cevaplar üzerinde de 

düĢünülmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlara 

bakıldığında katılımcılar öncelikli olarak teknolojik 

araç ve gereçlerin sıkı bir Ģekilde kontrol edilmesi 

gerektiğini savunurken, son aĢamada ise 

personellerinin ve kendilerinin kontrol edilmesi 

gerektiğini söylemektedir. Oysaki unutulmaması 

gereken nokta, yazılım ve donanımların insana hizmet 

eden araçlar olduğudur. Bu nedenle bireylerin Internet 

güvenliği noktasındaki etik duruĢları ve eylemleri 

donanımın kontrolünden daha da önem taĢımalıdır.  

 

ÇalıĢmanın sonuçları değerlendirilirken bu çalıĢmanın 

örnekleminin kısıtlı olması, seçilen bölgenin özelliği, 

çalıĢmanın sadece nicel veriler üzerine bina edildiği 

unutulmamalıdır. Bu nedenle bu çalıĢmanın öncelikle 

daha büyük bir örneklem grubuyla, yaĢ aralığı daha da 

geniĢ tutularak, nicel ve nitel tekniklerin bir arada 

kullanılması ile tekrarlanması gerekmektedir.  
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Özet: Ġnsanlar, mobil cihazlarını ses komutları ile yönetebilmeye yoğun bir ilgi göstermiĢlerdir.Bu ilginin 

sebeplerinden birisi, küçük klavyede yazı yazmaktan hoĢlanmamaları ve diğeri de gündelik yaĢam iĢlerini devam 

ettirirken, elleri ve gözleri cihazlarına bağımlı olmadan telefonlarını kullanmak istemeleridir. Bu çalıĢmada, 

güvenlik görevlilerinin ellerinden ve gözlerinden bağımsız olarak kullanabilecekleri T.C. kimlik numarası ve 

plaka sorgulama sistemi ses ara yüzü geliĢtirme prensiplerine göre geliĢtirilmiĢtir.Bu çalıĢmanın amacı, bu ve 

benzer pozisyonlar için sesli etkileĢimde arayüz prensiplerini ortaya çıkarmaktır.El ve göz bağımsızlığından yola 

çıkılarak ses ara yüzü prensipleri ile geliĢtirilen uygulama devamlı olarak kullanıcılar ile test edildi ve alınan geri 

bildirimlere göre kullanılabilirlik açısından iyileĢtirmeler yapılıp iyi bir ses arayüzü uygulaması ortaya 

konulmaya çalıĢıldı.  

 

Anahtar Sözcükler: Ses kullanıcı ara yüzü, ses tanıma, metinden ses çevrimi, android 

 

Abstract: People have shown an intense interest in mobile devices to be managed through voice commands. 

One of the reasons is that, they don‘t like using small keyboards for typing and other reason is that, they want to 

continue to their daily life while they are using their mobile devices without being hands and eyes dependent. In 

this study, a system which security guards can use it to query identity number or plate license without being 

hands and eyes dependent, was developed according to voice user interface design principles.This system was 

always tested with the users and developed its features according to feedbacks from users. So that an optimal 

voice user interface solution was tried to be found out. 

 

Keywords: Voice user interface, speech recognition, text-to-speech, android 

 

1. Giriş 

 

Ġnsanlar, mobil cihazlarını ses komutları ile 

yönetebilmeye yoğun bir ilgi göstermiĢlerdir.Bu 

ilginin sebeplerinden birisi, küçük klavyede yazı 

yazmaktan hoĢlanmamaları ve diğeri de gündelik 

yaĢam iĢlerini devam ettirirken, elleri ve gözleri 

telefona bağımlı olmadan telefonlarını kullanmak 

istemeleridir. Örnek olarak, bir kiĢinin arabasını 

sürerken telefonunu ses komutları ile yönetip yeni 

mesaj gönderebilmesini düĢünebiliriz.  

 

Ses algılamanın yukarıda bahsedilen özellikleri 

sayesinde, güvenlik görevlileri için bu özellikleri 

kullanarak bir çalıĢma yapıldı. Kimlik veya plaka 

sorgulama sırasında kullandıkları cihazlar onların el ve 

göz bağımsızlığını ihlal etmektedir ve bu da onların 

güvenliklerini tehlikeye atmaktadır[11]. Yapılan 

çalıĢma,güvenlik görevlileri için kimlik ve plaka 

sorgulamanın ses komutları ile mobil cihazları 

üzerinden yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalıĢma 

sayesindegüvenlik görevlileri, elleri ve gözleri bağımlı 

olmayacak bir Ģekilde sorgulama iĢlemlerini ses 

yardımı ile diğer iĢlerini yaparken de 

gerçekleĢtirebilirler. ÇalıĢma geliĢtirilen uygulama, 

Ses Kullanıcı Ara yüzü(SKA) prensipleri temel 

alınarak geliĢtirildi. 

 

SKA, kullanıcının sesini girdi olarak alan ve 

sonucunda da önceden kaydedilmiĢ sesleri veya 

sentezlenmiĢ(robotik) sesleri çıktı olarak veren bir 

kullanıcı arayüzü tipidir. Ses ara yüzü üzerine yapılmıĢ 

birçok çalıĢma bulunmaktadır[8, 9, 10, 13]. Fakat bu 

çalıĢmaların hepsi, bir telefon numarası ile bağlanılıp 

iĢlem yapılabilen ve el-göz bağımsızlığını tamamen 

kaldırmayan çalıĢmalardır.  

 

Ses ara yüzü için gerekli olan ses algılama ve ses 

çıktısı üretme iĢlemleri için geliĢtirilmiĢ birçok 

kütüphane bulunmaktadır. Dünyada çok popüler olan 

ve açık kaynak olan Android iĢletim sistemi, kendi 

içinde tümleĢik olarak ses tanıma özelliğini 

bulundurmaktadır[1]. Yapılan çalıĢma Android iĢletim 

sistemli mobil cihazlar için geliĢtirildiğinden, Android 

ses tanıma ara yüzleri kullanılmıĢtır. 

 

Google tarafından sunulan ses tanıma ara yüzleri bulut 

biliĢim desteklidir. Bulut biliĢim, kullanılan alan, 

yazılım, hizmet gibi bilgilerin uzaktan da 

kullanılabilmesidir. Yapılan çalıĢmada Google‘ın 

sunduğu sesten metne çevirme hizmetini kullanıldı. 

 

GeliĢtiriciler için uygulama geliĢtirme ara yüzleri 

(API) sunan Android iĢletim sistemi, ses girdilerinin 

alınıp, ses çıktıları üretilebilmesini sağlamaktadır. 

Android ses tanıma sisteminin çalıĢma mantığı kısaca 

Ģu Ģekildedir. 

 

1. Kullanıcıdan alınan ses girdisi, sentezlenerek 

metne çevrilmek için Google Sunucu‘larına 

gönderilir. Sunucuların nerede olduğu veya nasıl 

haberleĢmek gerektiği kısımları tamamen 
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kütüphane tarafından çözümlenir.  

2. Sunucularda sentezlenen ses için, olabilecek en 

yakın metin çıktıları tekrar uygulamaya gönderilir. 

Kullanıcının hangi metni istediğini bulmak veya 

seçmek geliĢtiriciye kalmıĢtır. 

 

Android iĢletim sisteminde, metin-ses çeviri 

iĢlemlerinin çevrimdıĢı yapılabilmesi de mümkündür. 

ÇevrimdıĢı özelliği için fazladan dil paketine ihtiyaç 

vardır. Google, birçok dil için böyle bir destek 

vermesine rağmen Türkçe için maalesef çevrimdıĢı dil 

desteği yoktur. Türkçe metin-ses sentezlemesi 

çalıĢmalar yapılmıĢ[5] ve farklı Ģirketlerin bu alanda 

ürünleri de bulunmaktadır[6,7]. Uygulamada 

denenilen ve en iyi sonuç alınan SVOX
26

, Türkçe dil 

desteği olan en iyi çalıĢmalardandır. Gerçeklenen 

uygulama hem SVOX hem de Android API ile 

çalıĢabilmektedir.  

 

Makalenin sonraki kısımlarında çalıĢma için 

gerçekleĢtirilen adımlar anlatılmaktadır. 2. bölümde 

SKA uygulaması geliĢtirirken dikkat edilmesi gereken 

konulardan bahsedilecektir.Bu konular ıĢığında bu 

çalıĢma için gerçeklenen uygulamanın mimari yapısı 

anlatılacak ve geliĢtirme esnasında uygulanan özel 

yöntemlerden 3. bölümde bahsedilecektir. Son olarak 

yapılan çalıĢma için, sonuç bölümü yer alacaktır. 

 

2. SKA Uygulaması Geliştirmek İçin Genel 

Hususlar 

 

Ses arayüzü uygulaması gerçeklenmeden önce 

düĢünülmesi gereken ilk konu, gerçeklenmek istenen 

görevin ses arayüzüne uygun olup olmadığıdır[2]. 

Bunun sebebi ise, ses girdi olarak alınırken 

oluĢabilecek olumsuz durumlardır. Bu durumları 

aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz[1,2]. 

 

1. Ses tanımanın aktif hale gelmesi, kullanıcıdan ses 

girdisinin alınması ve bu girdinin metine 

çevrilmesi için yanıtın beklenmesi. 

2. Ses tanımanın baĢarısız olduğu durumlar 

azımsanmayacak kadar çok olabilir ve 

kullanıcıdan tekrar aynı girdi istemek zorunda 

kalınabilir. 

3. Ses geçicidir ve kolay unutulur. Dolayısıyla, 

kullanıcı söylediği komutları veya uygulamadan 

alınan yanıtları kolaylıkla unutabilir. 

 

Yukarıda SKA ile uygulama geliĢtirmenin 

dezavantajlarından kısaca bahsedilmiĢtir. 

Bu dezavantajları sebebi ile her görevin SKA ile 

geliĢtirilmesi uygun olmayabilir. SKA ile geliĢtirilmesi 

uygun olan görevleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

 

1. Eğer kullanıcının elleri ve gözleri bağımlı/meĢgul 

durumda ise ses arayüzü uygulaması burada 

yapılacak iĢlemler için uygun olabilir. Örnek 
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olarak araba sürerken maillerin okunması 

diyebiliriz. 

2. Grafiksel Kullanıcı Ara yüzlerinin(GKA) 

kullanımının daha genel tercih edilmesine 

rağmen[12], SKA‘nın da GKA girdilerine göre 

daha fazla avantaj sağladığı durumlar vardır. Buna 

örnek olarak da, yaklaĢık 100 kadar elemanı 

bulunan listeden bir tanesinin seçilmesi klasik 

GKA‘da zaman alan iĢlemdir. SKA 

uygulamasında ise bu durum söz konusu değildir. 

 

3. Uygulama Mimarisi ve Geliştirilmesi 

 

GeliĢtirilen uygulama açık kaynak olan Android 

iĢletim sistemli cihazlar üzerinde çalıĢmakta ve 

Android ses algılama ara yüzlerini kullanmaktadır. 

Önceki konularda da bahsedildiği gibi Android Api ses 

sentezleri için Google sunucularını kullanmaktadır. 

Google sunucularından alınan sonuçlarla iĢlem yapan 

uygulama son olarak kimlik ve plaka sorgulamalarını 

yapmak için kiĢisel sunucuyu kullanmakta ve 

sorgulama sonuçlarını buradan almaktadır. ġekil-1 

uygulamanın genel mimarisini göstermektedir.  

 
Şekil-1: Uygulama mimarisi 

 

3.1 Ses Komutları İçin Uygun Görevlerin 

Belirlenmesi 

 

Her görev ses ara yüzü ile gerçeklenmek için uygun 

değildir[3]. Bu sebepten çalıĢmada öncelikle, 

uygulamanın ne tip ses aksiyonları içereceği 

belirlendi[2].Tek yönlü komutlar olabileceği 

gibi(sadece tek bir defa ses girdisi içeren komutlar), 

ileri ve geri gibi kullanıcıdan tekrar girdi istenebilecek, 

çift yönlükomut dizisi de olabilir. Yapılan çalıĢmada, 

menü yapısı olması gerektiği için çift yönlü bir yapı 

kullanılmıĢtır. Örnek olarak kullanıcıdan ilk aĢamada 

ne tip sorgulama yapmak istediğini ses girdisi olarak 

alınır, sonraki adımda o adıma özel tekrar ses girdileri 

alınır ve yanıtlar sağlanır. Android arayüzlerinin 

sağladığı yapı tek yönlü yapı temellidir (bir ses girdisi 

alınır ve sonlanır). Çift yönlü bir uygulama 

tasarlandığı için, buna uygun bir mimari geliĢtirmek 

durumda kalınmıĢtır. 

 

Bir sonraki adım ise konuĢma 

diyaloglarınınbelirlenmesidir. Bu adımda kullanıcının 

ne söyleyeceği(ses komutları ile alınacak girdi), ve 
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buna karĢılık olarak uygulamanın nasıl, ne zaman 

cevap vereceği kararlaĢtırılmıĢtır. Bu iĢlemi akıĢ 

mimarisi olarak adlandırabiliriz. Kullanıcıyı sıkmamak 

ve uygulamanın kullanılabilir olması için, her adımda 

kullanıcıya ayrıntılı çıktı verilmelidir. Örnek olarak, 

ses algılama yapılırken eğer ses algılanamadıysa, 

sebep olarak neden algılanamadığı kullanıcıya 

belirtilmiĢtir. Bu kısım Android arayüzlerinin 

sağladığı sesten metine çevirme iĢlemi sırasında gelen 

sonuçların güvenilirlik değerlerine göre çeĢitli ses 

çıktıları ile sağlanmıĢtır. Tablo-1 üretilen ses çıktılarını   

özetlemektedir. 

 

Tablo-1: Güvenilirlik tablosu 

 

3.2 Kullanıcıdan Alınacak Girdilerin Sınırlanması 

 

Doğal dilin bir sınırı yoktur. Dolayısıyla çok farklı ve 

sınırsız varyasyonlu girdiler alınabilir. Fakat bu durum 

uygulama için algılama iĢlemini çok zor hale 

getirmektedir. Uygulama geliĢtirilirken bu durum göz 

önünde bulundurulmuĢtur, girdinin karmaĢıklığı 

belirlenmiĢ ve kullanıcının kullanabileceği komutlar 

sınırlandırılmıĢtır. Ses girdilerinin sınırlandırılması, 

sesin algılanma iĢleminin doğruluk yüzdesini 

dolayısıyla hem arttırmakta hem de iĢlemin daha 

çabuk olmasını sağlamaktadır. Örnek olarak, 

kullanıcıdan onay için beklenen bir girdinin : 

―tamam‖, ―evet‖, ―yapılsın‖, ―kesinlikle yap‖ gibi 

farklı seçenekler yerine tek bir ―evet‖ komutu kabul 

edilmektedir (edilmiĢtir). 

 

ÇalıĢmada kullanılan ses komutları ve akıĢ Ģeması 

ġekil-2‘de basitçe belirtilmiĢtir. 

 

 
Şekil-2: Uygulamanın akıĢ Ģeması 

 

3.3 Kullanıcının Eğitilmesi 

 

SKA doğası gereği GKA‘dan farklıdır. GKA‘da 

kullanıcının alabileceği aksiyonlar görsel   olarak ve 

kalıcı halde bulunmaktadırlar, fakat SKA‘da kullanıcı 

ne söyleyeceğini ve uygulamanın ne anladığını bilmez 

yada hepsini hatırlayamaz. Özellikle kullanıcıdan 

alınan ses girdilerini sınırlandığı için de, kullanıcının 

komutlar konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Aksi 

halde, ne söyleyeceğini, nasıl cevap vereceğini 

bilemeyebilir veya o an için hatırlayamayabilir. Eğitim 

için farklı stratejiler güdülebilir. Bunlara örnek vermek 

gerekirse; 

 

a. Komutların görsel olarak listelenmesi. Kullanıcı 

kullanacağı komutları görsel ve kalıcı olarak 

görebilir. Bu yöntem Google Play Store
27

‘da da 

bulabileceğiniz çoğu uygulamanın kullandığı bir 

yöntemdir. Eğer komut sayınız çok fazla ise bu 

yöntem Ģu ana kadar bulunabilmiĢ ve kullanılan 

en iyi yöntemdir. Yapılan çalıĢmada, yardım 

menüsünden kullanıcı bütün komutları görebilir 

ve ayrıntılı bilgi alabilir. 

b. Kullanıcının uygulama tarafından yönlendirilmesi. 

Bu yöntemde uygulama kullanıcıyı yönlendirmek 

zorundadır, kullanıcı ne yapacağını bilmediği 

durumlarda sesli olarak ona söyleyebileceği 

komutlar tekrarlanabilir. Bu Ģekilde kullanıcı 

hiçbir GUI ile karĢılaĢmaz ve uygulama tamamen 

ses tabanlı olmuĢ olur. Örnek olarak : 

Uygulamanın, ―Kimlik sorgulama için KĠMLĠK 

demeniz yeterli‖ Ģeklinde kullanıcıya 

bilgilendirici bir söylem çıkartması, kullanıcının 

hangi komutları kullanabileceğini gösteriyor. 

 

Yukarıda bahsedilen yöntemlerin ikisi de yapılan 

çalıĢmada kullanılmıĢtır. Ġki yöntemi birbirinden farklı 

yöntemler olarak kullanmak yerine, tamamlayıcı 

olarak kullanıp, uygulamanın kullanılabilirliğini 

arttırma amaçlandı. 

 

3.4 Komutların Kullanıcıya Geri Bildirimi 

 

Sesi girdi olarak kullanmak riskli bir iĢlemdir, çünkü 

algılama sırasında çok fazla hata çıkabilir. GKA‘da 
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0.0 ile 

0.3 
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bakmayın 

anlayamadım 

çünkü iyi 

duyamadım. 

Metin çevirisi 

yapılamaması 

0.3 ile 

0.9 

Kusura 

bakmayın 

anlayamadım. 

Komutlarda 

bulunamaması 

0.9 ile 

1.0 

Böyle bir 

komut 

bulunmuyor 
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―Iptal‖ butonu yerine ―Tamam‖ butonuna basma veya 

ikisine birden basamama ihtimali çok düĢüktür. Fakat 

bu oran SKA uygulamalarında oldukça yüksektir. 

Özellikle ses olarak birbirlerine yakın komutlar 

kullanılmıĢsa, komutların birbirine karıĢma durumu 

oldukça fazla olmaktadır. KarıĢma veya yanlıĢ 

algılama durumlarının kullanıcıya geri bildirimler 

yaparak en aza indirilmesi sağlanmıĢtır. Örnek olarak : 

Uygulamanın T.C. kimlik no ile sorgulama yapılması 

istensin. Kullanıcıdan 11 haneli kimlik numarası 

alındıktan sonra, sesin yanlıĢ algılanma veya 

kullanıcının kimlik numarasını yanlıĢ söylemesi 

ihtimaline karĢı kullanıcıya kimlik numarası tekrar 

okunur ve eğer kimlik numarası kullanıcı tarafından 

doğrulanır ise bu iĢlem sonunda devam edilmesi 

istenir. Bu Ģekilde yanlıĢ sorgulama yapılmasından 

kurtulmuĢ olundu. 

 

3.5 Kullanılacak Komutların Tipinin Belirlenmesi 

 

SKA uygulamaları için farklı Ģekillerde komut 

algılama iĢlemi yapılabilir. Bunlardan bazıları 

aĢağıdaki gibidir : 

 

1. Sabit komutlar : Bu komutlar sabit ve 

değiĢmezdirler. Uygulamada tutulma yerleri ise 

tasarıma göre değiĢmektedir. Eğer iĢlenecek fazla 

sayıda komut varsa veritabanında saklanıp oradan 

sorgulama yapılabilir. Eğer az sayıda komut varsa 

hafızada tutup sorgulama iĢlemi oradan hafızadan 

yapılabilir. Örnek olarak : ―Kimlik sorgula‖ 

cümlesindeki ―Kimlik‖ bizim için sabit bir 

komuttur. 

 

2. Serbest komutlar : Bu tip komutlar sabit 

komutlara göre daha karmaĢıktır. Uygulamada 

serbest komutlar kullanılacaksa bir gramer yapısı 

olmalıdır. Örnek olarak : ―12345678921 kimlik 

numarasını sorgula‖ örnek bir serbest komut 

zinciri olabilir. Burada ―kimlik‖ yine komut 

olarak algılanabilir fakat, girdi olarak alınan 

cümle içinde kimlik numarasının bulunması ve 

doğru algılanabilmesi zor ve karmaĢık bir 

iĢlemdir.  

 

Gerçeklenen uygulamada komut sayısının az olması ve 

uygulamanın basit tutulması amacı ile sabit komutlar 

kullanılmıĢtır. 

 

3.6 Ses Girdilerinden Komutların Bulunması 

 

Kullanıcıdan alınan ses girdilerinden komutların 

baĢarılı bir Ģekilde çıkartılabilmesi uygulamanın 

baĢarısı için çok önemlidir. Komutların baĢarılı bir 

Ģekilde algılanamaması, yanlıĢ iĢlem yapılmasına veya 

kullanıcıdan tekrar girdi istenmesine sebep olmaktadır. 

Bu durumda kullanıcı uygulamayı kullanmak 

istemeyebilir. Yapılan çalıĢmada ses girdilerinden 

kelimeler üretildikten sonra alınan girdiler içerisinden 

komutların çekilebilmesi için özel yöntemler 

kullanılmıĢtır. Bunlar :  

 

1. Kelime Tanıma Algoritması : Bu algoritma ile 

cümle içinde geçen komutun bulunması sağlanır. 

Örnek olarak : Kullanıcının ―KĠMLĠK‖ komutu 

yerine ―KĠMLĠK SORGULAMA YAPALIM‖ 

cümlesini kullandığını düĢünelim. Aslında komut 

―KĠMLĠK‖ olmasına rağmen, kelime tanıma 

algoritması ile ―SORGULAMA‖ ve ―YAPALIM‖ 

kelimeleri yok sayılır ve ―KĠMLĠK‖ komutu 

söylenmiĢ gibi iĢlem yapılır.  

 

Kelime tanıma algoritması kullanımı sonrası 

yapılan testlerde, kullanılabilirliğin arttığı 

gözlemlenmiĢ ve kullanıcıların %100‘ünün yeni 

yöntemi daha kullanılabilir bulmuĢtur. 

 

2. Kelimenin Kökünün Alınması : Bu aĢamada 

kullanıcının komut kelimesini tam olarak değil de 

ekleri ile birlikte söylemesi durumu da göz 

önünde bulundurulmuĢ ve bunun sonucunda 

kullanılabilirlik arttırılmıĢtır. Alınan girdi 

kelimelerinin kökünün bulunması ve kelime 

kökleri ile iĢlem yapılması hem uygulamanın 

baĢarısını arttırmıĢtır hem de kullanıcının daha 

özgür olmasını sağlamıĢtır. Örnek olarak : ―KĠġĠ‖ 

kelimesi uygulamada kimlik sorgulama iĢlemi için 

anahtar kelimedir. Fakat kullanıcı bu aĢamada 

―KĠġĠYĠ SORGULAYALIM‖ gibi bir girdi 

verdiği zaman dahi, uygulamanın kelime kökleri 

ile iĢlem yapmasından dolayı kimlik sorgulama 

komutunu algılayacak ve ona göre iĢlem 

yapacaktır. Yapılan çalıĢmada Apache 

projelerinden Snowball[15] ile Türkçe kök 

bulma[14] iĢlemleri için kullanılmıĢtır.  

 

Komutların algılanması sırasında kelimenin 

köküne göre yapılan algılama iĢlemi ile söylenen 

kelimelerden komutların algılanması %65 

civarında artmıĢtır. Bu sonuçlar da hem kelime 

tanıma algoritması hem de kelime köküne göre 

komut algılama iĢleminin baĢarısını ortaya 

koymaktadır. 

 

3.7 Çok Turlu Ses Girdileri Alma Ve Ses Çıktısı 

Üretme 

 

Android arayüzleri, sesten metine çevirme ve 

metinden ses çevirme iĢlemlerini sadece tek seferlik 

bir iĢlem olarak yapılmasına izin vermektedir. Yapılan 

çalıĢmada, iĢlemlerin yapılması için kullanıcı ile 

uygulama arasında diyalog tarzıbir etkileĢim 

oluĢturulmuĢtur. AĢağıda kimlik sorgulama 

diyalogunun bir kısmını bulabilirsiniz.  

 

- Uygulama : Lütfen 11 haneli T.C. kimlik 

numarasını söyleyin. 

- Kullanıcı : 12345678932. 

- Uygulama : Sorgulamak istediğiniz kimlik 
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numarası, 12345678932. Sorgulamaya devam 

etmek istiyor musunuz? 

- Kullanıcı : Evet (Hayır, Düzelt) 

- Uygulama : Sorgulama yapılıyor..... 

 

Yukarıdaki örnekte ilk konuĢmada uygulama ses 

çıktısı üretmek için metinden sese çevirme özelliğini 

kullanır. Bu özellik ile girdi olarak verilen metinler ses 

çıktısına çevrilir ve uygulama bu özelliği kapatır. 

Sonraki adımlarda ses çıktısı üretmek için bu özelliğin 

tekrar açılması gerekecektir. Hemen ardından 

uygulama ses girdisi almak için ses tanıma özelliğini 

çalıĢtırır, kullanıcıyı dinler ve sonrasında kullanıcıya 

tekrar bir ses çıktısı verir. Bahsedilen sırada girdi alıp 

çıktı üretilebilmesi için kullanıcının uygulamayı tekrar 

aktif etmesi gerekmekte idi. Fakat kullanıcılardan 

alınan geri bildirimden tek turlu girdilerin 

kullanılabilirliği önemli ölçüde düĢürdüğü 

gözlemlenmiĢtir. Kullanılabilirliğin arttırılması için 

çok turlu girdi mekanizmasının kurulmasına karar 

verildi. Çok turlu girdi mekanizması ile yapılan 

araĢtırma sonucu kullanıcıların tamamının çok turlu 

yapıyı daha kullanılabilir bulduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

3.8 Ses Algılama Özelliğinin Aktif Hale Getirilmesi 

 

ÇalıĢmada son olarak, uygulamanın aktif hale gelmesi 

konusunda iyileĢtirme yapılmıĢtır. Bu aĢamadan önce 

kullanıcı, uygulamayı çalıĢtırıp sorgulama yapabilmek 

için, her seferinde ses algılamayı ―BaĢlat‖ düğmesi ile 

aktif hale getirmek zorunda kalmaktaydı. Fakat 

kullanıcıların tamamen GKA ile etkileĢimde 

bulunmaktan kaçındıkları gözlemlendiği için bu 

probleme  de servis aktifleĢtiriciler ile çözüm 

geliĢtirildi. Uygulamada kullanılan iki çeĢit 

aktifleĢtirici özellik aĢağıda listelenmiĢtir :  

 

1. Ses algılama ile aktifleĢtirme : Bu özellik için 

Android iĢletim sisteminin servis yapısı 

kullanılmıĢtır ve uygulama arka planda devamlı 

olarak kullanıcı dinler hale getirilmiĢtir. 

Kullanıcının anahtar kelimeyi söylemesini 

bekleyen aktifleĢtirici, kullanıcıdan ―ASĠSTAN‖ 

olarak belirlenen anahtar komut kelimesini 

algıladığı zaman, sorgulama için geliĢtirilen 

uygulamayı aktif hale getirir ve kendisinin ses 

algılama özelliğini durdurur. Bu iĢlemin durması 

sorgulama iĢleminin sonlanmasına kadar devam 

eder. Sorgulama iĢlemi bittikten sonra, tekrar 

anahtar kelimeyi dinlemeye baĢlar ve duyana 

kadar devam eder.  

 

Ses algılama ile aktifleĢtirme iĢlemi çok gürültülü 

olan ortamlarda araya baĢka seslerin karıĢması 

durumunda istenilen baĢarıya ulaĢamamıĢtır. 

Özellikle güvenlik görevlilerinin yoğun trafik 

veya karmaĢa ortamında bu özelliği çok verimli 

kullanamadıkları gözlemlenmiĢtir ve farklı bir 

aktifleĢtirici daha sisteme eklenmiĢtir. 

 

2. Hareket algılama ile aktifleĢtirme : Ses algılama 

ile aktifleĢtirme servisi, gürültünün az olduğu 

ortamlarda oldukça baĢarılı olmuĢtur. Cihazın 

hareket sensörlerini kullanarak geliĢtirilen bu 

yöntemde, cihaz ani hareket ettirildiği zaman 

uygulama kullanıcıdan ses girdisi beklemeye 

baĢlar. Sorgulama iĢleminin bu Ģekilde aktif hale 

getirildiği bu yöntem, gürültünün fazla olduğu 

ortamlarda tercih sebebi olabilmektedir.  

 

4. Sonuçlar 

 

Bu çalıĢmada, güvenlik görevlileri için ses ara yüzü ile 

çalıĢan bir asistan sistemi geliĢtirilmiĢtir.GeliĢtirilen 

uygulama üzerinde yapılan araĢtırmalarla, çalıĢılan 

Ģartlar altında en iyi ses ara yüzü tasarımı bulunmaya 

çalıĢıldı. Komut algılama için kullanılan kelime tanıma 

algoritması ile kelimenin kökünün alınma iĢlemleri, 

menü hiyerarĢi yapısı, kullanıcıya yapılan sesli geri 

bildirimler kullanılabilirlik açısından çalıĢmanın 

baĢarısını arttıran etkenler olmuĢtur.  

 

ÇalıĢma sonucunda kullanıcılardan alınan geri 

bildirimler, ses ara yüzü ile gerçeklenen prototip 

asistan uygulamasının %80 oranda var olan sisteme 

göre daha çoktercih edildiğini ortaya koymuĢtur. 
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Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastaneler 
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bilal.ak@hotmail.com 

 

Özet: Sağlıkta yeni hedef dijital hastanelerdir. Dijital hastaneler; hastane bilgi yönetim sistemi, dijital tıbbi 

kayıtlar, PACS, sayısal tıbbi arĢiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobilite ve tablet 

bilgisayarlar, medikal teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknolojileri ve bilgi sistemleri, haberleĢme 

sistemleri, veri, ses, görüntü  ve multimedya teknolojileri, teletıp ve tele eğitim, sanal otopsi, sanal ameliyat, 

sanallaĢma, yönetim hizmetleri, danıĢmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve her çeĢit entegre hizmetler vb 

yönetim unsurlarının yer aldığı tam entegre hastanelerdir. Dijital hastaneler üçüncü taraflar, e-sağlık ve e-devlet 

ile de tam entegre olmak zorundadırlar. Türkiye‘de tüm hastaneler hastane bilgi yönetim sistemlerini 

kurmuĢlardır. Fakat bu durum yeterli değildir. Türkiye‘de Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin klinik destek 

karar sistemleri, mobilite,  mobilite için teknolojik alt yapı ve profesyonel personele ihtiyaçları vardır. Dijital 

hastaneler, bilgiyi yöneten profesyonel hastane yöneticilerine, yüksek teknolojiye, yüksek maliyetler için yüksek 

finansmana ve yetiĢmiĢ tıbbi ve teknik personele de ihtiyaç duymaktadırlar. Dijital hastane uygulamaları dijital 

teknolojileri kullanmaya istekli sağlık çalıĢanlarına ihtiyaç duymaktadırlar.Türkiye  bugün dijital hastanelerin 

uygulamalarına hazır değildir. Bazı özel hastanelerde dijital uygulamalara rastlanılmaktadır. Bu  hastaneler asla 

dijital hastane değildir. 

 

Anahtar kelimeler:Dijital hastane,mobilite,sanallaĢtırma,PACS, Barkot,RFID 

 

New Target Of Health Care: Digital Hospital 
 

In health new target is digitalhospitals. Digitalhospitals, hospital information managementsystem, 

PACS,digitalmedical records, digital medicallibrary,barcode,RFID technologies, pharmaceuticals and material 

tracking, mobility, and tablet computers, medical technologies, building, energy-lighting  technologiesand 

informationsystems, communication systems, data, audio, videoand multimediatechnologies,telemedicineand 

tele-education, virtualautopsy,virtualsurgery,virtualization, management services, counseling, guidance, garden, 

parking, andintegrateall kinds ofservices, etc. which isfully integratedwiththe elements ofhospitals. 

Digitalhospitalsmust befully integratedwith the.third parties, e-health and e-government . 

 

Allhospitalsin Turkeyhave establishedhospital informationmanagement systems. However, thisis not enough. 

Hospital InformationManagement Systemsin Turkey needclinicaldecisionsupportsystems,mobility, mobility 

technological infrastructureand professionalstaff. Digitalhospitals need professional 

hospitaladministratorsmanageinformation, high-tech, high costs and  highfinance, trained medicaland technical 

personnels. 

 

Digitalhospital practicesneedhealth care professionalswilling to usedigital technologies. 

Today, Turkeyis not ready topracticedigitalhospitals. Someprivate hospitalsencountered indigitalapplications. 

But, these hospitalsareneverdigital hospital. 

 

Key words:DigitalHospital, Mobility, Virtualization, PACS, Barcode, RFID 

 

1-Giriş 

 

Hastaneler yüzyıllarca bilgilerini manuel sistem ile 

kayıt ettiler.  Bilgisayarların iĢ sahasına girmesi ile 

hastanelerde hastane yöneticileri bilgisayara ilgi 

duymaya baĢladılar.  Bilgisayarların hastane 

uygulamalarına girmesiyle hekimlerin, hemĢirelerin ve 

diğer sağlık profesyonelllerinin rolleri kesin olarak 

değiĢti. Artık hekimler ve hemĢireleri bilgisayarla 

ortak iĢ görmek, bilgisayarlarla bütünleĢmek ve onu 

kullanmak zorundaydılar.  

 

BilgisayarlaĢma hastanelerde çok çabuk ilerledi ve 

bilgisayarlar; muhasebe, hasta kabul, hasta takip, 

faturalama gibi uygulama alanlarından hızla çıkarak 

klinik karar destek sistemlerini, hastane bilgi yönetim 

sistemlerini, laboratuar bilgi sistemlerini, radyolji bilgi 

sistemleri gibi birçok modül ve sistem ile entegre 

olarak entegre hastane bilgi yönetim sistemlerini 

oluĢturdular.   

 

Bugün ise ülkemizde faaliyet gösteren 1.453  hastane 

değiĢik düzeylerde hastane bilgi yönetim sistemlerine  

sahiptirler. (1) Fakat bu hastanelerin entegre hastane 

yönetim bilgi sistemlerine ulaĢması için; zaman, sabır, 

yetiĢmiĢ personel ve bilgisayarla dost çalıĢanlara 

ihtiyacı bulunmaktadır. Biz ülke olarak entegre 

hastane bilgi yönetim sistemlerini tamamlamaya 

çalıĢırken geliĢmiĢ ülkeler dijital hastane  

uygulamalarına geçmiĢlerdir. Türkiye‘de de dijital 
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hastane kavramı önem kazanmaya ve pilot uygulamalı 

projeler yapılmaya baĢlanılmıĢtır. Yani sağlık 

hizmetlerinde yeni hedef  dijital hastanelerdir. Bu 

nedenle bu çalıĢmada hastanelerde bilgisayar 

uygulamalarının geliĢimi, dijital hastane kavramı, 

unsurları, yararları, uygulamaları  üzerinde durulacak 

ve bu konuda çalıĢma yapacaklara bir ön bilgi 

oluĢturulmaya çalıĢılacaktır. 

 

2.Hastanelerde Bilgisayar Kullanımının Gelişimi 

 

Dünya‘da ilk defa 1960 yıllarda  ABD‘de hastanelerde 

bilgisayarlar  muhasebe, fatura, personel kayıtları, 

hasta kabul, hasta takibi gibi bölümlerde seyrek de 

olsa kullanılmaya baĢlanıldı.(2)  

 

1960 yılında bilgisayar kullanımında hastaneler 

hareketlendiler ve bilgi yönetiminde bilgisayarlar 

büyük bir faktör olmaya baĢladılar. Muhasebenin 

bütün alanları için o an için mükemmel olan muhasebe  

paket programları kullanılmaya  ve bu  uygulamalara 

çok önem verilmeye baĢlandı. Bunun yanında klinik 

veya tıbbi bilgi sistemlerinde de sınırlı ve küçük çaplı 

bilgisayar uygulamaları yapılıyordu. Esasında 1960 

yıllarında bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin nasıl 

çalıĢtırılacağı gerçekten anlaĢılmadan bilgisayar 

kullanımında artıĢlar oldu ve birçok hastanedeki 

uygulamalarda ciddi sorunlar meydana geldi. 

 

Hastanelerde bilgisayar kullanımı esasen 1970 

yıllarında hareketlendi. Bilgisayar teknolojisi iki 

önemli yararla hastaneleri etkiledi. Bunlardan 

birincisi; bilgisayar teknolojisinin on-line diye takdim 

edilen bilgisayarlaĢtırılmıĢ veri tabanlarına , hastane 

personeline merkezden desantirilize yetki dağıtılarak 

iletiĢim terminallerine doğrudan  eriĢebilme imkanı 

sağlanması; ikincisi ise ucuz mini bilgisayar pazarının 

geliĢmesi sonucunda hastanelerdeki mevcut bilgisayar 

sistemlerine mini bilgisayarların  eklenmesi ve 

bunların genel sistem altında alt sistemler olarak 

entegre edilmesine imkan sağlanmasıdır. 

 

Yeni bilgisayar teknolojileri sayesinde tıbbi kayıt 

bilgileri bilgisayar ortamına aktarıldı.  Hastanelerde 

hasta bakım  hizmetlerine destek için süreçlerin 

organizesi, bilgilerin depolanması, bilgilerin tekrar 

bulunup getirilmesi gibi faaliyetler klinik bilgi 

sistemlerini karmaĢıklaĢtırdı. Özel klinik bilgi 

sistemleri ve bilgisayar uygulamaları  bilgisayar 

destekli teĢhis, tedavi ve hasta takibi, hasta monitör 

sistemleri, laboratuar otomasyonu, tıbbi kayıt 

indeksleri ve  tekrar bulup-getirme ve eczane bilgi 

sistemleri gibi kategorize olmuĢlardır. 

Hem geleneksel ve hem de problem oriyentli tıbbi 

kayıt için klinik bilgi sistemi uygulamaları geliĢtirildi. 

Boston‘daki Massachusetts  Genel Hastanesi için  

oluĢturulan klinik bilgi sistemi uygulamaları 

laboratuvar test raporları, otomatik hasta hikayesinin 

alınması, hasta özet raporları, kritik hasta bakım 

planları, tıbbi eğitim, tıbbi muayene, otomatik ilaçla 

tedavi sistemleri, hekimlerin doğum hikaye notları, 

istatistiksel paketler ve tıbbi bakım kullanım 

istatistikleri alanlarında geliĢtirildi. Bunun yanında 

satın alma, muhasebe, finansman, personel, çok çeĢitli 

malzeme tedariki ve stokları ve bunlarla ilgili 

faaliyetlerin bilgisayarlaĢtırılması, tıbbi  bilgi 

sistemlerinin bakımının ve geliĢtirilmesi sağlanırken 

sistem de giderek  daha da karmaĢıklaĢmaya  baĢladı. 

Bu durumlar bilgisayar sistemlerinin çoklu girdilere 

izin vermesi ve sorgulaması, geniĢ kapsamlı bilgilerin 

alınıp-verilebileceği bir depolama kapasitesine sahip 

olması gerekliliğini ortaya koydu. 

 

1970 yıllara bakıldığında bilgisayarlaĢtırılmıĢ tıbbi 

bilgi sistemlerinin bugüne göre çocukluk evresini 

yaĢadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte böyle 

sistemlerin çok geniĢ kullanıĢlı ve kullanıldığı zaman 

geleneksel hastane çevresinin değiĢimi için etkili ve 

kuvvetli bir güç olacağının da farkına varılmıĢtır. 

Geleneksel görevlerin, yöneticiler ve  hekim, hemĢire 

vb.hastane personeli arasındaki iliĢkilerin ve  rollerinin 

yeni bilgisayar teknolojilerine göre düzenlemelerinin 

gerekliliği görülmüĢtür. 

 

1976‘da ABD‘de Hospital Financial Management 

Association tarafından hastanelerde bilgisayar 

uygulamaları üzerine yapılan bir araĢtırmada;  

hastanelerin % 86‘sının bilgisayarı bordro iĢlerinde, 

ikinci sırada alacaklı hesaplar ve hasta faturalarında; 

üçüncü sırada ise yatak sayısı, hasta kabul ve yatacak 

hastaların klinik randevularında kullandıkları 

görülmüĢtür. O yıllarda birçok hastanenin verimli ve 

kolay kullanım için bilgisayar ve listeleme sistemleri 

geliĢtirdiği ve yatak iĢgal oranı, acil müdahale, klinik 

müdahale faaliyetleri, ameliyathane, ileri rezervasyon, 

hastaların rahatlığı  ve kaynakların yeterli tahsisi gibi 

konularda çalıĢtıkları görülmüĢtür. Bu çalıĢmalar 

sonunda çok anlamlı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Sözgelimi; 

Massachusetts Genel Hastanesi‘nde yatak iĢgal oranı 

% 30‘dan % 100‘e, ameliyathane kullanım oranı ise 

%25‘ten % 79‘a çıkmıĢtır. (3) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1- Bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemi  

 

Bugün ülkemizde tüm hastanelerimiz  hastane bilgi 

sistemine kavuĢmuĢtur. Fakat entegre hastane 

sistemlerine geçilmesi konusunda daha alınacak çok 

yol vardır. Biz entegre hastane bilgi yönetim  

sistemleri ile uğraĢırken geliĢmiĢ ülkeler dijital hastane 

evresine geçmiĢ hatta bazı hastaneler yeĢil hastane 
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kapsamında yeĢil yazılım uygulamalarına 

baĢlanmıĢlardır.  

Entegre hastane bilgi sistemleri evresini tamamlayacak 

olan hastanelerimizde yeni hedef Dijital hastaneler 

olacaktır. 

 

3.Dijital Hastane  Kavramı 

 

Sağlık kurumu/hastane  içerisindeki tüm bilgi 

sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü 

teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akıĢı 

standartlarının belirlendiği,  

hekim, hemĢire vb personele yetkileri çerçevesinde  

çok daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve 

hasta  verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız 

olarak  mobil olarak eriĢimini sağlayan, el ile iĢlem 

yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak  çalıĢan, sağlık 

görevlilerinin iĢ süreçlerini etkilileĢtiren, doğru  ilaç  

ve medikal  tedavi uygulamalarının  kontrol edildiği, 

gerçek  anlamda  bütün  iĢlemlerin tam otomasyon 

sistemi ile yapıldığı,  kontrol edildiği, yönetildiği bir 

hastane iĢleyiĢine ve ileri teknoloji  donanımına sahip, 

hastane çalıĢanlarına, hastalara ve yakınlarına  etkili, 

verimli, ekonomik, eriĢilebilinir ve kaliteli sağlık 

hizmeti sunmaya hedeflenmiĢ, üçüncü taraflar, e-

sağlık ve e-devlet ile de tam entegre  hastanelere  

dijital hastane denilmektedir. (4)  

 

Sağlık alanında hız, güven ve bağımsızlık ve tasarruf 

devrimi niteliğini taĢıyan Dijital hastane uygulamaları 

yakın zamana kadar bir hayalden öteye geçemezken 

günümüzde biliĢim teknolojilerinin sağlık alanında 

kullanımı ile birlikte  ülkemizde dijital hastane 

projelerinden    bahsedilmeye baĢlanmıĢtır. (5) 

Hastanedeki tüm tahlil, tetkik ve tedavi hizmetlerinin 

elektronik, kağıtsız ortamda gerçekleĢtirilmesini 

sağlayan dijital hastaneler ülkemizde de  hayal 

değildir. ABD, Ġngiltere, Singapur, Almanya, Hollanda 

ve Tayvan‘da uzun süredir hayata geçirilen dijital 

hastaneler ülkemiz hastaneleri için yeni hedeftir.(6) 

Teknoloji sağlık hizmetini artık bağımsız hale 

getirmekte, sağlık hizmeti istenilen yere 

götürülebilmekte ve hatta  kameralar vasıtasıyla 

ameliyat görüntülerinin internet aracılığıyla her yerden 

izlenebilmesi de mümkün olmaktadır. (7) 

Dijital hastane ile hastaya VIP hizmeti verilmekte, 

hasta, kendisine ait akıllı hasta kartı ile hastaneye 

girdiğinde  henüz danıĢmaya varmadan tüm bilgileri 

görevli sağlık çalıĢanının önünde belirmekte ve  

böylelikle de iĢlemlerde zaman kaybı önlenmektedir. 

Elektronik sağlık kartı danıĢma bankosundaki 

―okuyucu‖ya tıklandığı anda, otomasyon sistemi, 

hastayı tanıyarak anında dosyasına ulaĢılmakta, yanlıĢ 

dosya olasılığı ortadan kalkmaktadır. (8) 

 

 
Şekil-2-Entegre Dijital Hastane (9) 

 

4.Dijital Hastanenin Unsurları 

 

Entegre bir Dijital hastanenin sahip olduğu çok çeĢitli 

teknolojik sistemler ve bilgi sistemleri söz konusudur. 

Genel olarak entegre bir dijital hastanede; entegre 

hastane bilgi yönetim sistemi, laboratuar bilgi sistemi, 

radyoloji bilgi sistemi, PACS, her yerden tablet PC ile 

kablosuz eriĢimi sağlayan mobilite sistemleri ve her 

noktada iĢlev gören  teknolojik alt yapı  

sistemleri, sms, internet, web, wap, çağrı merkezi gibi 

geliĢmiĢ randevu sistemleri, RFID ve yüz tanıma gibi 

kiĢi  tanıyan sistemler, hasta yönlendirme ve 

bilgilendirme  ekranları ve  anlık takip sistemleri; ses 

tanıma sistemleri,  doküman  yönetim sistemi, sayısal 

tıbbi arĢiv,  barkod ve rfıd teknolojilerinin   

kullanıldığı ilaç ve malzeme takip sistemleri, hasta 

baĢı  monitörleri, bina otomasyonu  ve teknolojileri, 

medikal teknoloji sistemleri, enerji çözümleri ve 

otomasyonu, aydınlatma sistemleri, haberleĢme  

sistemleri, ses/görüntü/veri teknolojileri ve sistemleri , 

multimedya sistemleri, yönetim hizmetleri /entegre 

servis ve teknik bina yönetimi sistemleri, danıĢmanlık 

hizmetleri sistemleri, otopark yönetim sistemleri vb 

sistemler ile üçüncü taraflar,e-sağlık ve e-devlet 

sistemleri dijital hastanenin unsurları olarak yer alırlar. 

 

5.Dijital Hastanenin Yararları 

 

Dijital hastane dijital kartla çalıĢmaya baĢlamaktadır.  

Hastaneye gelen bir hasta  kendisine ait bir akıllı hasta 

kartı tanınmaktadır. Hasta hastanenin hangi bölümüne 

giderse gitsin tanındığından  yanlıĢ tedavi 

uygulamaları veya yanlıĢ ilaç kullanma riskleri ortadan 

kalkmaktadır. Bu sistemlerle dijital hastanede çekilen 

EKG‘nin dünyanın çeĢitli yerlerinde hekime 

gönderilme imkanı bulunmaktadır. Hastanın  hastalığı 

ile ilgili olarak kolaylıkla teĢhisi konulabilmektedir. 

Mobil olarak girilen her veri, görüntü vb anında 

hastane bilgi yönetim sistemine  aktarılabilmektedir. 

Kronik bir hastanın günlük ölçümleri ilgili hekime 

internet ortamından gönderilebilmekte ve   mobil 

cihazlar sayesinde baĢka Ģehirlerdeki hastaların takibi 

de yapılabilmektedir. 

Acil bir durum söz konusu olduğunda hekimler, yurt 

dıĢındaki meslektaĢlarıyla  da müĢavere ve 
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konsültasyon yapabilmektedirler.Dijital hastanede 

hastanın iyileĢmesine katkı sağlayacak ıĢıklandırma 

sistemleri de içermekte ve bu sistem  sayesinde  

hastanın ruh haline göre ıĢıklandırma  

yapılabilmektedir.(10) 

 

Hastalar daha önce hekime ulaĢmak için çok zaman 

kaybediyorlardı. Bu kaybedilen zaman biliĢim 

sistemleri marifetiyle önemli oranda  

kısaltılabilmektedir.  ÇalıĢanların, hizmet sunumunu 

kolaylaĢtırılmakta, ürettiği iĢi hem kendisi hem de 

kurumu değerlendirebilme Ģansına sahip olmakta  ve 

hastasına ayırabildiği vakit artmaktadır. Kurumlar 

daha az sayıda personelle daha nitelikli hizmet sunma 

Ģansına sahip olmaktadır. (11)ABD‘de2009′da 150 

hastanede yapılan araĢtırma sonucuna göredijital 

hastane uygulamalarının sağlık hizmetlerine çok 

büyük katkıları olmuĢtur.  Sözgelimi;ölüm 

oranıazalmıĢtır.Risk bazlı ölüm oranında yüzde 7 

azalma,  hastane yatıĢ süresinde yüzde 22 azalma,  

ortalama teĢhis zamanında yüzde 40 iyileĢme, 

verimlilikte yüzde 60′lara varan artıĢ,hastane içi 

iletiĢimde hızlanma, daha çok bilgi, analiz, ölçülebilir 

performans, kaynakların daha etkili kullanımı, 

maliyetlerde belirgin azalma, kağıtsız, filmsiz olması 

nedeni ile arĢiv mekanlarından tasarruf söz konusu 

olmaktadır. 

 

Dijital hastanelerde doktor ve hemĢireler hasta 

bilgilerine her yerden kolayca eriĢebilmekte; hastanın 

hastane içerisindeki gereksiz ve uzun süre 

beklemelerinin en aza indirilmekte; kağıtsız ve röntgen 

filmsiz hastane söz konusu olduğundan röntgen çekimi 

ve  kırtasiye maliyetleri düĢmekte; iĢ, mali vb 

kaçakları en aza indirerek hastanelerde verimlilik, 

ekonomiklik ve etkililik  sağlanmaktadır. (12)Dijital 

hasta kayıtlarının daha tutarlı  bir Ģekilde tutulması, 

saklanması ve     raporlanmasına imkan 

sağlanmaktadır. Hastaların tedavi  süreçlerini bir  

bütün  olarak  takip etmeye  ve hekimlerin rasyonel 

kullanımına imkan vermektedir.  Hasta güvenliği 

sağlanmakta,  gelir yönetimini rasyonelleĢtirilmekte, 

gelir artıĢı sağlanmakta, finansal kaynakların verimli 

kullanımı  sağlanmakta ve kayıt dıĢı giderler 

önlenmektedir. 

 

Hasta, hekim ve çalıĢan memnuniyeti ve rekabet 

avantajı sağlanmaktadır. Düzenlemelere kolay uyum 

sağlanmaktadır. Hastane maliyetlerini azaltmakta ve 

operasyonel  verimliliği artırmaktadır. ÇağdaĢ tıp 

teknolojilerini kullanıp hastaya iliĢkin her türlü veriyi 

dijital ortamda kullanıma sunmaktadır. Sunucuların 

hata yapmasını  en aza indirmektedir. Hastanedeki 

görüntüleme alanındaki iĢ ve iĢlemlerin dijital ortamda 

yapılmasını ve  tüm radyoloji ve nükleer tıp 

görüntüleme sistemlerinin sonuçlarını  sayısal ortamda 

paylaĢımına izin vermektedir. Görüntülerin CD‘ler 

üzerinde verilmesine imkan verdiğinden ve röntgen 

filmi kullanımdan  kalktığından maliyet azaltmanın 

yanında  çevreyi  de korumaktadır. TeĢhiste ve hasta 

iĢlemlerinde hızlılık , değerlendirmelerde ise kalite ve 

kesinlik sağlamaktadır. 

Her ilaç paketinin takip edilmesi zorunlu hale 

getirildiğinden, akıllı ilaç kullanımına, tüm 

eczanelerde iki boyutlu barkod ve barkod okuyucu 

kullanılmayı,  üretici  Ģirket tarafından  ambalajın  

diğer  tarafına  ürün  kodu, seri numarası, her seri için 

yeniden baĢlayan sıra numarası, üretim tarihi ve son 

kullanma tarihi bilgilerini içeren  Karekod  

uygulamasına imkan vermektedir.  Dijital ortamda, 

farklı ilaçların aynı anda uygulanmasıyla ortaya 

çıkabilecek yan etkiler, karar destek sistemlerinin 

uyarılarıyla tespit edilebilmekte ve  bu nedenle 

engellenebilmektedir. Eğer sistem hastanın bir ilaca 

alerjisi olduğunu biliyorsa bu ilacın uygulanması 

talebinde uyarılar vererek yarar sağlamaktadır. 

Bürokrasiyi  ortadan kaldırmakta vehastaneleri sayısal  

üsler  haline  getirmektedir 

. 

Dijital hastanelerde on binlerce  kalem malzeme  takip 

edilebilmekte, orta ve üst düzey yöneticilerin iĢ 

dağılımı  daha  verimli olarak yapabilmekte, 

personelin performans ölçümü sağlanabilmekte ve 

geleceğe  yönelik daha verimli  planlar yapabilmeye 

imkan vermektedir. Önemli olan bir husus ta tıbbi ve 

idari hatalar azaltılmakta ve bu konuda bilgisayarlar 

hekime avukatlardan daha fazla yardım ve katkı 

sağlamaktadırlar.. Sözgelimi: Institute Of Medicine  

rakamlarına  göre  dijital hastaneler  tıbbi hataları en 

az yüzde  80 oranında azaltmaktadırlar. Ayrıca kısa  

bekleme zamanları söz konusu olduğundan hastanelere 

baĢvuru nedeni ile kaybolan iĢ gücünün sosyal 

maliyetlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Kesin 

envanter yönetiminin sağlanmasına, veri 

madenciliğine  ve istatistiksel  veri analizleri  yapmaya  

imkan vermektedir. (13) 

 

6.Dijital Hastane Uygulamaları   

 

Entegre dijital hastanelerde; teĢhis ve tedavi 

uygulamaları, kurumsal uygulamalar, dıĢ bağlantı 

uygulamaları ve teknolojik uygulamalar gibi 

uygulamalar söz konusudur. 

TeĢhis ve tedavi uygulamalarında; HBYS, elektronik 

sağlık kaydı, PACS, Laboratuar ve Radyoloji bilgi 

sistemleri,elektronik sevk,elektronik reçete, elektronik 

randevu sistemleri, cihaz takibi vb uygulamalar yer 

almaktadır. 

Kurumsal uygulamalarında; e-finans, e-satınalma, 

kalite güvence politikaları, akıllı bina, cihaz takibi, 

internet, bilgi yönetimi vb uygulamalar söz konusudur. 

DıĢ bağlantı uygulamaları ise tedarikçiler, bankalar, 

sigorta Ģirketleri, SGK, MEDULA,akıllı sağlık 

kartları, teletıp, evde bakım, özel hastaneler, eczaneler, 

laboratuarlar, görüntüleme merkezleri, ÇKYS, USBS, 

e-sağlık, uzaktan eriĢim, Sağlık Bakanlığı, il sağlık 

müdürlüğü, 112, ASM, TSM, MERNĠS vb 

uygulamaları  kapsamaktadır. 

Teknolojik uygulamalar kapsamında ise  akıllı hastane 

binaları, tablet bilgisayar kullanımı, doktorların, 
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hastaların  ve cihazların mobilitesi,  hasta odası 

multimedya servisleri, yüksek hızlı data alt yapısı, IP 

haberleĢme, IP telefonla dikte, ĠP  entegre hemĢire 

çağırı,  entegre mesajlaĢma, RFID,  evde gözleme,  

uzaktan eğitim,  teletıp, geniĢ bant bağlantısı,  

kablosuz,  güvenli, özel bakım ve sağlık 

standartlarında network, konum tabanlı servisler, 

çağırı  merkezi,  depolama, veri merkezi,  felaket 

önleme merkezi, sayısal bilgi panoları, sağlık 

standartlarına uyum, yatak durumu için XML 

uygulamaları, video izleme vb uygulamalardan söz 

edilmektedir. 

Türkiye‘de Sağlık Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

Dairesi BaĢkanlığı‘nın oluĢturduğu projeler 

kapsamında Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde 

dijital hastane projeleri uygulamaya alınmıĢtır. Bu 

uygulamalarda; hastanın iĢlemleri hem kısa sürede 

hem de etkili bir Ģekilde yönetilebilmektedir. 

Bilgisayarlar yoğun bakımda ve acilde serviste de 

etkili bir Ģekilde kullanılabilmektedir. Sözgelimi; 

yoğun bakım ya da acil doktoru baĢka bir hastanın 

baĢındayken bile diğer hastasını da 

gözleyebilmektedir.(14) 

BaĢlatılan bu projeler, hem hekime, hem de hastalar 

büyük kolaylıklar sağlamıĢtır. Hastanedeki bütün 

hizmetlerin elektronik ortamda sürdürülmesini 

sağlayan sistem çerçevesinde doktor ve hemĢireler, her 

serviste  bulunan taĢınabilir tablet bilgisayarları 

kullanmaktadırlar. Hastanın teĢhis ve tedavisi bu 

taĢınabilir bilgisayarlara kaydedilerek hastanenin 

merkezi bilgisayar sistemine aktarılmaktadır. Hastanın 

günlük izlenen verileri yanı sıra, röntgen, ultrason, 

tomografi, MR gibi tüm görüntüleme bilgileri 

bilgisayar ortamında izlenebilmektedir. Hekim, 

hastane dıĢında olduğunda bile internet üzerinde bu 

bilgilere ulaĢabilmektedir. Bu projeler  yani dijital 

hastaneler yolu ile, vakit kaybını önlenmek, tedavi 

hizmetlerinin maliyeti azalmak, tıbbi hatalarını  ve 

hasta karıĢtırma vakalarını tamamen ortadan kaldırmak  

hedeflenmektedir. 

Hekimler hastanede vizit yaptıkları sırada hastanın 

baĢında tüm tetkikleri tablet ile görebilmekte, çekilmiĢ 

röntgenlerini film Ģeklinde oynatabilmekte ve eskiye 

dönük tetkikleri de inceleyebilmektedirler (15). 

 

7.Sonuç 

 

Dijital hastaneler ülkemizde yeni  ele alınan ve 

tartıĢılan bir kavramdır. GeliĢmiĢ ülkelerde iyi 

uygulama örnekleri söz konusudur. Türkiye‘de entegre 

hastane bilgi yönetim sistemlerini tamamlayan 

hastaneler için yeni hedef  hastanelerini dijital 

hastanelere dönüĢtürülmesidir. 

 

Günümüzde Türkiye‘de tam dijital hastane 

uygulamasından bahsetmek mümkün değildir. Bazı 

hastaneler dijital  hastane konseptlerin yüzde 40‘ını 

kullanmaktadırlar. Uygulamaya  

bölüm bölüm geçilmektedir ki bu uygulamalar yurt 

dıĢında da böyle olmaktadır. (16) Hastanelerin tam 

olarak dijital olmalarının mümkün olmadığı ama  

dijital hastane olma yolunda hep daha ileriye 

gidebileceği de ifade edilmektedir. (17) 

 

Yönetilebilir sağlık tesisleri ve dolayısıyla 

sürdürülebilir sağlık hizmeti isteniliyorsa tüm sağlık 

kurumlarının dijital hastaneyi hedeflemesi 

gerekmektedir. Burada temel sorun bilgisayar okur 

yazarı personel ve teknolojik alt yapı  yetersizliğidir. 

(18) 

Dijital hastane çalıĢmalarına baĢlayacak hastane 

yöneticilerinin; hasta bilgilerine her yerden hızlı 

ulaĢım, veri güvenliği, tüm hizmetlerin bilgisayar 

ortamında yürütülmesi, doğru uygulama, minimum 

hata, düĢük maliyet, hasta ve çalıĢan memnuniyeti, 

teĢhis ve tedavide baĢarı gibi birçok avantajlar 

sağlayan dijital hastane sistemi, bileĢenleri ve 

entegrasyon aĢamalarını titizlikle incelemeleri,  

personel ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeleri ve 

ondan sonra dijital hastane uygulamalarını hayata 

geçirmeleri gerekmektedir. (19),(20) 

Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı‘nın dijital hastane 

projesini yaygınlaĢtırılmak için  çalıĢmalarına hız 

verdiği bir dönemde, hastane yöneticilerinin 

hastanelerini dijital hastaneye dönüĢtürmek zorunda 

olduklarını bilerek Ģimdiden hazırlık yapmalarını 

önermekteyiz. 
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Özet: Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemler bütünü ve bu anlatım sonunda 

ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanan sanat günümüze kadar binlerce yıllık bir süreçte değiĢik ve 

sürekli bir geliĢme göstermiĢtir. Birçok sanat akımına tanık olan sanat tarihi günümüzde 21. yüzyıl biliĢim 

çağında, bilgi toplumunun geliĢim özellikleri ve teknolojisine uygun olarak dijital sanat ile yeni bir devreye 

girmiĢtir.Bilgisayar kullanılarak yapılan sanat olarak tanımlanan dijital sanat,günümüzde sanatın her 

alanında,resim,heykel,karikatür,seramik,grafik vb alanlarda vazgeçilemez bir duruma gelmiĢtir. Dijital sanatın 

geliĢmesi için güzel sanatlar fakültelerinin programlarında bilgisayar teknolojileri, desen, temel tasarım, 

bilgisayarla tasarım, illüstrasyon, dijital illüstrasyon, dijital tasarım, portfolyo tasarımı, tipografi, multimedya 

gibi derslerin ve stüdyo çalıĢmalarının yer alması gerekmektedir. 

 

Anahtar sözcükler: Dijital sanat, bilgisayar, bilgisayarlı tasarım. 

 

Digital Art 
 

Abstract:All the methods which is used to expresse motion, draft or beauty and the amazing creativity which 

comes out in the end, can be defined as art, period of thousands of years to the present day, it shows an interest 

in gand continuous development. Art history which has witnessed in many of the art movement, wentinto a new 

period with digital art, in accordance with the 21th century data process in gage, information society‘s 

improvement properties and technology.Digital art whichdefined as computer-aided art, has become an 

indispensable position in everyfield of art like, painting, sculpture, ceramic, graphic, etc.To improve digital art, 

faculity of fineartsshouldinclude; computer technologies, drawing, basicdesign, computer-aideddesign, 

illustration, digitalillustration, digitaldesign, portfoliodesign, typography, multimedia classes and studio works in 

their programmes. 

 

Keywords:Digital Art, computer, computer-aideddesign. 

 

1.Giriş 

 

Teknolojinin inanılmaz hız ve geliĢimi hayatın pek çok 

alanını etki ve kuĢatma altına aldığı gibi pek çok sanat 

dalını da etkilemiĢtir. Pek çok sanat eserinde teknoloji 

hem kullanım, hem de konu itibariyle yer almıĢtır. 

 

Sanat tarihine damgasını vuran Fransız 

sanatçıMarcelDuchamp, "hemen her yerde, hemen her 

Ģeyle sanatın yapılabileceğini " iddia etmiĢtir ve bir 

dükkandan satın aldığı pisuarı sergileyerek, sanat 

konusundaki tartıĢmaları alevlendirmiĢtir. Bu durumu 

göz önünde bulundurursak, modern sanatın esas 

unsurlarından birisinin sanatı alabildiğine 

kolaylaĢtırmak olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Dijital sanat, insanların sanata katılımlarını ve sanat 

eğitimlerini kolaylaĢtırırken; web müzelerinin 

yaygınlaĢmasına ve dolayısı ile de sanat eserlerine 

eriĢime olanak sağlamaktadır. 

 

Bilgisayarlar yalnızca bulunmuĢ ya da taranmıĢ 

resimlerle, metinlerle, ses ya da video kayıtlarıyla 

kolajlamayı kolaylaĢtırmakla kalmazlar, aynı zamanda 

yalnızca bilgisayar aracılığıyla elde edilebilecek 

görüntü, hareket-animasyon ve seslerin de sanatsal 

amaçlı kullanılabilmesine imkan sağlarlar. Dolayısı ile 

bilgisayar kullanımı ile sanatın mümkün olduğunu 

söyleyebiliriz. World Wide Web yani www‘nun 

icadından sonra bilgisayarların ve internetin 

yaygınlaĢmasıyla teknolojik imkânlar herkese açılmıĢ, 

sanatçılara yeni ifade imkânları tanınmıĢtır. (1),(2) 

 

2.Dijital Sanat Nedir? 

 

Genel anlamda üretiliĢinde bilgisayarın rol aldığı, 

fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleĢen 

sanat biçimine dijital sanat denilir. Bu süreçte 

bilgisayar geleneksel anlamda yardımcı bir araçtır. 

Dijital tekniklerin sağladığı imkanların çeĢitliliği, 

sanatçılara bunları araç, ortam veya konu olarak 

kullanabilme imkanını yaratmıĢtır. 

 

Dijital sanat  bilgisayar kullanılarak yapılan bütün 

sanat dallarını kapsayan bir Ģemsiye olarak kabul 

edilebilir. Fakat  bilgisayar kullanılarak yapılan her iĢ 

dijital sanat kapsamınagirmez.Bir romanınbir 

bilgisayardayazılması onu birbilgisayar sanatıyapmaz. 

Dijital sanat,bilgisayar yardımı ileyapılan ve aynı 

zamandabir Ģekildesanatsalayırt ediciliği olan bir 

sanattır. (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10) 

 

3.Dijital Sanatın Gelişimi 

 

SanayileĢme, modern yaĢama geçiĢ ve daha sonrasında 

fotoğraf alanındaki geliĢmeler dijital sanatın zeminini 
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hazırlamıĢtır. Dijital sanat alanındaki ilk denemeler 

1950‘lerin ortalarında ABD‘de Boeing Company ve 

Bell Telephone Company gibi sanayi kuruluĢları ile 

bilgisayar çalıĢmaları yapan üniversitelerde baĢladı; 

kısa sürede Güney Amerika, Kanada, Japonya ve 

çeĢitli Avrupa ülkelerinde yaygınlaĢtı.BaĢlangıçta, az 

sayıda sanatçının katılmasıyla, daha çok bu alanda 

uzmanlaĢmıĢ bilim adamları tarafından üretildi. 

Teknoloji alanında uzmanlaĢmıĢ bilim adamları ile 

sanatçıları ortak çalıĢmalara yöneltmek amacıyla 

1966‘da New York‘ta Amerikan Sanat ve Teknoloji 

Deneyleri (EAT) adlı bir kuruluĢ oluĢturuldu. Bunu 

Arjantin, Ġngiltere, Yugoslavya ve Japonya‘da kurulan 

baĢka merkezler izledi; çeĢitli sergiler düzenlendi. 

Hepsinin amacı bilgisayar teknolojisini 

yaygınlaĢtırmak ve sanatçıları bunu kullanmaya 

özendirmekti. Bilgisayar kısa sürede mimarlık, resim, 

heykel ve endüstri tasarımı dıĢında müzik ve 

koreografi alanlarında da kullanılmaya baĢladı. Çok 

sayıda sanat eseri değeri olan yapıtlar ortaya konmasa 

da, bu alandaki araĢtırmalar sanatsal yaratının yalnızca 

üstün bir yetenekle değil, bilgisayar programlarıyla 

elde edilebilen,basit iĢlemlerle de üretilebileceğini 

ortaya koymak amacını güdüyordu. Bu yolla belki de 

sanatsal yaratı yalnızca sanatçının tekelinde 

olmayacaktı. Ayrıca sanat ile teknoloji arasında da 

yakın bağlar kurulabilecekti. AraĢtırmaların bir baĢka 

yönü de özgün sanat yapıtlarını bilgisayar aracılığıyla 

çoğaltabilmeye yönelikti. Bu Ģekilde çok sayıda ve 

ucuza mal edilen tıpkı-basımlar üretilebildiğinde, hem 

sanat yapıtlarının zamanla bozulmasına karĢı bir 

önlem alınmıĢ olacak, hem de bu değerli kültür 

mirasları bütün insanlığa mal edilebilecekti.  

 

Bilgisayar en yaygın biçimde canlandırma filmlerinde 

ve 1970‘lerde grafik sanatında kullanıldı. Grafik 

tasarımcısı, yaratıcı düĢüncelerini kağıt ya da 

bilgisayar ekranı üzerinde gösterir. Baskı ustası da bu 

düĢünceleri kitlesel kullanıma sunulmak üzere değiĢik 

iĢlemlerle çoğaltır. ĠĢte bu çoğaltılma süreci, grafik 

tasarıma bir iletiĢim sanatı özelliği kazandırmaktadır. 

Bir tasarımın çoğaltılarak basılı bir ürün haline 

gelmesiyle; tasarımcının iĢi (sayfa düzeni, fotoğraf, 

illüstrasyon, yazı karakteri ve kağıt seçimi) geniĢ bir 

kitlenin gözleri önüne serilir. Tasarımcı, ortaya 

çıkacak ürünün kalitesini ve maliyetini 

denetleyebilmek için, baskı teknolojisi konusunda 

bilgi sahibi olmalıdır. Dijital sanat bugün çok geniĢ bir 

çerçevede ve çok çeĢitli uygulama alanlarında sanatın, 

sanatçının ve sanatseverlerin beklentilerine cevap 

vermektedir.(11),(12),(13),(14),(15) 

 

4.Dijital Sanat Eseri 

 

GeliĢen teknoloji, sanatçıların gözlem, us ve 

edinimlerini bilgisayar ortamına aktarmasına ve orada 

Ģekillendirmesine olanak sağlamıĢtır. Sanatçının 

bilgisayar ortamında dıĢa vurup gerçekleĢtirdiği 

öğeler, dijital sanat eserlerini oluĢturmaktadır. Dijital 

sanat eseri, dijital olarak kaydedilmiĢ bir resim verisi, 

bir hiper-metin (hypertext), bir veritabanı veya bir 

program olabilir. Geleneksel sanat eserinin aksine 

insan tarafından algılanan biçimiyle sanat objesi aynı 

Ģey değildir. Temel biçim, teknik bir ortam aracılığıyla 

insan tarafından görülür, duyulur, hissedilir hale 

getirilir. Bu tekrardan temsilin biçimi, sanat eseriyle 

değil onu insana ileten teknik ortamla bağlantılıdır.  

 

21. yüzyılın baĢlarında giderek geliĢen iletiĢim 

teknolojileri, özellikle sanat gibi medyalar üzerinde 

kaçınılmaz ve geriye dönüĢü olmayan bir etkide 

bulunmaktadır. Bugünün sanatı video-artlar, ses 

enstalasyonları, ıĢık enstalasyonları ile 

Ģekillenmektedir. Sanatçıların teknolojiye baĢvurması 

yeni bir uygulama değildir. 19. yüzyılda fotoğraf 

makinesinin ortaya çıkıĢı, sanat camiasında tartıĢmalar 

meydana getirmiĢtir ve daha sonrasında geliĢen dijital 

sanat için bir zemin hazırlamıĢtır. 

 

Bilgisayar teknolojisinin bu denli önem kazanması, 

bazı sanatçıların tekniklerine yardımcı olması için 

bilgisayar programlarını tercih etmelerine, bazılarının 

ise sanatsal üsluplarını teknoloji 

bağlamındailerletmelerine neden olmuĢtur.  

 

1990′ lardaki dijital geliĢmelerin sonrasındaki dijital 

sanat üretimindekiartıĢ, sanat çevreleri ve müzeleri 

tarafından kabul görmüĢ, internet sanatı ve yazılım 

sanatı gibi dallar sanat müzelerine girmiĢtir. Dijital 

sanat, ‗yeni medya sanatı‘ olarak adlandırılmakta ve 

sanatçının düĢünsel ve iĢlevsel temelini teknolojik 

ortam üzerine aktarmaktadır.(16) 

 

5.Dijital Sanat Nasıl Yapılır? 

 

Dijital sanat eseri oluĢturabilmek için,vazgeçilmez tek 

malzeme bilgisayardır. Bilgisayar desteği olmadan 

yapılmıĢ hiçbir Ģey dijital sanat sınıfına girmez.  

Öğeleri basittir, sanatın her alanında olduğu gibi 

düĢünce sınırlarını zorlayacak bir hayal gücü, 

beraberinde yaratıcılık, bunlara ilave olarak da  iyi 

derecede bilgisayar kullanımı, programlara ve dijital 

sanatın üretileceği donanımlara (Macintosh bilgisayar, 

Wacom tablet, video kamera, 5D fotoğraf makinesi, 

aydınlatma için paraflaĢlar  ve program olarak da 

Photoshop ve CorelPaintervs) hakim olmak 

gerekmektedir.  Dijital sanatın ağırlıklı yayılma alanı 

internettir. Ġnternette asla bir Ģey kendi baĢına ortaya 

çıkmaz,  bulmak için içine girmek mecburidir.  Bu 

durumda dijital sanatın her ne kadar bilgisayarla 

yapıldığını bilsek de internet üzerinden yayıldığını ve 

geliĢtiğini kabul etmeliyiz  ve bu gerçek bize, bu sanat 

dalının belirli bir kitle tarafından bilindiği ve kabul 

edildiği gerçeğini gösterir. Bu kitle çok özeldir;  

hemen hemen hepsi genç ve kendini genç hisseden  

çağı yaĢayan insanlardır  ve dolayısıyla dijital sanatın 

ortaya çıktığı nokta  herkesin tutabileceği bir düzlemde 

değildir. Bu varsayımla  dijital sanatı üyeler, link ve 

resimlerden görebilir. 
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Dijital sanat kapsamında oluĢturulan görsellerin 

olağanüstü dünyalar sunması belkide filmin keĢfinden 

sonraki görsel dünyadaki en büyük geliĢmedir. Matrix 

veya Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerde bilgisayarlar 

ile yapılan tasarımların film yapımında kamerayla 

eĢdeğer bir rolü üstlenmesi gerçeğini reddedemeyiz.Bu 

tarz filmlerde yaratılan dünyalar baĢlı baĢına dijital 

sanat öğelerini içerir. Dijital sanatın var olduğu görsel 

dünya Ģimdiye kadar bildiklerimizin ötesinde bir 

yerdedir.  Hayat baĢlı baĢına bir plato herkes ve her 

Ģey bir figürandır. YaĢanan bir görsel patlamadır.  

Dijital sanat ise bu görsel patlamada etrafa yayılan 

piksellerde içinde hayal gücü ve insana ait hisler 

barındıran etkileyici görseller üretmenin bir diğer 

adıdır. Üretim yeri bilgisayar, üreten ise insandır. 

Bilgisayar sadece ifadede kullanılan bir araçtır. Resim 

yaparken nasıl tuval, fırça ve boya gibimalzemelerin 

kullanımı vazgeçilmez ise; dijital sanat için kullanılan 

teknik malzemelerin kullanımı da o derece 

vazgeçilmezdir. Üreten, eseri oluĢturanmalzemeler 

değil onları kullanan insanlardır, insana dairdir. 

 

Bir dijital sanatçı karikatürlerini nasıl çizdiğini Ģöyle 

anlatıyor: ―Karikatürlerimi Macintosh masaüstü 

bilgisayarımda Wacomtablet, Wacom kalem ve 

Painter ile Photoshop programlarını kullanarak 

çizgilerle oluĢturuyorum. Masaüstü bilgisayarımı aynı 

zamanda Dreamweaver kullanarak web sitesi tasarımı 

ve  DTP (masaüstü yayıncılık) için Freehand 

kullanarak da vektör illüstrasyonu oluĢturmak 

amacıyla kullanıyorum. Teknoloji öncesi zamanlarda 

karikatürlerimi çizmek için kalıcı mürekkep ve divitli 

kalem kullanıyordum. Kalem ucunun kâğıtta kayarak 

gezmesi hissini o kadar seviyordum ki kalem ucunu 

kullanılmaz hale gelene kadar  kullanıyor, sonra aynı 

Ģekilde yeni bir tane buluyordum. Yeni kalem ucuyla 

çıktığım  yolculuk zor ve heves kırıcı olabiliyordu. 

Mürekkebin birden kâğıdın üzerine damlaması, ya da 

kalem ucuyla çizim yapılan bölgeye mürekkebin 

birden dağılması gibi sorunlar yaĢanabiliyordu. 

Mürekkebin bu azizlikleri eğer karikatür baskı için 

çiziliyorsa düzeltme sıvısı ile düzeltilebiliyordu. Fakat 

eğer çizdiğiniz orijinal karikatür sergi içinse her Ģeye 

yeniden baĢlamak ve bir dahaki sefere aynı Ģeyin 

yaĢanmayacağını ummaktan baĢka çareniz yoktu. 

Kalem izlerini silmeye çalıĢmak da mürekkebin 

bulaĢmasına ve karikatürün mahvolmasına yol 

açıyordu. Bilgisayar çizimleri bütün bunları engelliyor. 

Ne bir damla, ne bulaĢma ne de dağılma. Tatmin 

olmadığınız herhangi bir çizgiyi anında yeniden 

çizebilirsiniz. Eserinizi değiĢik aĢamalarda 

kaydedebilir, en sonunda farklı bir eser olarak 

toplayabilirsiniz. Ġmajlardan oluĢan bir kütüphane 

yaratabilir, bu imajları sonraki iĢlerinizde de 

kullanabilirsiniz. Her Ģeyden önce sonuç olarak çıkan 

eserin kalitesi konusunda her zaman tutarlı bir çizgi 

izleyebilirsiniz. Bilgisayar grafikleri ancak ve ancak 

renkli çizimlere geçtiğinizde geliĢiyor. Geleneksel 

resim tekniklerinden herhangi birini kopya edebiliyor 

ve geleneksel yöntemlerle gerçekleĢtirilmesi zor, hatta 

imkansız sonuçlar yaratabiliyorsunuz. Teknolojik 

imkan ve destekler bu karikatürist için gerçekten çok 

önemli. Beyninizde yarattığınız bir karikatür imajının 

tıpatıp aynısını bilgisayar grafikleriyle 

yaratabiliyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleĢtirmenin ise 

sanatsal yeteneklerinizle çok büyük ilgisi yok.   

 

Peki bu iĢin zorlukları neler? Ender gerçekleĢen 

bilgisayar çökmelerinin dıĢında en temel konu, 

bilgisayarda çizdiğinizin geleneksel medyada olduğu 

gibi bir orijinali yok. Bu da tek bir orijinal kopya 

satmak isteyen ya da orijinal kopya toplayanlar için 

problem yaratıyor. Diğer taraftan sanat eserinin kağıt 

üzerine yansıtılabilmesi için yazıcıdan her çıkan 

baskının orijinal olması gerekiyor. Geleneksel ve 

orijinallerin özelliği sadece bir adet olmalarıdır. Hepsi 

insan ve kağıt arasındaki bir araçla oluĢturulur. Dijital 

sanat eserinin ise bu anlamda hiçbir farkı yoktur. Diğer 

temel problem, sonuca gidebilmek için yazılım ve 

donanıma bağımlısınızdır. Bu da özel divit uçlu kalem, 

hokka ve doğru mürekkebe bağımlı olmaya benzer. 

Yazılımın yeni versiyonları çıkar ve yaptığınız iĢi daha 

değiĢik bir Ģekilde yapma imkanı sunar, ancak yeni 

versiyon her zaman eski versiyon gibi baĢarılı sonuçlar 

vermeyebilir. Donanımın zamanla güncellenmesi 

gerekebilir ama her zaman Ģart değildir; ancak 

donanımın yeni versiyonlarında yeni yazılımlar 

bulunabilir. Tercih etmediğiniz teknolojik değiĢimlere 

adapte olmak zorunda kalabilirsiniz, teknolojinin 

geliĢimi sizi buna zorlar.‖(17),(18),(19),(20) 

 

6.Dijital  Sanat Örnekleri 

 

 
 

http://rooteto.com/wallpapers/dijital-3d-wallpapers 
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http://www.webhatti.com/kultur-sanat/476940-resim-

sanati.html 

 

 
 

http://webneel.com/webneel/blog/creative-and-funny-

digital-paintings-artist-tiago-hoise-part-2 

 

7.Sonuç 

 

Dinamik bir çevrede bulunan her Ģey, her türlü geliĢim 

ve değiĢimin etkisinde kalmaktadır. Bilgi çağında bilgi 

toplumunun fertleri de bu değiĢimden nasibini 

almaktadır. YaĢadığımız yüzyıl biliĢim çağıdır ve 

biliĢimdeki teknolojik yenilikler ve değiĢiklikler sanatı 

da etkilemiĢ ve bunun sonucu olarak da dijital sanat 

veya bilgisayarlı sanat dediğimiz sanat türü ortaya 

çıkmıĢtır. Sonuç olarak sanat da teknolojiden 

kaçamamıĢtır. Bütün uygulamaların ve yaĢam 

tarzımızın teknoloji ile bütünleĢtiği günümüz 

toplumunda, sanatın da geliĢime ayak uydurarak 

sadece dijital olması beklenemez; ama dijital sanatın 

gerçekten bir sanat olduğu, dijital teknolojilerin ise 

bunun "belirsiz", yani kullanılırsa var olabilecek 

olanaklarısunduğu belirtilebilir. 

 

Sanatta yeni uygulamalar, yeni düzene geçiĢ, her 

zaman tedirginlik vermektedir, hatta nesnel olarak 

tehditkâr unsurlar da taĢımaktadır. Bu yüzden bir 

bilgisayar programıyla boyanmıĢ bir resme bakıp da 

"resim sanatı da bitti" yakınmasını dile getirenlerin 

göremediği Ģey, eğer "resim sanatı" diye bir Ģey varsa, 

onun zaten "malzemeye indirgenemeyeceğidir". 

 

Fakat Ģunu da unutmayalım ki; parmak uçlarınızın 

dokunuĢuyla inanılmaz bir hızla dünyanın öteki ucuna 

yazı, ses, resim, fotoğraf, resim vb 

gönderebiliyorsunuz. Bilgisayar ve internet sanatta 

yeniliklere yol açıyor. Yeniliklerin dirençlere yol 

açması normaldir fakat değiĢimden kaçmak mümkün 

değildir. Dijital sanatın değiĢiminin ve dönüĢümünün 

iyi yönetilmesi ve dijital sanatçıların dijital sanatı 

yapabilecek bilgilerle donatılması ve yetiĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bunun için, dijital sanatçıların öğrenim 

ve eğitiminde güzel sanatlar fakültelerinin önemi 

büyüktür. Özellikle görsel iletiĢim tasarımı, grafik ve 

animasyon bölümlerinde okutulan; bilgisayar 

teknolojileri, desen, temel tasarım, bilgisayarla 

tasarım, illüstrasyon, dijital illüstrasyon, dijital 

tasarım, portfolyo tasarımı, tipografi, multimedya, vb 

gibi derslere ve stüdyo çalıĢmalarına önem 

verilerek,bir çok baĢarılı dijital sanatçı yetiĢtirilebilir. 

 

Bilgi çağının sanatı olan dijital sanatın tüm alanlarının 

bilgi birikimini kendi estetik sürecine dahil ederek, 

yaratıcı yorumlarını sürdüreceğine ve sanatın 

sınırlarının ve ifade alanlarının daha geniĢleyerek, 

sınırlarını aĢacağına inanılmaktadır. (21),(22),(23) 

 

Unutmayınız ki; bilgisayar insanlığın efendisi değildir, 

hala söyleyecek sözlerimiz var. 
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Açık Erişim Nedir? 
 

Özlem Özgöbek 
Ege Üniversitesi 

ozlemozgobek@gmail.com 
 

Özet: Tüm dünyada gün geçtikçe yaygınlaĢan açık eriĢim sistemleri ülkemizde de üniversiteler tarafından büyük 

bir ilgiyle karĢılanmıĢtır. Ancak ülkemizde, açık eriĢim dendiğinde bu kavram birçok kiĢi tarafından hala 

anlaĢılmamakta, ne olduğu bilinmemektedir. Bu çalıĢmada açık eriĢimin ne olduğu üzerinde durulmuĢ, Türkiye 

ve dünyadan açık eriĢim sistemlerine örnekler verilerek, açık eriĢim sistemlerinin pratik faydaları ve felsefesi 

hakkındaki bilinirliğin arttırılması hedeflenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Açık eriĢim, Türkiye, açık eriĢim sistemleri 
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İnşaat Bilişimi -Bina Bilgi Modelleri Kapsamında Yeni Bir Değerleme 
 

Ümit Işıkdağ 
Beykent Universitesi 

uisikdag@gmail.com 
 

Özet: Son yıllarda bina bilgi modellerine yönelik artan ilgi inĢaat biliĢimi alanında vizyonunun değiĢmesine 

sebep olmaktadır. Bildiride paylaĢılan bilginin temel kaynağı olarak fark edilmeye baĢlanan Bina Bilgi 

Modellerinin ĠnĢaat BiliĢimi alanı üzerindeki etkilerine değinilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bina Bilgi Modeli, Insaat Bilisimi 
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Yazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler 
 

Serkan Akagündüz
1
, Salih Kurnaz

1
, Mustafa Sarı

1 

1TÜBĠTAK BĠLGEM YTKDM, Gebze / Kocaeli 

serkan.akagunduz@tubitak.gov.tr, salih.kurnaz@.tubitak.gov.tr, mustafa.sari@tubitak.gov.tr 

 

Özet: Yazılım endüstrisinde yapılan birçok yazılım projesi, gereksinimlerin doğru ve net olarak 

belirlenememesi, kapsam değiĢikliklerinin kötü yönetilmesi, süreçlerin iyi takip edilememesi gibi birçok farklı 

sebepten dolayı baĢarısızlığa uğramaktadır. Yazılım projelerinin baĢarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan bu 

risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında proje yönetiminin çok büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü 

geliĢtirilen yazılım projesinin baĢarısı ya da baĢarısızlığı, genellikle proje yönetimine atfedilmektedir. Bu 

yüzden, projelerin baĢarılı olarak sonuçlanması proje yönetiminin en önemli hedefleri arasındadır. Ayrıca, 

yazılım proje yönetiminde, projenin baĢarısını etkileyen çok önemli faktörler vardır. Bu makalede, proje 

yönetiminin yazılım projelerinde baĢarıyı nasıl etkilediği ele alınacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Felaketleri, BaĢarılı Yazılım Proje Yönetimi, Proje 

BaĢarı Faktörleri 

 

Factors That Make the Success of the Project in Software Project 

Management 
 

Abstract: There are lots of projects in the software industry fails because of different reasons like the not 

clarifying the exact demands and bad management on the scope modification and bad monitoring the period. 

Because of these facts, the project manager has an enormous responsibility in order to remove the project risks. 

The main reason is that the success and failure in the project is attributed to the project management. Hence, the 

success in the project is the main goal of the project management. Also, there are very important facts in the 

project management that affects the success of the project. In this article, how the project management affects the 

success of the project is examined. 

 

Keywords:  Software Project Management, Software Disasters, Successful Software Project Management, 

Project Success Factor 

 

1.Giriş 

 

Yazılım projeleri genellikle büyük bir özen ve beklenti 

ile baĢlatılmasına rağmen, yaĢam döngüsünü 

tamamlayamadan baĢarısızlıkla sonuçlanmaktadır. 

Yazılım endüstrisinde felaketle sonuçlanan çok fazla 

sayıda büyük yazılım projesi mevcuttur. BaĢarısızlığın 

birçok faktörü olmakla beraber en önemli faktör proje 

yönetiminin baĢarısızlığı kendi eliyle hazırlamasıdır. 

Yazılım projelerinin bazı karakteristik özelliklerinden 

dolayı proje yönetiminin doğru bir Ģekilde idare 

edilmesi karmaĢık bir iĢtir. Ġlk olarak yazılım tabanlı 

çalıĢan sistemlerin karmaĢıklığı gelmektedir. Bu 

yüzden yazılım geliĢtiriciler kompleks problemlerle 

uğraĢmaktadır. Yazılım geliĢtirilen sistemin 

karmaĢıklığı arttıkça bu sisteme yazılım geliĢtiren 

yazılım geliĢtiricinin iĢi de o düzeyde  

karmaĢıklaĢmaktadır.[1]    

 

2.Yazılım Felaketleri ve Yazılım Başarısızlıklarının 

Nedenleri 

 

BaĢarısız olmuĢ bazı büyük yazılım projeleri Ģunlardır: 

 Londra Borsası Kağıtsız Hisse Tahakkuk 

Sistemi projesi: Bu projenin baĢlangıç 

aĢamasında tahmini bütçe 6 milyon Sterlin olarak 

hesaplanmıĢtı. Ancak hesap edilemeyen bazı 

nedenlerden dolayı projenin durdurulmasına 

kadar çıkan maliyet 800 milyon sterlin olmuĢtur. 

 ABD Washington Eyaleti, Motorlu Taşıtlar 

İdaresi araç tescil ve ehliyet yenileme için 

Ehliyet Başvuru Projesi : 1995‘de baĢlatılan bu 

projede 16 milyon dolar bütçe öngörülmüĢtü. 

1997 sonlandırıldığında 40 milyon $ harcanmıĢ 

ve 27 milyon $‘da  ek bütçe gerektirmiĢti. 

 Denver Havaalanı Otomatik Bagaj Sistemi 

Projesi: Dünyanın ikinci büyük uluslararası 

havaalanı, Otomatik bagaj sistemi 186 milyon 

dolarlık bir yazılımla yönetilerek 31 Ekim 

1993‘de açılması planlanıyor, ancak bagaj 

sisteminde ortaya çıkan yazılım hataları 

nedeniyle sistemin hizmete alınması gecikmeli 

olarak 28 ġubat 1995 tarihinde gerçekleĢti. Bu 

gecikmenin maliyetinin günlük 1 milyon dolara 

yakın olduğu ve gecikme nedeniyle oluĢan 

toplam zararın 340 milyon doları bulduğu 

hesaplanıyor. Nihayetinde 70 milyon dolarlık 

yedek bir proje devreye sokuldu. O zamandan 

beri çeĢitli sorunlarla çalıĢtırılan bu yazılımın da 

2005 yılında artık iĢ göremeyeceği belirlenerek 

yenilenme kararı alındı. 

 Hedefi Iskalayan Patriot Füzeleri: 25 ġubat 

1991 tarihinde Körfez SavaĢı sürerken 

Amerika‘nın Suudi Arabistan‘a yerleĢtirdiği 

Patriot füzelerinden biri Irak‘tan gelen Scud 
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füzesini ıskaladı ve bir Amerikan askeri 

barakasına isabet eden füze 28 Amerikan 

askerinin ölümüne yol açtı. 

• Yapılan incelemede Patriot füzelerinde 

zaman hesaplamasında kullanılan 24 bitlik 

değiĢkende oluĢan hatanın buna neden olduğu 

anlaĢıldı. 

• 100 saat açık kalan Patriot sistemindeki 

zaman hatası 0.34 saniyeyi bulmuĢtu ve bu da 

füzenin 600 metrelik bir sapma yapmasına 

neden olmuĢtu. Radar füzeyi doğru tespit 

etmiĢ ancak bir sonraki anda bakması gereken 

yerde füzeyi bulamamıĢtı. 

 

Bu örneklerde görüldüğü gibi baĢarısız olan yazılım 

projeleri,   çok büyük maddi  ve hatta insani kayba yol 

açabilen bir etkiye sahiptir. Yazılım projeleri 

baĢarısızlığa götüren en önemli sebepler Ģunlardır: 

 Proje yöneticilerinin kullanıcı gereksinimlerini 

tam olarak anlayamaması, 

 Proje kapsamının eksik ya da yanlıĢ 

tanımlanması, 

  Proje değiĢiklerinin doğru yönetilememesi, 

 Seçilen teknolojinin değiĢmesi, 

  Proje son teslim tarihinin gerçekçi olmaması, 

 Kullanıcıların memnuniyetsizliği,  

 Proje yönetiminin önceden tecrübe edilmiĢ çok 

önemli pratikleri ve öğrenilmiĢ dersleri göz ardı 

etmeleri, 

 Projenin ihtiyacı olan, uygun yeteneklere sahip 

ekip elemanlarından yoksun olması, [2]    

BaĢarısız olduğunda bu kadar fazla olumsuzluğa neden 

olan yazılım projelerinin, baĢarılı olması için gereken 

Ģartlar vardır. 

 

3.Başarılı Yazılım Proje Yönetiminin      Esasları 

 

Yazılım proje yönetiminde proje baĢarısını etki eden 

faktörler beĢ baĢlık altında toplanabilir. Bunlar   

 Doğru Bir BaĢlangıç  

  Yakalanan Ġvmeyi devam ettirme 

 Süreçleri Takip Etme (Ġzleme) 

 Akıllı Kararlar Verme 

 ÖğrenilmiĢ Derslerin Analizi  

olarak sıralanabilir. 

 

3.1Doğru Bir Başlangıç 
 

Doğru bir baĢlangıç yapma yazılım projelerinde 

sağlıklı  ilerlemenin en önemli adımıdır. Doğru 

olmayan bir baĢlangıç yazılım projesinin baĢarısız 

olmasına sebep olacaktır. Yazılım projelerinde baĢarılı 

olmak için nasıl bir baĢlangıç yapmalıyız? [3]    

 

3.1.1Bütün paydaşlar için gerçekçi Hedefler ve 

Beklentiler Belirleme 

 

Projenin baĢlamasında rolü olan bütün herkesin aynı 

beklentilerde anlaĢması gerekmektedir. Proje 

yöneticisi, kullanıcılar, geliĢtiriciler ve tasarımcılar 

birlikte gerçekçi ve net hedefler belirlemesi 

gerekmektedir. MüĢteriler belirlenen hedeflere itiraz 

ettiğinde,onlara belirli aralıklarla geliĢtirilen bu 

projenin onların bütün problemlerini çözmeyeceği 

hatırlatılmalıdır. GeliĢtirilen yeni proje getirebileceği 

sorunlardan daha fazla problemi etkin maliyetle 

çözebilmelidir. GeliĢtiriciler müĢterilerin aslında tam 

olarak ne istediğini, nasıl istediğini ve onlara nasıl 

yardım edebileceğinizi bilmemelerini çok iyi 

anlamalıdırlar. Ayrıca genelde  proje için ne kadar 

maliyet çıkacağını da bilmezler. Bu sebeplerden dolayı 

proje baĢlangıç aĢamasında müĢterilerle konuĢurken 

onlarla çok iyi bir Ģekilde anlaĢabilmeli, onlara 

gerçekleri nazik bir Ģekilde konuĢarak ortak bir 

noktada buluĢabilmelidir.  

 

3.1.2 Doğru Bir Takım Kurabilme 

 

Ġkinci en önemli unsur doğru insanlardan oluĢan bir 

ekip kurabilmektir. Unutulmamalıdır ki eğer yeterli ve 

doğru kaynaklarınız yoksa baĢarının gelmesi sadece 

hayaldir ve bütün çabalar boĢa gidebilir. Ayrıca Ģu da 

unutulmamalıdır ki , projelerde baĢlangıçta 

planlanandan daha fazla kaynağa ihtiyaç 

duyulabilmektedir.  

Ġyi bir takım kurma, doğru ve isabetli insanların 

seçimiyle mümkündür. Bütün ekibi çok üst düzey 

elemanlardan oluĢturmak çok zor bir durumdur. 

Genelde ekipteki bütün geliĢtiricilerin ve bütün  

tasarımcıların çok iyi olmasına ihtiyaç duyulmaz ve 

istenilen bir durum değildir. Çünkü çok fazla sayıda 

yıldız demek çok fazla ego anlamına gelmektedir. 

Ayrıca daha küçük problemlerle uğraĢacak takım 

elemanlarına da her zaman ihtiyaç vardır.  

Takımın geri kalanı ise sağlam kiĢilikli ve iyi iĢ 

alıĢkanlıklarına sahip takım ruhuna uygun kiĢilerden 

oluĢmalıdır. Ġnsan  seçimindeki en önemli unsur ekip 

üyelerinin kendilerini geliĢtirebileceği ve öne 

çıkabileceği bir ortamı oluĢturabilmektir. Bütün proje 

yöneticileri birbiriyle uyumlu çalıĢabilen, ekip ruhunu 

bozmayacak aksine katkıda bulunacak, Ģirketin ve  

kurulmuĢ düzenin kurallarına  ayak uydurabilecek 

insanlar seçmeyi arzu ederler. Evli ve çocukları olan  

ya da ileri yaĢtaki ekip elemanlarıyla,   genç , bekar ve 

hırslı ekip elemanlarının beraber çalıĢması uygun 

olmayabilir. Bu durum, birbirlerine üstünlüklerinden 

kaynaklanan bir seçimden ziyade ekip elemanlarının 

uyumuyla doğrudan iliĢkili bir konudur. Mümkün 

olduğunca kullanıcı ve müĢterileri proje geliĢtirme 

aĢamasına dahil etmeyi ihmal etmemelidir. Bu sadece 

geliĢtiriciler ve kullanıcılar arasındaki güveni 

arttırmakla kalmaz , aynı zamanda geliĢtiricilerin 

içerisinde olduğu yeni bir uzmanlık alanı da doğurmuĢ 

olur. [4]    

 

3.1.3 Takıma İhtiyacı olan Her şeyi Verme 

A)Rahat ve En Uygun Ortamın Oluşturulması 

 

Ġyi bir takım seçtikten sonraki en önemli adım, bu 

takımın maksimum verimle 
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çalıĢabileceği,üretkenliklerini arttırabileceği ve 

dikkatlerini dağıtabilecek unsurların minimuma 

indirildiği bir ortamın oluĢturulmasıdır. Bunun için 

yapılacak ilk iĢ mümkün olduğunca sessiz, üretken bir 

ofis ortamını oluĢturabilmektir. 

Verimli bir ofis ortamı Ģunları içermelidir: 

  Beyaz tahta, 

 Toplantı alanları, 

 Özel ofis odaları, 

 Esnek ve modern laboratuvar imkanları ,        

 Karatma ayarlı lambalar, 

 Kahve  ve çay makinaları, 

 Rahat ve komforlu dinlenme odaları,  

Kısacası insanların sadece kendi iĢlerine 

odaklanabileceği,bunun dıĢında geri kalan hiçbir Ģeyin 

aklına gelmeyeceği bir ortamın kurulması 

gerekmektedir. 

 

B) Ekipmanlar 

Uygun ortamın oluĢturulduğu bir ekip için en önemli 

unsurlardan biri de ekipmanlardır. Ekipmanlar seçilen 

bilgisayar sistemleri ve üzerinde geliĢtirmenin 

yapılabileceği makinelerdir. Ekipmanların geliĢtirme 

yapmaya en uygun Ģekilde seçilmesi proje baĢarısında 

çok önemlidir. 

C)Araçlar 

 Ekip üyelerinin dosya , kod ve her türlü 

bilginin paylaĢılabileceği araçlar, 

 Analiz ve tasarım araçları, 

 Test araçları, 

 DeğiĢiklik yönetimi araçları, 

 Yedekleme yönetim araçları, 

 Doküman üretme araçları, 

 

3.2 Yakalanan İvmeyi Devam Ettirme 

 

Ġyi bir takıma sahip olma, çok iyi bir çalıĢma ortamına 

ve yüksek düzeyli donanıma sahip olunması bir proje 

yöneticisi için çok büyük bir ivme yakalama anlamına 

gelmektedir. (Proje geliĢtirilmesi için bütün Ģartların 

hazır olması.) BaĢlangıçta bir ivme yakalamak 

kolaydır fakat bu ivmenin bozulması karĢısında tekrar 

aynı ivmeyi yakalamak çok zor bir durumdur.Proje 

geliĢtirme sürecinde bu ivme çok çabuk 

bozulabilmektedir. Bu ivmeyi bozabilecek unsurlar 

Ģunlardır:  

Personel ayrılması: 
Projenin belirle bir aĢamasına gelindiğinde 

çalıĢanlardan birinin ayrılması proje ivmesini bozan en 

önemli unsurdur. Giden personel bir çok önemli bilgi 

ve tecrübeyi de beraberinde götürmektedir.  Proje 

yöneticisi bu tür durumları en az seviyede tutması 

gerekmektedir.      

Kalite Takibi 
Bir yönetici bir kalite eksikliğiyle karĢılaĢtığında 

geriye dönüp yeni bir kalite unsur eklemesi yapamaz. 

Bundan dolayı projenin baĢlangıç aĢamasında bütün 

kodlama , raporlama, dökümantasyon  gibi kiĢilere 

bağlı iĢlerin kalite ölçütlerini tespit etmesi olmazsa 

olmaz bir kuraldır. 

Yönetme  
Ġnsanlardan daha çok, ürünü yönetmek gerekmektedir. 

Ekip çalıĢanlarının nasıl ve hangi zamanda 

çalıĢtığından ziyade çalıĢma zamanı bittiğinde 

kendisine verilen iĢi yapıp yapmadığı önemlidir. Eğer 

bu Ģekilde bir yönetim uygulanırsa çalıĢanların 

kendilerini daha özgür hissetmesi sağlanır ve onlardan 

beklenenin sadece verilen iĢi tamamlayıp 

tamamlayamadığını düĢünmesi sağlanır. 

 

3.3 Süreçleri Takip Etme 

 

Yazılım proje yönetimindeki en büyük problem, proje 

zaman çizelgesinin hangi aĢamasında 

bulunduğumuzdur. Bir yazılım modülünün nasıl 

tamamlanacağı, ne kadar sürede tamamlanacağı 

sorularının mutlaka bir karĢılığının olması 

gerekmektedir.  

 

3.4 Akıllı Kararlar Verme 

 

Yazılım projesinde kullanılacak yazılım 

araçları,teknoloji ve bütün araçlar çok dikkatli 

seçilmelidir. Projede yapılacak iĢlerin benzerlerinin 

daha önce gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediği çok iyi 

araĢtırılmalıdır.  

 

3.5 Öğrenilmiş Derslerin Analiz Edilmesi 

 

Eski projelerden öğrenilmiĢ derslerin analiz edilmesi 

baĢlanacak olan projelerde çok önemli bir kaynaktır. 

Genellikle firmalar eski projelerde  yapılan 

hatalarından ders çıkarmayarak benzer hataları tekrar 

ederler. Bu durum en önemli sebebi bir proje 

yapılırken  yapılan zaman tahmini, bütçe tahmini gibi 

konuların önceki projelerde neden tutturulamadığı 

sorularının sorulmayıĢıdır.  Proje baĢında yapılan ve 

proje sonunda tutturulamayan tüm  hedefler ve 

tahminlerin nedenleri araĢtırılarak bir sonraki projede 

daha isabetli tahminler yapılıp , hedefler buna göre   

belirlenebilir. [5]    

 

4.Sonuçlar 

 

Bir çok yazılım projesi doğru yönetilemediği için ya 

baĢarısız olmuĢ ya da müĢteri memnuniyetini istenilen 

ölçüde sağlayamamıĢtır. BaĢarılı bir yazılım proje 

yönetiminin en önemli unsurları ise gereksinimlerin 

çok net ve anlaĢılır Ģekilde belirlenmesi, iyi bir takımın 

oluĢturulması, akıllı kararlar verebilme, süreçleri 

izleme ve öğrenilmiĢ dersleri analiz etme olarak 

tanımlanabilir. 
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Otomatize Edilebilir Test Prosedürü Yazma ve Yazılım Test Otomasyonu 

Yönetimi 
 

Erdem Yıldırım 
STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) A.ġ. 

eyildirim@stm.com.tr 
 

Özet: Yazılım projelerinde artan rekabet ve müĢterinin artan kalite beklentisi gibi parametreler sebebiyle 

firmalar yazılım testlerini otomatik test araçları ile gerçekleĢtirmek ve çıkan ürünün kalitesini artırmayı 

hedeflemektedir. Otomatik testler bir sürecin parçasıdır; daha önce ve sonra iĢlemesi gereken süreçler vardır. Bu 

bildiride otomatik testlerden evvel gerçekleĢmesi gereken süreçler ve dikkat edilmesi gereken hususlar 

anlatılacaktır. - Otomatik test kodlarını geliĢtiren teknik test mühendisinin otomatik testleri daha evvel yazılmıĢ 

olan test prosedürlerini baz alarak geliĢtirmesi gereklidir. Otomatik Test Prosedürü'nün elle yapılan testler için 

yazılan test prosedürlerinden farklı kuralları vardır ve bu kuralların uygulanma durumu yazılım test 

otomasyonunun baĢarısını ve geliĢtirme zamanını belirler. Otomatize edilebilir test prosedürü yazma teknikleri 

anlatılacaktır. - Test otomasyonunun projenin hangi safhasında yapılması gerektiği ve yapılmadan evvel 

gerçekleĢmesi gereken ön koĢullar anlatılacaktır. - Gereksinimler veya çevik süreçler için kullanıcı hikayeleri 

bazlı testler tasarlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılacaktır. - Otomasyonu yapılacak test senaryoları 

arasında önceliklendirmenin hangi durumlar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği anlatılacaktır. - Ġyi 

gün test senaryoları ve karmaĢık test senaryoları ele alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacaktır. - 

Test otomasyonunda baĢarı için dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılacaktır. - Telerik Test Studio ile Web 

tabanlı (.NET, Silverlight) yazılım projelerinin nasıl otomatize edileceği anlatılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Test Otomasyonu, Test Prosedürü Yazma Ġlkeleri, Telerik Test Studio, 
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Özet:Bu deneyim bildirisi, ODTÜ BütünleĢik Bilgi Sistemi Projesi kapsamında, Süreç Yönetim Alt Sistemi 

tarafından ODTÜ‘nün Üniversite Süreç Haritası'nda (ÜSH) yer alan, akademik ve idari birimleri ile bunlara 

bağlı olan bütün alt birimleri kesip geçen, uçtan uca iĢ süreçlerinin tanımlanması ve otomasyona alınması 

aĢamalarında yapılan ve yapılması planlanan çalıĢmaları ve kullanılan yöntemleri paylaĢmayı hedeflemektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Süreç Yönetimi, BütünleĢik Bilgi Sistemi 

 

1.Giriş 

 

ODTÜ BütünleĢik Bilgi Sistemi Projesi‘nin (BBS) 

amacı kurum bünyesindeki BT hizmetlerini kullanıcı 

odaklı olarak, stratejik hedefler doğrultusunda ve 

garanti edilen kalitede veren bütünleĢik bir sistemin 

geliĢtirilmesi ve hayata geçirilmesidir. BBS Projesi 

2009 senesinde, kurum dıĢından alınan danıĢmanlık 

hizmeti ile baĢlatılmıĢtır. DanıĢman firma, TEKĠM‘in 

rehberliğinde Cobit ve ITIL çerçeveleri incelenmiĢ ve 

bir çalıĢma planı oluĢturulmuĢtur [1],[2]. DanıĢman 

firma geliĢtirmiĢ olduğu eÜniversite Yönetim Bilgi 

Sistemi Referans Modeli‘nin Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi‘nde kullanılmak üzere uyarlanmasını 

sağlamıĢ ve bu referans model temel alınarak bir 

üniversite süreç olgunluk analiz çalıĢması 

gerçekleĢtirmiĢtir [3]. Yapılan bu çalıĢmanın 

sonucunda üniversite bünyesindeki iĢ süreçleri 

çıkarılmıĢ, referans modelde belirtilen olgunluk 

seviyelerinde bulunulan nokta tespit edilmiĢ, ulaĢılmak 

istenen hedefler belirlenmiĢ, ve fark analiz çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan fark analizini takiben, 

üniversite iĢ süreçlerinde önceliklendirme yapılmıĢ, 

proje ve proje çıktısı olarak hayata geçirilecek olan 

sistemin organizasyonunu oluĢturan 5 alt sistem 

belirlenmiĢtir. Alt sistemler, fonksiyonel yapıdaki 

kurumun içinde belirlenen birden fazla birimi, yatayda 

kesen süreçleri ele alacak biçimde çalıĢmalarını 

yürütmektedir. Bu sayede hem birimlerde barındırılan 

uzmanlık alt sistem ekiplerince eriĢilebilir kılınmıĢ, 

hem de birimlerdeki temsilciler vasıtasıyla alt sistem 

ekiplerinin çalıĢmaları hakkında birimlerde farkındalık 

oluĢturulması sağlanmıĢtır. Ayrıca standart süreçler 

oluĢturularak, süreçlerin birim bağımsız olarak 

çalıĢması hedeflenmiĢtir. 

 

Bu deneyim bildirisi, oluĢturulan 5 alt sistemden biri 

olan BBS Süreç Yönetim Alt Sistemi‘nin projenin 

baĢından buyana yaptığı çalıĢmayı özetleyip, 

geliĢtirilmiĢ olan servis tabanlı süreç yönetim çatısı ve 

kullanılan süreç modelleme ve otomasyon 

yöntemlerini anlatmaktadır. 

 

Bu bildirinin 2. bölümünde ODTÜ Süreç Haritası, 

otomasyona alınacak süreçlerin önceliklendirilmesi ve 

yönetiĢimi ile ilgili yapılan çalıĢmalar bir yönetim 

çerçevesi dahilinde anlatılmıĢtır. 3. bölümde, önceki 

bölümde bahsedilen çerçevenin uygulamaya 

konulmasında izlenilen yol ve bu süreçte üretilen iĢ 

ürünleri açıklanmıĢtır. Bildirinin 4. Bölümünde bir 

sürecin tanımlanmasından otomasyona alınmasına 

kadar geçeceği modelleme aĢamaları anlatılmıĢtır. 5. 

ve 6. bölümlerde ise bu çalıĢmalarda yaĢanan sorunlar 

ve öngörülen riskler tartıĢılmıĢtır. 

 

2.Süreç Yönetim Çerçevesi 

 

Üniversite iĢ süreçleri analiz çalıĢmaları sırasında 

öncelikle 4 süreç alanı ve bunların altyapısını 

oluĢturan kurumsal yönetim ve destek süreçleri alanı 

belirlenmiĢtir. ODTÜ süreç haritası toplamda 5 süreç 

alanı altında 22 süreç grubu ve 83 iĢ süreci 

tanımlanmıĢtır. Belirlenen üniversite iĢ süreçleri süreç 

olgunluk analiz sonuçları, süreç otomasyon 

düzeylerine dair tespitler, üniversite yönetiminin 

stratejik hedefleri ile uyumluluk, odak gruplarının ve 

üniversite birimlerinin beklentileri göz önünde 

bulundurularak Ģu Ģekilde önceliklendirilmiĢtir: 

 

 AraĢtırma Süreçleri 

 Kurumsal Yönetim ve Destek Süreçleri 

 Destek Hizmetleri Süreçleri 

 Eğitim / Öğretim Süreçleri 

 Uygulama / Hizmet Süreçleri 

 

ÖnceliklendirilmiĢ olan üniversite iĢ süreçlerinin 

yönetiĢimi için bir çerçevenin çizilmesi ihtiyacı 

belirgindir. Üniversite süreç yönetim çerçevesinin 

etkin ve verimli bir Ģekilde yönetilmesi amacıyla bir 

dizi varlık, kaynak ve uygulama tanımlanmıĢtır. 

Bunlar aĢağıdaki gibi listelenebilir: 

 Süreç Yönetim Ekibi (SYE) 

 Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulur 

(SYKK) 

 Süreç Varlıkları Kütüphanesi (SVK) 

 Süreç Yönetimi Kurumsal Mevzuatı 

 Süreç Yönetimi Uygulaması (SYU) 

 Süreç Yönetimi Fiziksel Altyapısı 
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Süreç varlıkları deposu, süreç varlıkları ontolojisinin, 

üniversite için değer üretiyor olmasıyla özelleĢmiĢ 

olan bir alt kümesidir. Süreç Varlıkları 

Kütüphanesi‘nin (SVK) biçimi süreç varlıkları deposu 

ve Dublin Core metaveri standardına uygun biçimde 

çıkarılan metaveri kümesi ile tanımlanmaktadır. [4]. 

SVK, üniversiteyi boydan boya kesen iĢ süreçlerinin 

elektronik ortamda tutulduğu ve yönetildiği bir 

kütüphanedir. SVK‘nın Süreç Yönetim Uygulaması 

bünyesinde çalıĢan veri servisleri ve iĢ servisleri ile 

BBS Kurumsal Veri Yolu‘na bağlanması öngörülmüĢ 

ve baĢlatılan altyapı çalıĢmaları belirli bir olgunluğa 

gelmiĢtir. Süreç Yönetim Uygulaması (SYU) ise, 

geliĢtirilen süreç modellerinin yürütüleceği ortamı 

ifade etmektedir. SYU, bölüm 3 ve 4‘de 

detaylandırıldığı gibi üniversite süreçlerinin 

tanımlanması, yaĢam çevrimi yönetiminin 

gerçekleĢtirilmesi, SVK‘nın yönetilmesi faaliyetlerini 

desteklemek üzere tasarlanmıĢ bir bilgi teknolojisi 

uygulamasıdır. Veri servisleri, iĢ servisleri ve SYU 

tarafından Kurumsal Veri Yolu‘na aktarılan bilgilerin, 

yine Kurumsal Veri Yolu‘na bağlı olarak çalıĢan 

sunum servisleri ile diğer uygulamaların kullanımına 

açılması planlanmıĢtır. Bu uygulamalardan biri olan 

ODTÜ kurumsal portal uygulaması, METU Portal, 

Üniversite Süreç Haritasını (ÜSH) ve Süreç Varlıkları 

Kütüphanesi web sayfasını kullanıcılara sunan arayüz 

katmanını oluĢturmaktadır. 

Ek olarak, üniversite içinde yürütülen bütün iĢ 

süreçlerinin yönetimini yönlendirmek ve kurallarını 

belirlemek üzere SYKK görevlendirilmiĢtir. SYKK bu 

bilgilerin paydaĢlar ile paylaĢılması amacıyla Süreç 

Yönetimi Kurumsal Mevzuatı‘nı oluĢturmuĢtur. Süreç 

Yönetimi Kurumsal Mevzuatı, süreç yönetimine 

iliĢkin yönerge, standart ve rehberlerden oluĢmaktadır. 

Süreç Yönetim Ekibi ise üniversite iĢ süreçlerinin 

yönetiminden sorumlu kiĢi ve birimleri tanımlarken, 

süreç yönetim faaliyetlerine tahsis edilen tüm taĢınır 

ve taĢınmazlar Süreç Yönetimi Fiziksel Altyapısı‘nı 

oluĢturmaktadır. 

 

3.Yönetişim Hazırlık Aşaması  

 

3.1.eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans 

Modeli 

 

eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli, 

üniversite örgütlerinin ihtiyaç duyduğu çağdaĢ 

yönetiĢim ilkeleri, süreçleri ve destekleyen BT sistem 

altyapısını, stratejik düzey, iĢ süreçleri düzeyi ve BT 

altyapı düzeyi olmak üzere birbiriyle iliĢkili 3 düzeyde 

tanımlayan bir çerçeve modeldir [3]. 

ODTÜ BütünleĢik Bilgi Sistemi‘ne danıĢmanlık 

sağlayan TEKĠM tarafından geliĢtirilmiĢ olan bu 

jenerik model, ilgili üniversite üzerinde yürütülecek 

bir uyarlama çalıĢmasını takiben uygulanmaktadır. 

ODTÜ BBS projesi, eÜniversite Yönetim Bilgi 

Sistemi Referans Modeli‘nin ODTÜ‘ye 

uyarlanmasıyla tanımlanmıĢtır. Üniversite Süreç 

Haritası, bu modelin içerdiği referans iĢ süreçleri 

kullanılarak oluĢturulmuĢtur..  

 

4.Süreç Yaşam Çevrimi Yönetimi 

 

4.1.Süreç Yaşam Çevirimi Yönetim Süreci 

Paydaşları 

 

Süreç yaĢam çevirimi yönetimi ile ilgili yöntem 

belirlenirken, ilk olarak, yapılan paydaĢ analizi ile 

süreç yaĢam çevrimi yönetimi rolleri çıkarılmıĢtır. 

PaydaĢ analizi sırasında yetki sorumluluk ilkeler 

ayrımı göz önünde bulundurularak, yaygın olarak 

kullanılan Yetki/Sorumluluk Matris yaklaĢımından 

faydalanılmıĢtır. Buna göre paydaĢlar aĢağıdaki gibi 

tanımlanmıĢtır. 

Süreç Sahibi (süreç sorumlusu), sürecin amaca 

uygunluğunu sağlayan, sürecin hem tasarımından ve 

modellenmesininden hem de ölçümlenmesinden ve 

iyileĢtirilmesinden sorumlu kiĢidir. Kurumsal 

yönetiĢim pratiklerine uyum ve hesap verebilirliğin 

sağlanması için Üniversite Süreç Haritası‘nda bulunan 

her süreç için bir süreç sorumlusu atanmasına karar 

verilmiĢtir. Üniversite bünyesinde bulunan birimlerin 

bu rolü üstlenmesine ve birim üst yöneticisinin birim 

adına bu görevi yürütmesine karar verilmiĢtir. Süreç 

Yöneticisi, Üniversite Süreç Haritası‘nda yer alan 

süreçlerin yönetim faaliyetlerinin yönergeye uygun 

biçimde planlanması ve gerçekleĢmesini koordine 

etmekten sorumludur. Süreç Tanımlayıcı, sürecin 

tanımsal modellemesini gerçekleĢtirir. Onaylayıcı, 

sürecin kurumsal iĢleyiĢiyle uygunluğunu kontrol 

etmek ve uygun bulduğu takdirde süreci onaylamakla 

yükümlüdür. Denetleyici ise süreçlerin ilgili mevzuat 

ve standartlara uyumluluğunu denetleyen iç denetim 

yetkilisidir. 

 

4.2.Süreç Yaşam Çevirimi Yönetim Süreci  

 

Süreç yaĢam çevrimi yönetiminden sorumlu 

paydaĢların belirlenmesinden sonra, bu süreç kendi 

içerisinde süreç tanımlama aĢamalarına tabii tutulmuĢ 

ve yönetim alt süreçleri aĢağıda belirtildiği Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: 

Süreç Tanımlama:Süreç Yönetim Koordinasyon 

Kurulu, öncelik sırasına göre iĢleme alınacak olan 

jenerik alt sürecin sahibi olarak belirlenen birimin 

yöneticisi ile iletiĢime geçer ve tanımlama sürecini 

baĢlatır. Bölüm-4‘de daha detaylı bir Ģekilde 

aktarılmaya çalıĢılan süreç tanımlaması, sırasıyla 

tanımsal, analitik ve servis modellemesi Ģeklinde 3 

aĢamadan oluĢmaktadır. Süreç sorumlusu Süreç 

Yönetim Ekibinden bir sorumlu ile birlikte tanımsal 

modelleme için birimler arası yapılanma ihtiyaçlarını 

değerlendirir. Eğer tanımlanacak olan süreç birimler 

arası iĢleyen yapıdaysa, katılımcı birimlerin 

yetkililerine süreç tanımlama faaliyetine katılım 

çağrısında bulunulur. Tanımsal modelleme için 
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planlama faaliyetleri gerçekleĢtirilir. Planlar süreç 

yönetim koordinayon kurulu tarafından incelenir ve 

onaylanır. Süreç Tanımlayıcı, süreci planlandığı 

biçimde modeller. Tanımsal modellemesi yapılan 

sürecin performansının izlenmesi ve geliĢtirilmesi 

gereken noktaların tespit edilmesi amacıyla kontrol 

kriterleri ve uygulanacak metodlar tanımlanır. 

Otomasyona alınacak süreçler için gereken ek 

tanımlamalar yapılır. Modellenen süreç, bir süreç 

varlığı olarak, Süreç Varlıkları Kütüphanesi'ne, ilgili 

biçim, yapı ve üst verileri tanımlanarak eklenir. Süreç 

sorumlusu süreci, Süreç Yönetim Uygulaması'na 

kaydeder. 

Süreç Kullanıma Alma ve Yürütme:Tanımsal 

modellemesi yapılan sürecin üniversite genelinde 

uygulanıp uygulanmayacağına Süreç Yönetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından karar verilir. Karar 

olumlu ise BBS Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur, 

onaylanan süreç standart süreç olarak ilan edilir ve 

uygulamaya alınır. Uygulamasında değiĢiklik oluncaya 

kadar bu Ģekilde uygulanmaya devam edilir. 

Süreç İzleme ve Değerlendirme: Süreç Yönetimi 

Ekibi ve birimlerdeki Süreç Sahipleri, süreçlerin 

sürekliliğinin sağlanması, hedeflerin oluĢturulması, 

izlenmesi ve ulaĢılabilmesi için ihtiyaç duyulan 

belgeleri oluĢturur ve gerekli hallerde 

değiĢiklik/düzeltme taleplerini Süreç Yönetim 

Koordinasyon Kuruluna iletir. Onaylanan süreç 

değiĢikliği, süreç modelleri üzerine yansıtıldıktan 

sonra Süreç Yönetim Uygulaması kullanılarak 

Üniversite Süreç Varlıkları Kütüphanesi güncellenir. 

Süreç Düzeltme/İyileştirme: Süreç sahipleri süreç 

izleme kapsamında kendilerine gelen önerilerin belirli 

aralıklarla değerlendirilmesi ile, soru, görüĢ, bulgu ve 

öneriler kayıt altına alınmasını sağlar. 

DeğiĢtirilmesine/iyileĢtirilmesine karar verilen süreç 

ile ilgili öneriler, Süreç Yönetim Ekibi tarafından 

Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulu'na iletilir. 

Onaylandığı takdirde bu değiĢiklikler süreç üzerine 

uygulanır. 

Kullanımdan Kaldırma: Herhangi bir iĢ sürecine 

iliĢkin sonlandırma kararı, Süreç Sahibinin önerisi 

doğrultusunda Süreç Yönetim Koordinasyon 

Kurulu'nun görüĢüne sunulur. Kaldırılması önerilen 

süreç, belirlenmiĢ olan neden ve kriterler 

doğrultusunda incelenir. Öneri, kabul görürse önce 

BBS Yönetim Kurulu'nun sonra Rektörlük biriminin 

onayına sunulur. Kullanımdan kaldırılması onaylanan 

ve yaĢam çevrimi sonuna ulaĢan tüm süreç varlıkları, 

Süreç Yönetim Aracı Sorumlusu tarafından, Süreç 

Varlıkları Kütüphanesi ve Üniversite Süreç 

Haritası'ndan kaldırılır. 

4.2.Süreç Tanımlama Formu ve Rehberi 

 

Süreç tanımlama aĢamasında, Üniversite Süreç 

Haritası‘nı oluĢturan ODTÜ iĢ süreçlerinin birimler 

tarafından tanımlanmasına yardımcı olmak için Süreç 

Tanımlama Formu ve Rehberi oluĢturulmuĢtur. Süreç 

Tanımlama Formu‘ndaki alanların doldurulmasına 

yardımcı olacak bilgi ve örnekler Süreç Tanımlama 

Rehberi‘nde verilmektedir. 

 

Süreç Tanımlama Formu‘nda standart süreç tanımlama 

bilgileri, sürecin ÜSH‘deki yeri, sürece ait performans 

göstergeleri ve hedeflerin tanımlanabileceği alanlar 

bulunmaktadır. Tanımlanan rehberde ayrıca, sürecin 

aĢamalarının belirtilmesi için gereken bilgilerin 

paylaĢılması için alanlar gösterilmiĢtir. 

 

4.3.Süreç Uyarlama Rehberi  

 

Proje kapsamında üniversite süreçlerinin, birimden 

bağımsız, mümkün olduğunca standart ve tekrar 

kullanılabilir biçimde çıkarılması amaçlanmıĢtır. 

Üniversite birimlerinin süreç ihtiyacı ortaya çıktığı 

zaman bu ihtiyacın giderilmesinde standart süreçlerin 

birimin özel gereksinimleri ve iĢ akıĢına göre 

uyarlanması öngörülmüĢtür. 

 

4.4.Süreç Otomasyon Rehberi  

 

Tanımlanan süreçlerin otomasyona alınması 

aĢamasında da standardizasyonu sağlamak amacıyla 

bir rehber oluĢturulmuĢtur.   

ODTÜ BütünleĢik Bilgi Sistemi (BBS) kapsamında iĢ 

süreçleri otomasyonu sürecinin adımları Ģu Ģekildedir: 

 Tanımsal süreç modeli üzerinden "Analitik 

Süreç Modeli"nin gereksinimlerinin 

çıkartılması, 

 Sürecin analitik modellemesinin 

gerçekleĢtirilmesi, 

 Analitik modelin doğrulanması, 

 Analitik süreç modeli üzerinden sürecin 

servis mimarisinin tasarlanması ve servis 

yazılımlarının gereksinimlerinin çıkartılması, 

 Servis yazılımlarının geliĢtirilmesi, testleri ve 

Servis Kayıt Kütüğü'ne kaydedilmesi, 

 Servislerin süreç formunda entegrasyonu ve 

testleri, 

 Sürecin ÜSH'ne entegrasyonu ve testleri, 

 Sürecin Canlı Test Ortamı'nda testleri, 

 Sürecin pilot denemeleri, 

 Sürecin kullanıma alınması, 

 Ġlgili süreç otomasyonu kapsamında 

oluĢturulan süreç varlıklarının Süreç 

Varlıkları Kütüphanesi'ne (SVK) alınacak 

Ģekilde hazırlanması ve etiketlenmesi. 

Süreç Modelleme Yöntemi 

Bir sürecin tanımlanmasından otomasyona alınmasına 

kadar farklı aĢamalarda modellenmesi gerekmektedir. 
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3 aĢamadan oluĢan bu yöntemde aĢamalar arasında 

geçiĢlerde ve süreç akıĢında sorun yaĢanmaması için, 

süreç yönetim uygulama aracı olarak 3 aĢamaya da 

destek verecek bir araç kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Modeleme aĢamalarına ait detaylar maddeler halinde 

aĢağıda belirtilmektedir. 

Tanımsal Modelleme 

Tanımsal modelleme, iĢ süreci sahiplerinin 

koordinasyonunda yapılması beklenen en üst düzey 

modellemedir. Tanımsal modellemenin amacı, sürecin 

ve süreçle ilgili temel bilgilerin kurum çapında 

bilinmesini, paylaĢılmasını ve görünürlüğünü 

sağlamaktır. ÜSH‘deki jenerik süreçlerden türetilecek 

standart süreçlerin tanımsal modellemesinin, BBS 

Süreç Yönetimi Yönergesi'nde tanımlanan ilke, kural 

ve yöntem uyarınca Standart Süreç Tanımlama 

Bilgileri Formu kullanılarak ve Süreç Tanımlama 

Formu Doldurma Rehberi'nde belirtilen biçim ve 

kapsamda gerçekleĢtirilmesi öngörülmüĢtür. 

Otomasyonu hedeflenmeyen iĢ süreçleri için sadece 

Tanımsal modelleme yapılır. Tanımsal modelleme iĢi, 

Süreç Tanımlayıcı rolündeki kiĢi veya birimin 

oluĢturacağı ekip tarafından gerçekleĢtirilir. 

Analitik Modelleme 

Analitik modelleme sistem analistleri (çözümleyici) 

tarafından, iĢ süreci analistleri ile birlikte, ilgili iĢ 

sürecinin tanımsal modeli girdi alınarak yapılacak 

ikinci düzey (teknik) modellemedir. Sürecin 

derinlemesine analizini ve otomasyona alınmasını 

sağlayacak tüm ayrıntıları içerir. BBS kapsamında iĢ 

süreçlerinin analitik modellemesinin, gösterim dilinin 

(notasyonunun) tüm kurallarını sağlayacak Ģekilde ĠĢ 

Süreci Model ve Gösterimi (BPMN v2.0) ile 

gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir[4]. ÜSH‘deki 

jenerik süreçlerden türetilecek benimsemesi beklenen 

projelerde, rol ve sorumluluk dağılımının akıllı ve 

parçası olunan senaryonun bütününün gözden 

kaçırılmayarak yapılması gerekmektedir.standart ve 

tanımlı süreçlerin analitik modellerinin içermesi 

gereken asgari bilgiler ve ilgili sürecin otomasyonuna 

yönelik ilke, kural ve yöntemler BBS Süreç 

Otomasyonu Yönergesi'nde tanımlanması 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

Servis Modelleme 

Analitik modelin doğrulanmasından sonra, analitik 

süreç modeli üzerinden sürecin servis mimarisinin 

tasarlanması ve servis yazılımlarının gereksinimlerinin 

çıkartılması aĢamasını kapsamaktadır. Bu aĢamanın 

sonunda, servis yazılımlarının geliĢtirilmesi, 

servislerin süreç formunda entegrasyonu ve testleri 

aĢamasına geçilir. ODTÜ BBS projesi tanımsal ve 

analitik modelleme aĢamalarında yürütülen çalıĢmaları 

gerçekleĢtirmekle birlikte, servis modelleme 

aĢamasına henüz geçilmemiĢtir. 

Karşılaşılan Sorunlar ve Tartışma 

Bu ölçekteki kurumsal süreç iyileĢtirme giriĢimlerinin 

aĢması gereken en büyük engelin varolan kurumsal 

kültürün evrimleĢmesi ve karĢılaĢılan değiĢime karĢı 

direnç olduğu bilinmektedir. Kurumsal süreçleri 

oluĢmuĢ ve yıllar boyunca içselleĢtirilerek kültür 

haline dönüĢmüĢ, üstüne üstlük bir kamu kurumu 

olmasından ötürü pek çok dıĢ kural ve sürece bağlı 

olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nde projenin daha 

ilk günlerinden itibaren bilinmekte olan bu riski 

yönetmek için, büyük resmi düĢünerek ama detayları 

gözden kaçırmadan sistematik bir çalıĢma 

yürütülmüĢtür. Üstlendiğimiz BBS projesinin süreç 

yönetimi alt projesinde, çok sayıda akademik, idari 

birim ve çok tipte ve sayıda kullanıcı için bir süreç 

yönetimi çatısının oluĢturulmasında, akademi ve 

endüstri tarafından belirlenen iyi pratiklerin 

rehberliğinde belirgin kurallar, kurumsal politikalar ve 

prosedürler tanımlanması, kurumsal yönetiĢim 

yöntemlerinin benimsenmesi ve uygulanması esas 

alınmıĢtır. Benzer kurumsal ekosistemler üzerinde, bu 

ölçekte yapılması düĢünülen projelerin aynen bu 

Ģekilde, iyi pratikleri etkin olarak kullanarak, kural ve 

politikaları net biçimde belirleyip tüm paydaĢların 

farkındalığı ile yürütülmesi gerektiğini düĢünmekteyiz.  

KarĢılaĢılan bir baĢka sorun da benzer yapıda kurumlar 

için benzer giriĢimleri anlatan kaynak, örnek veya 

vaka çalıĢmalarına eriĢmek olmuĢtur. OluĢturulan 

çatının kurgulanması için, kurumsal iyi pratikler 

haricinde tecrübe ve bilgi birikimine eriĢilememiĢtir. 

Bu da yoğun bir düĢünsel emek harcanmasını gerekli 

kılmıĢtır.  

Yapıları gereği üniversite kurumlarının süreçleri çok 

katılımcılı ve karmaĢık niteliktedir. Bu süreçlerin 

çıkarılması bile çok ciddi bir iĢgücü ve uzmanlık 

gerektirmektedir. BBS projesi kapsamında ODTÜ iĢ 

süreçlerinin çıkarılması için bildiride bahsi geçen 

eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli 

kullanılmıĢtır. Bu tarz bir referans modelin 

kullanılmasının proje ilerleyiĢini ivmelendirme etkisi 

olduğunu düĢünmekteyiz.  

Büyük ölçekli kurumsal süreç iyileĢtirme ve süreç 

yönetimi giriĢimlerinde, kurum personelinin hali 

hazırda üstlendiği iĢlere ek olarak yeni görevler 

eklenmesi gerekmektedir. Her bir  

yeni görev, ve süreç içinde sahiplenilecek yeni rol, 

bireylerin iĢlerinin karmaĢıklığını arttırmakta, iĢler 

arası geçiĢlerde ek yük oluĢturmaktadır. Personelin 

çok sayıda rol 

 

 benimsemesi beklenen projelerde, rol ve sorumluluk 

dağılımının akıllı ve parçası olunan senaryonun 

bütününün gözden kaçırılmayarak yapılması 

gerekmektedir. 
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5.Sonuçlar 

 

Yüklenilen uzun soluklu kurumsal süreç yönetimi ve 

süreç iyileĢtirme projesi olan BBS projesinde gelinen 

noktada pek çok kazanım olmuĢtur. Bu deneyim 

bildirisinde BBS kapsamında gerçekleĢtirilen süreç 

yönetim çatısının kurgulanması adına gerçekleĢtirilen 

iĢler ve oluĢturulan yapılardan bahsedilmiĢ, 

karĢılaĢılan sorunlar listelenmiĢ ve baĢa çıkma 

yöntemlerimiz tartıĢılmıĢtır. 

Belirli bir olgunluğa gelen bu proje üzerinde ileriki 

tarihlerde, özellikle süreç modelleme ve süreç 

otomasyonu konularında vaka çalıĢmaları yürütülmesi 

ve edinilen bilgi ve deneyimin akademi ve endüstri ile 

paylaĢılması planlanmaktadır. 

 

6.Teşekkür 

 

Bütün çalıĢmalarımızda yol göstericiliğiyledesteğini 

eksik etmeyen Rektör Yardımcımız Volkan 

Atalay‘a,bu bildirinin hazırlanmasında yazarlar 

haricinde emeği geçen, referans verilen belgeleri 

hazırlayan üniversite personeli, Süreç Yönetim 

Koordinasyon Kurulu üyeleri, Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı‘mıza ve bu süreçte rehberliğinden 

yararlandığımız  danıĢman firmamız TEKĠM‘e 

katkılarından dolayı teĢekkür ederiz. 
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Özet:Açık Kaynaklı Araçlarla BütünleĢik Bilgi Sistemi Yapmak: ODTÜ Örneği isimli makalede ODTÜ için 

geliĢtirilen BütünleĢik Bilgi Sistemi (BBS) projesinde açık kaynaklı araçların kullanımı ile ilgili deneyimler 

paylaĢılacaktır. Açık kaynaklı araçların seçiminde izlenilen yöntem açıklanacaktır.Hangi araçların ne amaçla 

kullanıldığı ve bu araçların ne Ģekilde entegre edilerek bütünleĢik bir sistemin oluĢturulduğu 

açıklanacaktır.Uygulamada karĢılaĢılan problemler ve bu problemlere karĢı geliĢtirilen çözümler anlatılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Açık Kaynak, BütünleĢik Bilgi Sistemi, Entegrasyon 

 

1. Giriş 
 

Herhangi bir tedarikçi olmadan gönüllülük esasına 

göre kullanıcılar tarafından baĢka kullanıcıların 

faydalanması için geliĢtirilen, dağıtılan ve desteklenen 

açık kaynaklı çok baĢarılı yazılımlar vardır [1]. 

Kullanıcıların, maddi bir gelir beklemeden açık 

kaynaklı bir projeye neden destek verdiği 

akademisyenler ve uygulayıcılar için hala bir araĢtırma 

konusudur. Ama kullanıcıların açık kaynaklı yazılım 

geliĢtirme çalıĢmaları içerisinde yer almasındaki temel 

motivasyon kaynakları Ģu Ģekilde sıralanabilir (1) 

kullanıcıların doğrudan o yazılıma ihtiyaç duymaları 

ya da kullandıkları yazılımda çeĢitli iyileĢtirme 

gereksinimi duymaları (2) yapılan iĢi seviyor olmaları 

(3) açık kaynaklı bir projeye üst düzey katkı 

sağlamanın kazandırdığı tanınmıĢlık [2]. Andrea 

Bonaccorsi ve Cristina Rossi, ―Why Open Source 

Software Can Succeed‖ isimli makalelerinde 

kullanıcıların açık kaynaklı araçların geliĢtirilme 

sürecinde yer almalarındaki motivasyon kaynaklarını 

ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirmiĢlerdir [3].  

GeliĢtirilen araçlar kullanıldığı zaman yapılan 

çalıĢmalar amacına ulaĢmıĢ olur. Bundan sonraki 

kısımda kurum ya da kuruluĢların açık kaynaklı 

ürünleri kullanmak ya da kullanmamak konusunda 

verdikleri kararı etkileyen etmenlere değinilecektir. 

ĠĢ hayatının yoğun temposu içerisinde, otomasyon 

sistemlerindeki aksaklıkların mümkün olan en alt 

seviyede olması ve oluĢan problemlerin çok kısa 

sürede giderilmesi beklenmektedir. O nedenle araç 

seçimi çok önemlidir. Bu makalenin ikinci kısmında 

araç seçiminin nasıl olması gerektiği konusu ele 

alınmıĢtır. 

Kullanılan aracın açık kaynaklı olması dıĢ bir yapı ya 

da firma bağımlılığını büyük oranda ortadan 

kaldırmaktadır. Araçta ortaya çıkabilecek hatalara 

geliĢtirme ekibi doğrudan müdahale edip sistemin 

tekrar çalıĢır duruma gelmesini sağlayabilmektedir. 

BaĢta kamu kuruluĢları olmak üzere bir kısım kurum 

ya da kuruluĢlar otomasyon sistemlerinde kullandığı 

araçlar için firma desteğine önem vermektedir. Olası 

bir hata durumunda firmanın en kısa zamanda çözüm 

getireceğine inanmaktadırlar. Basit yapılandırma 

problemlerindeve kullanım hatalarında bu Ģekilde 

destek alınabilmektedir. Ama üründe ortaya çıkan bir 

hata (bug) durumunda çözüm süreci çok uzun 

olabilmektedir. Artık birçok açık kaynaklı araç için de 

firma desteği verilmektedir. 

Olgunluğunu ve güvenilirliğini kanıtlamıĢ birçok açık 

kaynaklı araç mevcuttur. Bu tür araçlara en güzel 

örnek Apache Web Server‘dır. Netcraft‘ın Ağustos 

2012 tarihli araĢtırmasına göre internet üzerinden 

eriĢilen yaklaĢık 630 milyon web sitesinin %55‘i açık 

kaynaklı Apache Web Server üzerinden hizmet 

vermektedir [4].  

ODTÜ‘de gerçekleĢtirilmekte olan BütünleĢik Bilgi 

Sistemi projesi açık kaynaklı araçlar üzerinde 

oluĢturulmuĢtur. Genel kabul görmüĢ ve aktif bir 

topluluk tarafından geliĢtirilen araçların kullanılmasına 

önem verilmiĢtir. AĢağıdaki tabloda projede kullanılan 

açık kaynaklı araçların baĢlıcaları ve kullanım 

amaçları listelenmiĢtir. 

 

Araç Adı Kullanım Amacı 

Activiti Süreç Motoru, 

Süreç Tasarlama 

Aracı 

Drools Kural Motoru 

CAS EriĢim Kontrolü 

DSpace Bilgi Varlıkları 

Kütüphanesi 

Liferay Portal 

WSO2 ESB Kurumsal Servis 

Yolu 

WSO2 Governance 

Registry 

Servis Kayıt 

Kütüğü 

OpenLDAP LDAP Sunucusu 

Lucene/SOLR Arama Motoru 

PostgreSQL Veritabanı 

Yönetim Sistemi 

Debian ĠĢletim Sistemi 

Tablo 1.BBS Projesinde Kullanılan BaĢlıca Açık 

Kaynaklı Araçlar 

Proje kapsamında bu araçların son kullanıcı 

gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde uyarlanması 

sağlanmıĢtır. Uyarlama aĢamasında çeĢitli yöntemler 

izlenmiĢtir. Aracın tartıĢıldığı forumlarda inceleme 

yapmak ya da sorunu tanımlayıp yardım istemek, 

aracın hata takip sisteminde hata kaydı oluĢturmak ve 
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doğrudan aracın kodunda değiĢiklik yapmak bu 

yöntemlerden bazılarıdır. 

Projenin amaçlarından biri de kullanılan araçların bir 

bütün oluĢturacak Ģekilde entegrasyonunun 

sağlanmasıdır. Bu amacın gerçekleĢtirilmesi için 

araçlarda mevcut bulunan entegrasyon yeteneklerinden 

faydalanılmıĢtır. Aracın entegrasyon yeteneklerinin 

yetersiz kaldığı durumlarda aracın kodunda değiĢiklik 

yapılarak entegrasyon sağlanmıĢtır. 

AĢağıdaki alt baĢlıklarda son kullanıcı 

gereksinimlerini karĢılamak için açık kaynaklı 

araçlarda yapılan uyarlamalar ile ilgili tecrübeler 

paylaĢılmaktadır. 

 

2. Kullanılacak Aracı Belirlemek 

 

CMMI for Development Version 1.3 modelinde yer 

alan Karar Analizi ve Çözümleme sürecinde 

tanımlanan yöntem izlenerek hangi aracın 

kullanılacağına karar verilmiĢtir [5]. Bu yönteme göre 

öncelikle son kullanıcı gereksinimleri ve teknik 

gereksinimlerden yola çıkarak değerlendirme kriterleri 

belirlenmiĢtir. Açık kaynaklı araçları değerlendirirken 

gereksinimlerden kaynaklanan bu kriterler tek baĢına 

yeterli olmamaktadır. Açık kaynaklı araçların yapısı 

gereği daha baĢka kriterler de dikkate alınmalıdır. 

Aracın kaç kiĢi ya da kaç firma tarafından 

desteklendiği önemli bir etkendir. Nispeten küçük 

topluluklar tarafından geliĢtirilen araçlar sonlanma 

riskini taĢımaktadırlar. O nedenle kalabalık topluluklar 

tarafından geliĢtirilen araçlar daha çok tercih 

edilmiĢtir. Aracı geliĢtiren topluluğun ne kadar aktif 

olduğu, kapatılmamıĢ kaç tane iĢin kaldığı, iĢlerin 

ortalama kapatılma süresi gibi ölçüm değerleri dikkate 

alınmıĢtır. Aracın hangi sıklıkta sürüm çıkardığı da 

yine değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. 

Daha ayrıntılı bir değerlendirme için David Cruz ve 

arkadaĢlarınınçalıĢmasından faydalanılabilir [5]. 

Belirlenen kriterlerin % olarak ne kadar ağırlıkta 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu gereksinimler için hangi alternatiflerin mevcut 

olduğu belirlenmiĢtir. Önemli bir kısım kullanım 

senaryoları belirlenmiĢtir. Bu kullanım senaryoları 

üzerinden gidilerek araçların baĢta belirlenen kriterlere 

göre puanlaması yapılmıĢtır. Değerlendirme 

sonucunda tercih edilen araç müĢteri onayına 

sunulmuĢtur. MüĢterinin onayladığı ürün kullanıma 

alınmıĢtır. 

 

3. ODTÜ BBS Projesinde Kullanılan Araçlar 

 

Tablo 1‘de yer alan araçlar baĢta olmak üzere ODTÜ 

BBS projesinde yaklaĢık 20 farklı açık kaynaklı araç 

kullanılmıĢtır. Bundan sonraki kısımda bu araçların 

kullanımı ve entegrasyonu sırasında yaĢanılan 

tecrübeler paylaĢılacaktır. 

 

3.1. Süreç Yönetimi 

 

BBS, süreç tabanlı bir sistem olduğu için Süreç 

Yönetim altyapısı olarak kullanılacak aracın seçimi ve 

uyarlanması çok önemli bir konudur. Uzun süren 

inceleme ve değerlendirmelerden sonra Süreç 

Yönetimi altyapısı olarak Activiti kullanılmasına karar 

verilmiĢtir [7]. 

Activiti, Intalio, Bonita ve BizAgi isimli araçlar 

değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme Ģu kriterlere 

göre yapılmıĢtır; BPMN 2.0 standardını destekleyip 

desteklemediği, ne sıklıkta sürüm yayınladığı, kiĢi ve 

firma sayısı olarak topluluğunun büyüklüğü, 

forumlarındaki aktivite, hataların ya da yeni isteklerin 

ortalama gerçekleĢtirilme süresi, diğer araçlarla 

entegrasyon yetenekleri vb. Değerlendirmeye tabi 

tutulan araçlar için tüm kriterlerin yorumlanması bu 

makalenin kapsamını aĢtığı için örnek olarak birkaç 

değerlendirme verilecektir. Değerlendirmeye alınan 4 

araç da BPMN 2.0 standardını desteklemektedir. 

Intalio, komple bir sistem olarak tasarlanmıĢtır. Sadece 

kendisini imkân sağladığı noktalarda uyarlamaya izin 

vermektedir. BBS projesi gereksinimlerinden olan 

XACML desteği mevcut değildir ve sonradan 

eklenmesi de mümkün değildir. Bonita ve BizAgi ise 

bütünleĢik bir bilgi sisteminde ihtiyaç duyulan 

esnekliğe, açıklığa ve fonksiyonaliteye sahip değildir. 

Bahsedilen bu 3 araç da temelde tek bir firma 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Topluluk destekleri 

ve forum aktiviteleri son derece yetersizdir. Activiti, 

yaklaĢık 10 firma ve 30 kiĢi tarafından 

geliĢtirilmektedir. GeniĢ bir topluluk tarafından 

destekleniyor olması önemli bir avantajdır. Son derece 

aktif bir forumu vardır. Forum üzerinden sorulan bir 

soru çok kısa bir zamanda cevaplanmaktadır. 1 saat 

içerisinde cevaplanan soruların sayısı azımsanmayacak 

kadar çoktur. Bu karĢılaĢtırmanın yapıldığı sırada her 

ay düzenli olarak sürüm yayınlaması yapılmaktaydı. 

Actviti‘nin geçmiĢi jBPM‘e dayanmaktadır. jBPM, 

JBoss çatısı altında geliĢtirilmektedir. jBPM‘in 4. 

sürümününgeliĢtirilme çalıĢmaları devam ederken 

geliĢtiren topluluğun bir kısmı ayrılıp Alfresco çatısı 

altında Activiti‘yi geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır. Bunun 

bir sonucu olarak Activiti‘nin ilk sürümü 5 versiyon 

numarası ile yayınlanmıĢtır. 

Activiti, süreç motoru (Activiti Engine) ve süreç 

tasarlama aracı (Activiti Designer) olarak 

kullanılmaktadır. BPMN 2.0 standardında yer alan 

olay (event), görev (task), geçit (gateway) vb model 

elemanlarından birçoğunu desteklemektedir. 

BBS projesinde süreç modelleme 2 aĢamada 

gerçekleĢtirilmektedir. Ġlk aĢama analiz çalıĢmalarının 

sonunda analiz grubu tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu aĢamada BPMN 

modellerinde daha çok baĢlangıç/bitiĢ olayları, 

kullanıcı görevleri ve bir kısım geçitler 

tanımlanmaktadır. Bu yaklaĢım ile sonraki aĢamaya 

göre nispeten sade bir süreç modeli oluĢturulmuĢ 

olmaktadır.Son kullanıcı ile bu model üzerinden 

kontrol yapılmakta, eksik ya da hatalı noktalar erken 

bir aĢamada tespit edilmektedir. 



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

1000 
 

Süreç modellemenin ikinci aĢaması geliĢtirme 

çalıĢmaları sırasında geliĢtirme ekibi tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu aĢamada servis görevleri, iĢ 

kuralı görevleri, aktivite çağırma (Call Activity) vb 

türdeki tanımlamalar yapılmaktadır. 

Activiti, esnek bir araç olması nedeniyle çok iyi bir 

Ģekilde uyarlanabilmekte ve sistemin geri kalan kısmı 

ile rahat bir Ģekilde bütünleĢmesi sağlanmaktadır. 

Activiti‘de servis görevleri web servisleri 

çağırabilmenin yanı sıra Spring bean‘lerini de 

çağırabilmektedir. Bu özellik, Java‘nın tüm gücünü 

sürecinizde kullanabilme özgürlüğünü 

kazandırmaktadır. 

BPMN‘in çıkıĢ amaçlarından biri de son kullanıcı, 

analizci ve geliĢtiricinin aynı modeli kullanması ve 

otomasyonun yine aynı model üzerinden 

gerçekleĢmesidir. Yukarıda anlatılan Ģekliyle BBS 

projesinde yürütülen çalıĢmalarda bu amaç 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Proje kapsamında yapılan çalıĢmalar sırasında 

Activiti‘nin kodunda yapılan değiĢiklik çok azdır. 

Proje gereklerini karĢılamadığı durumlarda eklenti 

mekanizması ile ek özellikler kazandırılmıĢtır. Örneğin 

Activiti süreç değiĢkenlerini serialize ederek 

saklamaktadır. Süreç değiĢkeni olarak kullanılan veri 

nesnelerinin ilgili sürecin tablolarında tutulması 

ihtiyacı doyulmuĢtur. Bu gereksinimin sonucu olarak 

Activiti‘ye eklenti yapılaraksüreç değiĢkeni olarak 

kullanılan veri nesnelerinin ilgili süreç tablolarında 

tutulması sağlanmıĢtır. 

OluĢan problemlerle ilgili genellikle forumlarda bilgi 

bulunmaktadır. Bilgi olmadığı durumlarda forumlarda 

soru sorulmuĢtur. Bu sorular çok kısa sürede 

cevaplanmıĢtır. Activi Designer‘ın 5.9.2 sürümünde 

tespit edilen bir hata, hata takip sistemine girilmiĢtir. 

Birkaç gün sonra yayınlanan 5.9.3 sürümünde bu 

problemin giderildiği görülmüĢtür. 

 

3.2. Kural Motoru 

 

Kural motoru olarak Drools kullanılmaktadır [8]. 

Activiti, iĢ kuralı görevlerini (Business Rule Task) 

sadece Drools ile gerçekleĢtirmektedir. O nedenle 

kural motoru olarak kullanılacak araç için seçim 

yapılmasına gerek kalmamıĢtır. Aynı zamanda açık 

kaynaklı araçlardan beklenilen kriterleri sağladığı için 

kullanımında bir problemle karĢılaĢılmamıĢtır. 

Drools, JBoss tarafından geliĢtirilmektedir. GeniĢ bir 

topluluğu, aktif bir forumu vardır ve çok sık aralıklarla 

sürüm yayınlamaktadır. Drools da, Tibco Business 

Events, CLIPS, Jess ve BizTalk Rules Engine gibi 

Rete algoritmasını gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

3.3. Erişim Kontrolü 

EriĢim kontrolü için CAS kullanılmaktadır [9]. 

CAS, OpenSSO ve JOSSO değerlendirilmiĢtir. Tüm 

açık kaynaklı araçlar için geçerli olan kriterlerin yanı 

sıra Ģu kriterlere göre değerlendirme yapılmıĢtır; 

Single Sign-On desteği, OpenLDAP desteği, Liferay 

entegrasyonu, Java tabanlı araçlarla enterasyonu ve 

PHP tabanlı araçlarla entegrasyonu. 

Değerlendirilen tüm araçlar yeterli olgunluk 

seviyesindedir. Topluluklarının büyüklüğü ve 

aktivitesi farklılık gösterse de yeterli seviyededir. 

CAS, birçok farklı programlama dili ile geliĢtirilmiĢ 

sistemlerle entegre olabilmesi, açık kaynak kodlu 

birçok araç tarafından entegre edilmiĢ olması ve kolay 

uyarlanabilir esnek bir yapısı olması nedeniyle tercih 

edilmiĢtir. Craig Dickson, JavaOne 2007‘de yaptığı 

Fast and Free SSO: A Survey of Open-Source 

Solutions to Single Sign-on isimli sunumunda bu 

araçları ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirmiĢtir [10]. 

Proje kapsamında ilk olarak Liferay entegrasyonu 

sağlanmıĢtır. GeliĢtirme ortamında eriĢim kontrolü test 

ve canlı ortamlardan farklı olarak Spring Security ile 

gerçekleĢtirildiği için Spring Security‘nin CAS 

entegrasyonu da sağlanmıĢtır. Bilgi Varlıkları 

Kütüphanesi olarak kullanılan DSpace‘in CAS 

entegrasyonu olmamasına rağmen proje çalıĢmaları 

kapsamında bu entegrasyon da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ODTÜ‘nün uzun süredir kullandığı PHP tabanlı bir 

sisteminin de eriĢim kontrolünü CAS üzerinden 

gerçekleĢtirmesi sağlanmıĢtır. 

Proje gereksinimleri nedeniyle CAS‘ın kodunda da 

çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır. CAS‘ın arayüzleri 

ODTÜ kurumsal kimliğini yansıtacak Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. Görüntülü ve sesli captcha desteği de 

CAS‘ın kodunda yapılan değiĢikliklerle sağlanmıĢtır. 

 

3.4. Yetkilendirme Servisi 
 

Yetkilendirme servisi olarak Axiomatics 

kullanılmaktadır [11]. Axiomatics, projede kullanılan 

ve açık kaynaklı olmayan tek araçtır. 

Proje gereksinimlerinde yetkilendirme servisinin 

XACML standardını desteklemesi istenmektedir. 

XACML standardını sağlayan açık kaynaklı araçlardan 

SunXACML, Heras AF ve Enterprise XACML 

incelenmiĢtir. Bu araçlardan hiçbiri açık kaynaklı 

araçlardan beklenilen kriterleri sağlamamaktadır. 

Yeterli topluluk destekleri mevcut değil ve yeterli 

olgunluk seviyesine ulaĢmamıĢlardır. Projedeki 

aktivite son derece düĢüktür. Bu gibi sebepler 

nedeniyle yetkilendirme servisi olarak açık kaynaklı 

bir araç kullanılamamaktadır. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Projelerin en önemli amacı müĢteri gereksinimlerini 

karĢılayan ürün oluĢturmaktır. Bu amaca ulaĢmak için 

çeĢitli gereksinimleri karĢılayacak birçok açık kaynaklı 

araç vardır.  

Açık kaynaklı bir araç seçilirken fonksiyonel ve teknik 

gereksinimlerin yanı sıra topluluğun büyüklüğü, forum 

aktivitesi gibi kriterler de dikkate alınmalıdır. 

Açık kaynaklı araçkullanan bir geliĢtirme ekibi 

karĢılaĢtığı problemler karĢısında araĢtırma yapma 

yöntemini bilmeli ve gerektiğinde bu aracın kodu 

üzerinde değiĢiklik yapabilecek yetkinliğe sahip 
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olmalıdır. Bu yetkinliğe sahip bir geliĢtirme ekibi çok 

kısa sürede problemleri giderebilmektedir. Kapalı 

kaynaklı araçlarda yaĢanılan bir problem karĢısında 

kısa sürede destek alınabilmektedir ama üründe bir 

hata varsa bu hatanın giderilmesi uzun zaman 

alabilmektedir. Pek çok durumda problemlere 

alternatif çözüm oluĢturma görevi yine geliĢtirme 

ekibine düĢmektedir. 

Bu çalıĢmada, yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı 

araçlarla bir bütünleĢik bilgi sisteminin nasıl 

oluĢturulduğu örneklendirilmiĢ ve yaĢanılan 

deneyimler paylaĢılmıĢtır. 

Her projenin kendisine göre bir yapısı ve gereklilikleri 

vardır. Bir proje için oluĢturulan çözüm baĢka bir proje 

için uygun olmayabilir. BBS projesinde açık kaynaklı 

araçlarla çözüm üretilmiĢ olması tüm projelerin açık 

kaynaklı araçlarla geliĢtirilebileceği anlamına gelmez. 

Yazar, projelerin araç seçimi aĢamasında açık kaynaklı 

araçların da bir alternatif olarak değerlendirilmesini 

önermektedir. 
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Özet:Bu deneyim bildirisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nde yürütülmekte olan BütünleĢik Bilgi Sistemi 

Projesi‘ni anlatmaktadır. BütünleĢik Bilgi Sistemi Projesi ile yerleĢke içinde sunulmakta olan BT hizmetlerinin 

bir katalog aracılığıyla sunulması, üniversitenin iĢ süreçlerinin uçtan uca çözümlenmesi ve gerekli görüldüğü 

ölçüde otomasyona alınması ve diğer uygulamalar ile bütünleĢtirilmesini amaçlamaktadır. Uygulamaların 

birbirleriyle haberleĢmesi esnasında standart iletiĢim teknolojilerini kullanan bir ara katman altyapısı 

geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada BütünleĢik Bilgi Sistemi organizasyonu, bütünleĢtirme yaklaĢımı ve sistemin 

bileĢenleri anlatılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler:BütünleĢik Bilgi Sistemi, SOM, ĠĢ Süreçleri Yönetimi, BTYönetiĢimi. 

 

1. Giriş 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleĢkesinde 

16.500 lisans, 7.600 yüksek lisans ve doktora öğrencisi 

öğrenimlerini sürdürmektedir. 5 fakülte altında 40 

lisans, 5 enstitü bünyesinde ise 160‘dan fazla yüksek 

lisans ve doktora programı bulunmaktadır. ODTÜ‘de 

21 disiplinlerarası araĢtırma merkezi vardır. 

Üniversitedeki teknoparkta ise toplamda 3.000‘in 

üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden 256 Ģirket 

etkinlik göstermektedir.ODTÜ, 100.000‘in üzerinde 

mezuna sahiptir.An itibariyle akademik birimlerde 

görev yapan 2.580 akademik personel ve idari 

birimlerde çalıĢmakta olan 3.000‘in üzerinde idari 

personel bulunmaktadır. Bu ölçekte ve karıĢık 

yapıdaki paydaĢların iĢlerini yapabilmeleri, üniversite 

ile iliĢkilerini yürütebilmeleri, birimler ile bilgi ve 

iletiĢim sağlayabilmeleri ve bu ortamın idaresinin 

sağlanması için üniversite yerleĢkesinde çok sayıda 

bilgi teknolojisi (BT) hizmeti kullanılmaktadır.Bu 

hizmetlerin büyük bir kısmı dağınık biçimde çalıĢan 

çok sayıda monolitik yazılım uygulaması 

biçimindedir. Yapının bu Ģekilde evrilmiĢ olmasının 

kaçınılmaz sonuçları; 

 

 

 

 farklı uygulamaların kullandığı aynı verinin çok 

yerde,tekrarlı biçimde saklanması, 

 uygulamaların birbirleriyle standart dıĢı 

haberleĢmesinden kaynaklı sıkıntılar, 

 kurumsal kültürü yansıtmayan ve alıĢılmıĢın 

dıĢında kabul edilebilecek kullanıcı deneyimi, 

 hizmet seviyesinin farklı paydaĢlar için takip 

edilmiyor olması 

 karmaĢık sistemlerin yoğun bakım maliyetleri  

 

olarak listelenebilir.  

 

ODTÜ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı (BĠDB), 

akademik ve idari birimlerin BT hizmetleri konusunda 

danıĢmanlık, altyapı, ve çözüm geliĢtirme ihtiyaçlarını 

karĢılamaktan sorumludur. 1964 yılındaki 

kuruluĢundan bu yana geçen süreçte pek çok 

teknolojinin ve yaklaĢımın öncülüğünü yapmıĢ olan 

BĠDB‘nın yönetiminde, bahsi geçen sorunların 

çözümü için,2009 yılında BütünleĢik Bilgi Sistemi 

(BBS) projesi baĢlatılmıĢtır. 

ODTÜ yerleĢkesinde kullanılmakta olan belli baĢlı 

bilgi sistemleri Ģu Ģekilde listelenebilir:  

 Öğrenci ĠĢleri Bilgi Sistemi 

 Lisansüstü BaĢvuru ve Değerlendirme Sistemi – 

LÜBS 

 Akademik CV değerlendirme sistemi 

 Burs BaĢvuru ve Değerlendirme Sistemi 

 Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı BaĢvuru 

Sistemi – ÖYP 

 Ders Değerlendirme Anketi 

 Kütüphane Enformasyon Sistemi (Millenium) 

 Mobil Öğrenci ĠĢleri Bilgi Sistemi - MOĠBS 

 Personel Dairesi Otomasyonu 

 Finans Takip Sistemi (PAYS) 

 

BBS projesi, ODTÜ‘nün sahip olduğu BT 

hizmetlerinin, stratejik hedefler doğrultusunda 

bütünleĢtirilerek, kullanıcı odaklı ve garanti edilen 

kalitede sunulmasını sağlamayı hedeflemektedir.  

 

BBS ile kurulan altyapıda paydaĢlar, tek arayüz olan 

ODTÜ Kurumsal Portali üzerinden süreç 

uygulamalarına eriĢebilmekte ve iĢ listesi üzerinden iĢ 

ataması yöntemiyle süreç akıĢındaki rollerini yerine 

getirebilmektedir. 

 

Çok sayıda süreç uygulaması, altta yatan iĢ servisleri, 

ve diğer uygulamalar ile, bir Kurumsal Servis Yolu 

aracılığıylastandart yöntem ve teknolojileri kullanarak 

haberleĢmektedir. Zaman içinde henüz otomasyona 

alınmamıĢ iĢ süreçleri de kapsam dahiline alındığında 

aynı yöntem ile bütünleĢtirilecektir.  

 

Ortak Sanal Veri Tabanı katmanı sayesinde, veri 

sanallaĢtırma mümkün kılınmıĢtır, ve yine bu sayede 

farklı veri kaynakları, veri çoklamaya gerek kalmadan, 

tek bir veri merkezi gibi kullanılabilmektedir. 

mailto:diren@metu.edu.tr
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2.BBS Organizasyonu 

 

BBS, kapsamı ve yüksek karmaĢıklığı göz önünde 

bulundurularak bir sistemler sistemi olarak ifade 

edilebilir. Böyle bir sistemin geliĢtirilmesi için birden 

fazla seviyede proje yönetimi yapılmalıdır. Ortak bir 

amaca hizmet eden projelerin, sinerji oluĢturulması ve 

yönetim verimliliğinin arttırılması için programlar 

olarak kümelenmesi ve yürütülmesi önerilir. BBS, bu 

sebeplerden ötürü bir program olarak tanımlanmıĢ 

projeler ve alt sistemler Ģeklinde organize edilmiĢtir.  

 

2.1 BBS Alt Sistemleri 

BBS‘nin nihai ürünü, projelerin ana çıktıları olan alt 

sistemlerdir. Bu alt sistemler birbirleriyle uyum içinde 

çalıĢarak, üniversite iĢ süreçlerinin, katılımcı birimleri 

ve rolleri kapsayacak biçimde, uçtan uca yürütülmesini 

sağlayacak ve destekleyecek biliĢim altyapısının 

sunulmasını sağlayacaklardır.  

 

2.1.1 BT Hizmet Yönetimi Alt Sistemi 

ODTÜ bünyesinde verilmekte olan, BBS ile 

bütünleĢtirilmiĢ veya bütünleĢtirilmesi planlanan BT 

hizmetlerinin yaĢam çevriminin ITIL [1] 

standartlarıyla uygun biçimde yönetilmesinden 

sorumlu alt sistemdir. BT Hizmet Katalogu‘nun 

hazırlanması ve sunulması ve hizmet seviyesi 

anlaĢmaların takibi iĢlevlerinin yürütülmesini sağlar. 

BT hizmetlerinin kullandığı iletiĢim altyapısı olan 

Kurumsal Veri Yolu ve veri tabanlarında saklanan 

verilerin sanallaĢtırılarak sunulmasını sağlayan Ortak 

Sanal Veri Tabanı‘nın yönetilmesinden sorumludur. 

 

2.1.2 BBS Süreç Yönetim Alt Sistemi 

 

ODTÜ iĢ süreçlerinin, analiz edilmesi, bir akıĢ halinde 

uçtan uca tanımlanması, ilgili süreç varlıklarının 

oluĢturulması ve bu varlıkların yaĢam çevriminin 

yönetilmesinden sorumlu alt sistemdir.  

 

Üniversite içindeki süreçlerin tanımlanması BPMN [2] 

biçiminde modellenmesi ve otomasyona alınması 

esnasında süreç yönetiĢim prensipleri uyarınca süreç 

sahipleri ve süreç paydaĢlarının rol ve yetkilerinin 

tanıtılması ve süreç varlıklarının yaĢam çevrimi içinde 

bu tanımların güncelliğinin sağlanması da Süreç 

Yönetim Alt Sistemi‘nin sorumluluğundadır.  

 

2.1.3 Veri Sözlüğü Alt Sistemi 

 

Kalkınma Bakanlığı‘nca yayınlanan Birlikte 

ÇalıĢabilirlik Esasları Rehberi‘nde kamu kurumlarına, 

kendi veri sözlüklerini hazırlamak ve güncelliğini 

sağlamak sorumluluğu atanmıĢtır.Veri Sözlüğü Alt 

Sistemi, BBS kapsamında bütünleĢtirilen sistemler 

arasında iletilen verilerin ve veri kümelerinin yaĢam 

çevrimi yönetiminden sorumludur. Veri Sözlüğü Alt 

Sistemi sistem mühendisliği ekibi ve koordinasyon 

kurulu, yeni veri elemanı ve veri kümesi tanımlama, 

var olan veri elemanları ve veri kümeleri üzerinde 

değiĢiklik yapma ve kullanımdan kaldırma gibi 

yönetsel iĢleri gerçekleĢtirir. 

 

2.1.4 Bilgi Güvenliği Alt Sistemi 

 

BBS ile bütünleĢtirilen sistemlere ait enformasyon 

varlıklarının güvenlik sınıflandırmasının yapılması, 

kurumsal rol tanımlarının güncel tutulması, kullanıcı 

kimlik ve yetki yönetiminin yapılması ve süreçlerin 

belirlenmiĢ bilgi güvenliği standartlarına 

uygunluğunun denetlenmesinden sorumlu olan alt 

sistemdir.  

 

2.1.5 BBS Yönetim Alt Sistemi 

Tanımı verilen BBS alt sistemlerinin hayata geçmesi 

ile birlikte birbirleriyle olan iliĢkilerinin koordine 

edilmesi ve uyum içinde çalıĢmasından sorumlu olan 

alt sistemdir.  

2.2Bütünleştirme Stratejisi 

 

BBS ile bütünleĢtirilmesi hedeflenen sistemler, 

geliĢtirilen süreç uygulamalarınınKurumsal Veri Yolu 

aracılığıyla sunulan veri servisleri, web servisleri ve 

uygulama servisleri aracılığıyla, rol/yetki ve bilgi 

güvenliği tanımları göz önünde bulundurularak 

kurumsal servis yolu üzerinden bütünleĢtirilmektedir. 

Mevcut BT uygulamaları iseçeĢitli adaptörler veya 

geliĢtirilen web servisleri aracılığıyla kurumsal servis 

yolunu kullanarak BBS ile bütünleĢtirilmektedir. 

 

2.3 Bileşenler 

2.3.1 BT Hizmetleri Katalogu 

Üniversite çapında verilen BT hizmetlerinin 

tanımlarınıve bu hizmetlerden yararlanma koĢullarını, 

kurallarını tanımlayankatalogdur. 

BT Hizmetleri Katalogu ile ODTÜ‘de verilen BT 

hizmetleri görünür ve kolayeriĢilebilir kılınması 

hedeflenmiĢtir. 

2.3.2 ODTÜ Kurumsal Portali (Rol tabanlı) 

BBS ile hayata geçirilen tüm süreç uygulamaları, BBS 

yönetim araçları ve bütünleĢtirilen sistemlere eriĢim 

bağlantıları tek arayüz olan ODTÜ Kurumsal Portali 

üzerinden kullanıcılara sunulmaktadır. Portal, 

üzerinden eriĢilen tüm uygulamalar için aynı kullanıcı 

deneyimini sunmakta ve bu sayede kurumsal kimlik ve 

kurumsal BT sistemleri kullanım kültürü sağlamayı 

hedeflemektedir. Rol tabanlı biçimde yapılandırılmıĢ 
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olan Portal, kullanıcılara, sahip oldukları rollere göre 

özelleĢmiĢ arayüzler sunmakta, iĢ verimliğinin yanı 

sıra bilgi güvenliği prensiplerinin uygulanmasına da 

izin vermektedir.  

2.3.3 Kurumsal Servis Yolu (ESB) 

BBS ile bütünleĢtirilen tüm süreç uygulamaları ve hali 

hazırda hizmet vermekte olan diğer uygulamalar web 

servisleri, veri servisleri veya geliĢtirilen özel 

adaptörler aracılığıyla BBS Kurumsal Veri Yolu‘na 

bağlanmaktadır. Veri iletiĢiminin bu orta katman 

üzerinden standart protokoller kullanılarak 

gerçekleĢtirilmesi sistemin modülerliğini sağlamıĢ 

olup, Servis Odaklı Mimari‘nin kurulmasını ve 

sürdürülmesini mümkün kılmaktadır.  

2.3.4 İş Süreçleri Haritası 

Üniversite‘nin iĢ süreçleri ve bunlarla ilgili 

varlıklarınıntümünü içeren sanal kütüphanedir. 

ODTÜ‘nün ĠĢSüreçleri Haritası, haritada yer alan tüm 

ana ve altsüreçler ile bunların tanımları, jenerik 

süreçlerden yolaçıkarak oluĢturulan standart, tanımlı 

ve uyarlanmıĢ tümana ve alt iĢ süreçleri ile içerdikleri 

aktivite, adım, kontrollistesi, gibi elemanların 

tanımları, uyarlama rehberleri, iĢkuralları gibi 

issüreçleriyle ilgili varlıkların metaverisini içerir. 

2.3.5 Veri Sözlüğü ve Yönetim Uygulaması 

Sistemler arasında değiĢilen bilgilerin ortak bir dil ile 

ifade edilebilmesini amaçlayan kurum içi standart 

meta-veri kümesinin [3] mantıksal ve merkezi olarak 

saklandığı yapıdır. Veri Sözlüğü‘nde BBS ile 

bütünleĢtirilmiĢ ve bütünleĢtirilecek olan sistemlere ait 

veri elemanlarının tanımları, bu elemanların kullanım 

durumlarına göre oluĢturdukları mantıksal kümeler, 

yani veri kümelerinin açıklamaları ve bu veri kümeleri 

ve veri elemanlarının birbirleri ile olan iliĢkileri 

tanımlanmaktadır. 

Veri Sözlüğü Yönetim Aracı, ODTÜ veri sözlügünün 

tanımlanması, veri sözlügü yasamçevrimi yönetiminin 

gerçeklestirilmesi, Veri Sözlügü‘nünhazırlanması ve 

elektronik ortamda sunulması faaliyetlerinidestekleyen 

BT uygulamasıdır. 

2.3.6 Ortak Sanal Veri Tabanı  

Ortak Sanal Veri Tabanı, fiziksel olarak farklı 

donanım üzerinde ve farklı mekanlarda kurulu olsa da, 

veri sahipliği, veri sözlüğü ve uygun veri servisleri ya 

da uygulama programlama arayüzleri (API) ile 

bütünleĢtirilmiĢ veritabanı kümesidir. BBS 

uygulamalarında verilerin, mümkün olduğu ölçüde, 

yalnız tek bir veri tabanı kurulumunda yer alması ve 

ihtiyaç duyulduğunda doğrudan bu kaynak üzerinde 

kullanılması hedeflenmiĢtir. 

2.3.7 ODTÜ Anlamsal Web Sitesi ve İçeriği 

Web sitesi, araĢtırmacı, araĢtırma çıktıları, etkinlikler, 

iletiĢim bilgileri ve araĢtırmacı özgeçmiĢi gibi bilgileri 

göstermesinin yanı sıra, çalıĢma alanları, araĢtırmacılar 

ve araĢtırma çıktıları arasında iliĢkilerin ontolojik 

olarak tanımlanmasını sağlayıp, anlamsal sorgular 

yürütülebilmesini sağlayan sistemdir. Bu sayede 

kullanıcıların arama yapmak istedikleri alanda 

yapılmıĢ olan çalıĢmalara ve üretilen bilgilere 

kolaylıkla ulaĢmaları hedeflenmiĢtir. 

2.3.8 Bilgi Varlıkları Kütüphanesi 

Üniversite‘nin bilgi varlıklarının tümünü içeren 

sanalkütüphanedir. Bilgi Varlıkları, ODTÜ açısından 

değerli olan açık ve örtük bilgilerdir. Bilgi 

varlıklarının standart meta verileri ile birlikte, üzerinde 

anlamsal sorgular yapılabilecek bir bilgi sistemi 

üzerinde tutulması veya indekslenmesi Bilgi Varlıkları 

Kütüphanesi tarafından gerçekleĢtirilecektir. BBS 

süreç uygulamaları tarafından üretilen bilgi varlığı 

niteliği taĢıyan tüm sayısal varlıklar Bilgi Varlıkları 

Kütüphanesi‘ne girilecek ve meta veriler ile 

etiketlenerek kullanıcılara sunulacaktır. 

 

3. Gelecekteki Çalışmalar 

BBS uzun soluklu projelerden oluĢan bir programdır. 

Programın baĢlangıcından itibaren, bu bildiride 

bahsedilen alt sistemler ve bütünleĢtirme yaklaĢımını 

mümkün kılan altyapı kurulmuĢtur. ODTÜ bünyesinde 

gerçekleĢtirilen Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) 

için araĢtırma portföy yönetim süreci otomasyona 

alınmıĢ ve BBS ile bütünleĢtirilmiĢtir. Bu tarihten 

sonra üniversite iĢ süreçlerinin, stratejik hedefler 

doğrultusunda önceliklendirilmesi, sırasıyla analiz 

edilmesi, modellenmesi ve gerekli görüldüğü ölçüde 

otomasyona alınarak BBS ile büütünleĢtirilmesi 

öngörülmektedir. 
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Yüksek Başarımlı Paralel GPU Hesaplamasının Bilimsel Araştırmalara 

Sağladığı Avantajlar ve CUDA Kullanımı 
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Özet: GP-GPU Nedir?: GPU (Graphical Processing Unit) hesaplama konusunda tarihsel ve teknolojiye yönlik 

teknik açıklamalar sunulmaktadır. Avantajları ve Uygulamaları: Performans: GeliĢen GPU teknolojisi sayesinde 

artık iĢler bir sistem içerisinde CPU ve GPU arasında dağıtılabilmekte ve paralel hesaplamalar sonucu 

uygulamalar çok daha hızlı sonuçlar üretmektedir. High Performance Computing Uygulamaları: Yüksek baĢarım 

gereksinimine sahip dünya çapındaki araĢtırmaların ve projelerin örnekleri detaylandırılmaktadır. Uygulamalar: 

SIMULIA Abaqus, Mathlab, Ansys Mechanical/Nexxim, ASUCA ve daha birçok GPU uyumlu uygulamalara 

yönelik kısa bilgiler sunulmaktadır. Örnekler: Dünya çapında GPU kullanımının getirdiği avantajlar. Sistem 

Maliyeti: Sadece CPU kullanılarak üretilen konfigürasyonlara nazaran CPU+GPU ile oluĢturulan sistemlerin 

daha yüksek performansları çok daha düĢük bütçelerle yakalayabilmeleri konusunda örnekler sunulacak. Enerji 

Tasarrufu: Sadece CPU kullanılan sistemlere kıyasla CPU+GPU kullanan sistemlerin enerji tüketimlerindeki 

tasarruf oranları konu edilecektir. Uygulama Platformu: CUDA ve OpenCL yazılım geliĢtirme platformları 

hakkında kısa bilgiler verilmektedir. Sistemler: Üreticilere ait CPU+GPU hesaplama birimlerinin bulunduğu 

sistemlere örnekler sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: GP-GPU, Research, CUDA, OpenACC, HP-GPU 

  

mailto:eyildirim@stm.com.tr


Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

1006 
 

Eğitim Süreçlerinde Sosyal AğlarınKullanımı: Bir MYO Deneyimi 
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Özet:Sosyal medya araçlarının eğitim süreçlerinin geliĢtirilmesine yönelik birçok özelliği bulunmaktadır. Sosyal 

medya eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iletiĢim becerilerini geliĢtirici, katılımı geniĢletici, akran 

desteğini güçlendirici ve iĢbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleĢmesi amacıyla kullanılabilir. Sosyal medya 

ayrıca öğrenim ve öğretim süreçlerinin metin, video, ses, gibi materyallerle zenginleĢtirerek öğrencilerin 

öğrenme sürecini desteklenmesi ve öğretmenin öğretim ve değerlendirme sürecine destek olması gibi imkânları 

da sağlamaktadır[3]. Bu araĢtırma ileSosyalmedya uygulamaları içerisinde öne çıkan örneklerin 

değerlendirilmesi amacıylasosyal ağ araçlarıüzerinden hareketle üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerinde 

sosyal medyanın kullanımının etkililiği ve faydalınabilirliğinin tespiti amaçlanmıĢtır. Bu çerçevede Gazi 

Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulundaöğrenim gören 60 öğrenciyebir dönem boyunca ders öğrenim 

süreçlerinde aktif olarak sosyal medya ortamlı öğrenim desteği sağlanarakbu desteğin etkilerine iliĢkin öğrenci 

görüĢlerine dayalı olarak değerlendirme yapılmıĢtır. Bu amaçla, sosyal medyanın öğrenim ve öğretim 

süreçlerineetkisini belirleme amaçlıhazırlanan bir anket uygulanmıĢ verilen cevapların istatistik analizi yapılarak, 

ortaya çıkan bulgular yorumlanmıĢtır. Bu araĢtırma sonucunda sosyal medya ileeğitim süreçlerinin 

desteklenmesinin öğrenci öğrenmelerinde etkili olduğu, öğrenme süreçlerini kolaylaĢtırdığı veeğitim süreçlerini 

geliĢtirdiği tespit edilmiĢtir.   

 

Anahtar Sözcükler:SosyalMedya, Sosyal Ağ Siteleri, Facebook, Google+, Dijital Öğrenme Topluluğu. 

 

The Usage of Social Networks in Education Processes: A Vocational High 

School Experience 
 

Abstract:There are many features of social media tools for the improvement of educational processes. Social 

media can be used in education processes for improving communication skills of students and teachers, 

expanding participation, empowering peer support, realization of collaborative learning. Social media also 

provides facilities which are enriching the learning and teaching processes with text, video, audio materials, 

supporting learning processes of students and supporting teachers‘ teaching and evaluation processes[3]. With 

this researchstudy, to evaluate the effectiveness of the usage of social media and investigate the benefits of social 

media applications that includesocial networking tools in education processes at universitylevel. In this context, 

an evaluation study was performed based on student views on the impact of social media in education after 

providing social media and multimedia learning supportive environment throughout a semester time period to 60 

students who study in Gazi University, Ankara Vocational High School. For this purpose, a questionnaire was 

prepared to determine the effects of social media in learning and teaching processes, applied to students and 

performed a statistical analysis to interpret findings. As a result of this research, supporting students' learning 

processes with social media was found to be effective in students‘ learning, facilitating learning processes and 

developing educational processes. 

 

Key Words:Social Media, Social Network Sites, Facebook, Google+, Digital Learning Community. 

 

1. Giriş 
 

Sosyal Medya çağımızın en geliĢmiĢ iletiĢim 

araçlarından birisidir. Sosyal medya; internet, web 

siteleri, çokluortam uygulamaları, etkileĢimli 

yayıncılık gibi içeriklerin, sayısal veriye dönüĢtürülüp 

bilgisayar ağları üzerinden herhangi bir noktadan 

noktaya her an iletilebildiği; çok sayıda doküman, 

görüntü, ses ve metni çeĢitli yollarla birleĢtirerek 

sunma yetisine sahip bir medya alanıdır. Sosyal medya 

ile kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı 

zaman dilimlerinde ve etkileĢim içinde eriĢebilmeleri 

sağlanmaktadır[4]. Sosyal medya, eğitim süreçlerini 

geliĢtirebilecek birçok özelliğe sahiptir. [5]‘a göre 

sosyal medya destekli eğitimin en temel 

özelliklerinden biri, geleneksel eğitim sistemindeki 

öğrenci, öğretmen etkileĢimlerini artırarak, dijital 

araçları kullanıp bir araya getirerek toplamasıdır. 

Sosyal medya destekli eğitim ortamı ile Ġnternet‘te 

görüntülü sohbette olduğu gibi, ses ile görüntüyü, yazı 

ile görüntüyü, sesi yazıyı ve görüntüyü bir araya 

toplayabilen alternatif bir öğretim ve öğrenim 

sağlanabilmektedir. Günümüzde sosyal medya 

araçlarına örnek olarak dünya ile birlikte ülkemizde de 

popüler olan Sosyal Ağ web siteleri (Facebook, 

Twitter) gibi internet uygulamaları gösterilebilir [4]. 

Sosyal ağ web siteleri bireylerin internet üzerinde 

toplum yaĢamı içinde kendilerini tanımlayarak, aynı 
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kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaĢabilecekleri 

insanlara internet iletiĢim metotları ile iletiĢime 

geçmek için ve sosyal yaĢamda yapılan çeĢitli jestleri 

simgeleyen sembolik hareketleri göstererek sosyal 

iletiĢim kurmaya yarayan web siteleridir. [4]. 

Günümüzde, birçok sosyal ağ web sitesi ortaya çıkmıĢ 

olup bu siteler insanların iletiĢimini, etkileĢimini, 

iĢbirliğini, birlikte çalıĢmasını ve hatta öğrenme 

sürecini yeniden Ģekillendirmektedir. Günümüzde 

milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleri ile sosyal ağlar 

üzerinde çevrimiçi olarak yer almaktadır. Sosyal 

ağların öğrenci ve öğretmenlerin iletiĢim becerilerini 

geliĢtirici, katılımı geniĢletici, akran desteğini 

güçlendirici ve iĢbirliğine dayalı öğrenmenin 

gerçekleĢmesini sağlayıcı özellikleri vardır[1]. 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal ağlar aracılığıyla 

basit adımları takip ederek eğitim amaçlı bir topluluk 

oluĢturması, kendi aralarında paylaĢımları 

gerçekleĢtirmeleri, iletiĢim ve dönüt alabilmeleri 

kolaylıkla yapılabilmektedir. Sosyal ağ siteleri ayrıca 

öğrenim ve öğretim süreçlerinin metin, video, ses, gibi 

materyallerle zenginleĢtirerek öğrencilerin öğrenme 

sürecinin desteklenmesi ve öğretmenin öğretim ve 

değerlendirme sürecine destek olması gibi imkanları 

da sağlamaktadır[3]. 

 

1. Yöntem 
 

Sosyal medya uygulamaları içerisinde öne çıkan 

örneklerin değerlendirilmesi amacıyla sosyal ağlar 

üzerinden hareketle üniversite düzeyindeki eğitim 

süreçlerinde sosyal medyanın kullanımının etkililiği ve 

faydalınabilirliğinin tespiti amaçlanmıĢtır. Bu 

çerçevede Gazi Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek 

Okulunda öğrenim gören 18-25 yaĢ aralığındaki60 

öğrenciye (bir dönem boyunca ders öğrenim 

süreçlerinde aktif olarak sosyal ağortamlı öğrenim 

desteği sağlanarak bu desteğin etkilerine iliĢkin 

öğrenci görüĢlerine dayalı olarak değerlendirme 

yapılmıĢtır. Bu amaçla, öğrenciler[2] tarafından 

gerçekleĢtirilen tez çalıĢmasından yararlanılarak sosyal 

medyanın öğrenim ve öğretim süreçlerine etkisini 

belirleme amaçlı hazırlanan bir anket uygulanmıĢ olup, 

verilen cevapların istatistik analizi yapılarak, ortaya 

çıkan bulgular yorumlanmıĢtır. 

 
2. Bulgular 

 

Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerinin sosyal medyanın eğitim sürelerine 

etkileriyle ilgili görüĢlerini belirlemek amacıyla 

uygulanan anket soruları; Sosyal Medyanın Eğitim 

Süreçlerindeki Önemi, Sosyal Medyanın Eğitimde 

Kullanımını Etkileyen Faktörler, Sosyal Medyayı 

Eğitimde Kullanmaya Yönelik Tutumlar, Eğitim 

Süreçlerinde Sosyal Medyanın Kullanım Sıklığı, 

Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Sosyal Medya 

Araçları, Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Sosyal Ağ 

Web Siteleri, Sosyal Ağ Web Sitelerinin Kullanım 

Amaçları baĢlıkları altında toplanmıĢtır.   

 

2.1 Sosyal Medyanın Eğitim Süreçlerindeki Önemi 

 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya 

araçlarının eğitim süreçlerindeki önemine yönelik 

görüĢlerini belirlemek amacıyla sorulan soruların 

frekans analizi Tablo 1‘de yer almaktadır. 
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1 Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımını faydalı buluyorum. 5 8,3 11,7 43,3 31,7 

2 Eğitimimde sosyal medyayı kullanmam, daha iyi notlar almamı sağlıyor. 5 8,3 26,7 43,3 16,7 

3 
Eğitimimde sosyal medyayı kullanmam, ödevlerimi daha çabuk bitirmemi 

sağlıyor. 
6,7 15,0 21,7 35,0 21,7 

4 Eğitimde sosyal medya kullanmak verimliliğimi arttırıyor. 1,7 18,3 21,7 40,0 18,3 

5 Sosyal medya kullanımını kolay buluyorum. 5,1 6,8 6,8 40,7 40,7 

6 Sosyal medyada deneyimli bir kullanıcı haline gelmek benim için çok kolay oldu. 6,8 11,9 20,3 28,8 32,2 

7 Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımını öğrenmeyi kolay buluyorum. 3,4 18,6 15,3 39,0 23,7 

8 Sosyal medya uygulamalarını basit ve anlaĢılır buluyorum. 3,3 13,3 18,3 36,7 28,3 

9 
Eğitimim sırasında ulaĢtığım internet eriĢim imkânları, sosyal medyayı 

kullanmamı kolaylaĢtırıyor. 
3,3 8,3 8,3 46,7 33,3 
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Tablo 1. Sosyal Medyanın Eğitim Süreçlerdeki Önemiyle Ġlgili Soruların Frekans Analizi Sonuçları 

 

Veri analizi sonuçlarına göre öğrencilerin 

çoğunluğunun sosyal medyanın eğitim süreçleri için 

önemli olduğuyla ilgili görüĢlere katıldıkları 

görülmüĢtür. Öğrencilerin büyük bölümü eğitim 

süreçlerinde sosyal medya araçlarının kullanımının 

gerekli olduğunu, sosyal medya araçlarının faydalı 

olduğunu, ders baĢarılarının arttığını ve eğitim 

süreçlerinde sosyal medya araçlarının kullanımının 

kolay olduğunu belirtmektedir. 

 

2.2 Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımını 

Etkileyen Faktörler 

 

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde sosyal medya 

kullanmalarına etki eden sosyal faktörlerle ilgili 

sorulara verdikleri cevapların frekans analizi Tablo 

2‘de yer almaktadır. 
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es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 (

%
) 

1 
Derslerimize giren öğretim görevlileri ve okulumuzun yöneticileri eğitim süreçlerinde 

sosyal medya araçlarının kullanımı konusunda beni teĢvik ediyorlar. 
1,7 15,0 20,0 31,7 31,7 

2 
Ailem ve akrabalarım eğitim sürecimde sosyal medyayı kullanmamın gerekli olduğunu 

düĢünüyorlar. 
10,3 20,7 19,0 37,9 12,1 

3 
ArkadaĢlarım eğitim sürecimde sosyal medyayı kullanmamın gerekli olduğunu 

düĢünüyorlar. 
1,7 15,5 20,7 39,7 22,4 

4 
Bir sosyal ağın üyesi ve kullanıcısı olmak, bende bir topluluğun parçası olduğum hissi 

uyandırıyor.  
10,0 10,0 18,3 36,7 25,0 

5 Bir sosyal medya topluluğuna bağlı olduğumu hissediyorum.  3,5 12,3 21,1 36,8 26,3 

6 
Eğer bir ders çalıĢma konusuyla ilgili olarak bir cevap almaya ihtiyaç duyarsam, üye 

olduğum sosyal medya grubuna çözüm ile ilgili cevap almak için mesaj atabiliyorum.  
1,7 10,2 11,9 39,0 37,3 

7 
Benim sosyal ağ topluluğumla aramdaki arkadaĢlık iliĢkileri ve birliktelik benim için 

çok Ģey ifade ediyor.  
5,0 25,0 20,0 23,3 26,7 

 

Tablo 2.Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımını Etkileyen Faktörlerle Ġlgili Soruların Frekans Analizi Sonuçları 

 

Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunluğu sosyal 

medyayı eğitim süreçlerinde kullanmaya iten en 

önemli faktörün, derslerine girdikleri öğretim 

görevlilerinin ve okul yöneticilerinin olduğunu 

belirtmektedir. Birlikte eğitim aldıkları öğrenci 

arkadaĢlarının da sosyal medyayı eğitimde 

kullanmalarına etkisi olduğunu gözlenmektedir. 

Ayrıca, öğrenciler sosyal medyayı kullandıklarında 

kendilerini bir sosyal topluluğun parçası olarak 

hissettiklerini ve ders konularıyla ilgili olarak bağlı 

oldukları sosyal medya grubundan yardım 

alabildiklerini belirtmektedirler.  

 

2.3 Sosyal Medyayı Eğitimde Kullanmaya Yönelik 

Tutumlar 

 

Öğrencilerin sosyal medyanın eğitim süreçlerinde 

kullanımına yönelik tutumlarıyla ilgili sorulara 

verdikleri cevapların frekans analizi Tablo 3‘de yer 

almaktadır. 

 

 

No  Madde 

K
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in
li

k
le

 

K
at
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m

ıy
o
ru

m
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) 
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m
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m
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) 
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) 
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%
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ıl
ıy

o
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m
 (

%
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1 
Bana göre, geleneksel eğitim yöntemlerine ilave olarak sosyal medyanın öğretim 

etkinliklerinde kullanımın daha çok çekici olduğunu düĢünüyorum.  
5,0 16,7 31,7 23,3 23,3 

2 
Geleneksel eğitim yöntemlerine ilave olarak sosyal medyanın öğretim etkinliklerinde 

3,3 15,0 25,0 38,3 18,3 
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kullanımın çok daha iyidir.   

3 Eğitim etkinliklerinde sosyal medyayı kullanmaktan hoĢlanıyorum.  8,5 5,1 22,0 44,1 20,3 

4 Eğitim etkinlerinde sosyal medyayı kullanmak öğrenmeme yardımcı oluyor.  8,3 6,7 18,3 40,0 26,7 

 

Tablo 3.Sosyal Medyayı Eğitimde Kullanmaya Yönelik Tutumlarla Ġlgili Soruların Frekans Analizi Sonuçları 

 

 

Tablo 3‘de yer alan veri analiz sonuçları 

incelendiğinde öğrencilerin çoğunlukla sosyal 

medyayı eğitim süreçlerinde kullanmaya yönelik 

olumlu tutumlara sahip oldukları gözlenmektedir. 

Öğrenciler sosyal medyanın eğitim süreçlerinde 

kullanımının geleneksel yöntemlere göre daha iyi, 

daha çekici olduğunu kabul etmektedir. Öğrenciler 

ayrıca sosyal medyayı öğrenim süreçlerinde 

kullanmaktan hoĢlandıklarını, öğrenmelerine yardımcı 

olduğunu belirtmektedir. 

 

2.4 Eğitim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Kullanım 

Sıklığı 

 

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde sosyal medyanın 

kullanım sıklığıyla ilgili anket sorularına verdikleri 

cevapların frekans analiz sonuçları Tablo 4‘de yer 

almaktadır. 
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m
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%
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1 

GeçmiĢ 

öğretim 

yıllarında 

Okulunuzdaki 

eğitim 

etkinliklerinde 

sosyal 

medyayı  

sıklıkla 

kullandık 

9,6 19,2 21,2 28,8 21,2 

2 

Okulunuzdaki 

eğitim 

süreçlerinizde 

sosyal 

medyayı bu 

öğretim 

yılında 

sıklıkla 

kullandık 

5,7 9,4 20,8 26,4 37,7 

 

Tablo 4.Eğitim Süreçlerinde Sosyal Medyanın 

Kullanım Sıklığıyla Ġlgili Soruların Frekans Analizi 

Sonuçları 

 

Öğrencilerinsosyal medyanın eğitim süreçlerinde 

kullanım sıklığıyla ilgili görüĢleri incelendiğinde Ģu 

anki öğretim yılında kullanım sıklığının önceki yıllara 

göre arttığına yönelik görüĢlerinin olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

2.5 Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Sosyal Medya 

Araçları 

 

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde kullandıkları sosyal 

medya araçlarıyla ilgili anket sorularına verilen 

cevapların frekans analizi sonuçları Tablo 5‘de yer 

almaktadır. 

 

No 

 K
u

ll
an

ıy
o

ru
m

 (
%

) 

K
u

ll
an

m
ıy

o
ru

m
 (

%
) 

1 Web Seminerleri  20,7 79,3 

2 Podcast araçları  6,9 93,1 

3 E-portfolyolar  12,1 87,9 

4 Anlık MesajlaĢma Araçları  53,4 46,6 

5 

Sosyal Ağ websiteleri (Facebook, 

MySpace, Bebo, Linkedln, 

Google+ vb.)  

79,3 20,7 

6 Wikiler  39,7 60,3 

7 Teletop  0 100 

8 del.icio.us.  5,2 94,8 

9 YouTube  58,6 41,4 

10 Diğerleri  37,9 62,1 

 

Tablo 5.Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Sosyal Medya 

Araçlarıyla Ġlgili Soruların Frekans Analizi Sonuçları 

 

Eğitim süreçlerinde kullanılan sosyal medya araçlarına 

iliĢkin veri analiz sonuçları incelendiğinde öğrenciler 

tarafından eğitim süreçlerinde en fazla Sosyal Ağ Web 

sitelerinin (Facebook, MySpace, Bebo, LinkedIn, 

Google+, vb.) kullanıldığı gözlenmektedir. Sosyal ağ 

web sitelerinden sonra öğrenciler tarafından eğitim 
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amaçlı olarak en sık kullanılan sosyal medya aracının 

Youtube web sitesi olduğu görülmektedir. 

 

2.6 Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Sosyal Ağ Web 

Siteleri 

 

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde kullandıkları sosyal 

ağ web sitelerine yönelik anket sorularına verdikleri 

yanıtların frekans analizi sonuçları Tablo 6‘da yer 

almaktadır. 

 

Tablo 6.Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Sosyal Ağ 

Web Siteleriyle Ġlgili Soruların Frekans Analizi 

Sonuçları 

No 

 K
u

ll
an

ıy
o

ru
m

 (
%

) 

K
u

ll
an

m
ıy

o
ru

m
 (

%
) 

1 Bobo 1,7 98,3 

2 Facebook 84,5 15,5 

3 Friendster 1,7 98,3 

4 Linkedln 5,2 94,8 

5 MySpace  6,9 93,1 

6 Sconex  5,2 94,8 

7 Windows life Space 6,9 93,1 

8 Yahoo! 360  13,8 86,2 

9 Google + 58,6 41,4 

10 Diğer 37,9 62,1 

 

 

Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların frekans 

analiz sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin eğitim 

amaçlı olarak sosyal ağlar içinde en çok kullandıkları 

web sitesinin Facebook olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin Facebook‘tan sonra en çok kullandığı 

sosyal ağ web sitesi ise Google+ olduğu 

görülmektedir. 

 

2.7 Sosyal Ağ Web Sitelerinin Kullanım Amaçları 

 

Öğrencilerin sosyal ağ web sitelerinin kullanım 

amaçlarıyla ilgili anket sorularına verdikleri cevapların 

frekans analizi sonuçları Tablo 7‘de yer almaktadır. 

 

Veri analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin sosyal ağ 

web sitelerini en çok arkadaĢlarıyla bağlantı kurmak 

için kullandıkları ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerin ikinci 

sıradaki kullanım amacı sosyal ağ sitelerini ders 

konularıyla ilgili olarak öğretim görevlileriyle iletiĢim 

kurmaktır. Üçüncü sıradaki kullanım amacının ise 

öğrencilerin sosyal ağ web sitelerini ders konularıyla 

ilgili olaraksınıf arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmak olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 7.Sosyal Ağ Web Sitelerinin Kullanım 

Amaçlarıyla Ġlgili Soruların Frekans Analizi Sonuçları 

 

No 

 K
u

ll
an

ıy
o

ru
m

 (
%

) 

K
u

ll
an

m
ıy

o
ru

m
 (

%
) 

1 ArkadaĢlarımla bağlantı kurmak için  84,5 15,5 

2 
Hiç tanıĢmadığım kiĢilerle yeni 

arkadaĢlıklar kurmak için 

22,4 77,6 

3 

Ġnsanlar hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için (Daha önce tanıdığım ya 

da tanımadığım)  

41,4 58,6 

4 
Bir forum ortamında fikirlerimi ve 

görüĢlerimi paylaĢmak için  

53,4 46,6 

5 
Web sitesi reklamlarına cevap vermek 

için 

6,9 93,1 

6 
Herhangi birisiyle randevulaĢıp 

buluĢmak için  

17,2 82,8 

7 
Etkinlikleri planlamak ya da 

arkadaĢlarımı davet etmek için   

50,0 50,0 

8 
Ders konularıyla ilgili olarak öğretim 

görevlileriyle iletiĢim kurmak için  

69,0 31,0 

9 
Ders konularıyla ilgili olarak sınıf 

arkadaĢlarımla iletiĢim kurmak için  

65,5 34,5 

10 
Fotoğraf, müzik, video ya da diğer 

çalıĢmaları paylaĢmak için 

60,3 39,7 

11 Mesleğimle iliĢkili etkinlikler için  (iĢ 

ağları, vb) 

44,8 55,2 

12 Özel ilgi, hobi gruplarına katılmak için 53,4 46,6 

13 Diğer 

 

25,9 74,1 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

 

Öğrencilerin büyük bölümü eğitim süreçlerinde sosyal 

medya araçlarının kullanımının gerekli, faydalı ve 

kolay olduğunu, ders baĢarılarınıartırdığını 

belirtmektedir.Öğrencileri eğitim süreçlerinde sosyal 

medya kullanmaya öğretim görevlileri ve öğrenci 

arkadaĢları teĢvik etmektedir. Ayrıca, öğrenciler ders 

konularıyla ilgili olarak bağlı oldukları sosyal medya 
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grubundan yardım alabilmektedir. Öğrenciler sosyal 

medyayı eğitim süreçlerinde kullanmaya yönelik 

olumlu tutumlara sahiptir. Öğrenciler sosyal medyayı 

öğrenim süreçlerinde kullanmaktan hoĢlanmakta ve 

öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmektedir. 

Sosyal medyanın eğitim süreçlerinde kullanım sıklığı 

her öğretim yılında artıĢ göstermektedir. Öğrenciler 

tarafından eğitim süreçlerinde sosyal medya araçları 

içinde en çok sosyal ağ web sitelerinin 

kullanılmaktadır. Sosyal ağ web sitelerinden sonra 

öğrenciler tarafından eğitim amaçlı olarak en sık 

kullanılan sosyal medya aracı Youtube web sitesidir. 

Sosyal ağ web siteleri içinde öğrencilerin eğitim 

amaçlı olarak en çok kullandıkları web sitesinin 

Facebook olduğu, Facebook‘tan sonra en çok 

kullandıkları sosyal ağ web sitesinin ise Google+ 

olduğu tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin sosyal ağ web 

sitelerini en çok arkadaĢlarıyla bağlantı kurmak için 

kullandığı ortaya çıkmıĢtır. Öğrenciler sosyal ağ 

sitelerini ayrıca ders konularıyla ilgili olarak öğretim 

görevlileriyle ve sınıf arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmak 

için de kullanmaktadır. Bu da eğitim süreçlerini 

geliĢtirmek için sosyal medya araçlarının kullanımının 

etkili ve faydalı olabileceğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu araĢtırma sonucunda sosyal medya aracılığıyla 

öğretim süreçlerinin desteklenmesinin Ankara Meslek 

Yüksekokulu‘ndaki öğrencilerin öğrenmelerinde etkili 

olduğu, öğrenme süreçlerini kolaylaĢtırdığı, 

öğrencilerin daha etkin olduğu, öğretim sürecinin 

parçası olduğu düĢüncelerini öğrencilerde uyandırdığı 

tespit edilmiĢtir. 
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Güvenlik Açısından, Yazılım Tasarımı ve Yazılım Ürün Doğrulaması 
 

Albert Özkohen, Ufuk Çağlayan 
Boğaziçi Üniversitesi 

albert.ozkohen@boun.edu.tr, caglayan@boun.edu.tr 

 

Özet: Mevcut bir yazılım kaynak kodu ile onunla ilgili tasarım ürünü arasındaki denkliğin tanımlanması için 

birçok çalıĢma yapılmaktadır. Tasarım ve uygulama yazılım yaĢam döngüsünün önemli iki aĢamasıdır. VerilmiĢ 

bir yazılım kaynak kodu ile UML ile oluĢturulmuĢ bir tasarımı, SPIN Model Denetleyicisinin dili olan 

PROMELA diline çevirerek, bu ikisi arasındaki denkliği, iki sonlu durum makinasının denkliği ile 

gösterebileceğimizi öneriyoruz 

 

Anahtar Kelimeler: kaynak kodu, model denetimi, yazılım doğrulama, UML, SPIN, PROMELA; kod tasarım 

denkliği. 
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Özet: Nükleer fizik, teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması ya da çıkarılması anlamında önemli bilim alanıdır ve 

geniĢ uygulama alanına sahiptir. Bu alanlardan biri olan nükleer tıp, hem teĢhis hem de tedavi amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Nükleer fizik sayesinde yapılan hızlandırıcılarla, vücuttaki dokular, kemikler ve organlar test 

edilmekte ve teĢhislerde yardımcı olmaktadır. Bunların dıĢında nükleer reaksiyonların daha iyi anlaĢılabilmesi ve 

nükleer teorilerin düzeltilebilmesi de önemlidir. Bunun için gereken deneysel verinin azlığı, deneylerin maliyetli 

ve zor gözlenebilir olması nükleer fizikçileri benzetim programlarına yönlendirmiĢtir. Bu programlar sayesinde 

reaksiyonların doğası gereği hesaplanması zor ve karmaĢık olan hesaplamalar yapılabilmektedir. Böylece 

deneyler yapılmadan önce olası sonuçların ihtimalleri hesaplanabilmekte ve deney daha kontrollü bir Ģekilde 

yapılabilmektedir. Böylece daha kesin sonuçlar daha az maliyetli hale gelmektedir. Bu açıdan benzetim 

programları nükleer fizik alanı için önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Nükleer Fizik, Benzetim Programları, Talys Talys 1.2, Geant4, Empire II, Alice/ASH, 

PCross-03, Cem95. 

 

Assesment on Simulation Programs on Nuclear Physics 
 

Abstract: Nuclear physics is a very important science field in means of new technological innovations to 

emerge and it has wide application fields. Nuclear medicine; as one of these fields ,is used both for diagnosis and 

treatment purposes. With the accelerators made trough Nuclear Physics; tissues,  bones, organs in the body are 

being examined and lend assistance to diagnosis. Other than these, it is important to straighten the nuclear 

theories and bring a better understanding to nuclear reactions. There for Physicists are channeled to simulation 

programs, as  result of the minority of experimental data, the high cost and the difficulty in observation of the 

experiments. Thanks to these programs, the calculations, which are very difficult because of the nature of 

reactions; can be made. Ġn this manner, the probabilities of potential results of an experiment can be calculated 

and the experiments can be made more controlled. Thus more certain results become less costly. In that respect 

Nuclear simulation programs book a great place for Nuclear Physics 

 

Keywords: Nuclear Physics, Simulation Programs, Talys 1.2, Geant4, Empire II, Alice/ASH, PCross-03, 

Cem95. 

 

1.Giriş 

 

Nükleer fizikteki deneysel ve teorik çalıĢmalar, 20. 

Yüzyıl fiziğinin geliĢmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Örneğin nükleer fizik 

laboratuarlarındaki deneysel sonuçlar neticesinde; 

 Kuarkların etkileĢmesinden oluĢan çeĢitli 

problemlerin açığa kavuĢturulması, 

 Big Bang‘den hemen sonra evrenin ilk 

oluĢumu esnasında meydana gelen iĢlemlerin 

anlaĢılması, 

gibi bir çok inanılmaz problemin çözülmesine katkı 

sağlamaktadır.[1] 

Nükleer fizik, teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması ya 

da çıkarılması anlamında önemli bir bilim alanıdır ve 

günümüzde geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. 

Bu alanlardan biri olan nükleer tıp, hem teĢhis hem de 

tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Nükleer fizik 

sayesinde yapılan hızlandırıcılarla, vücuttaki dokular, 

kemikler ve organlar test edilmekte ve teĢhislerde 

yardımcı olmaktadır. Nükleer reaksiyonlar açısından 

bakacak olursak; elde edilen deneysel sonuçlar, temel 

çekirdek fiziğinin anlaĢılabilmesi bakımından önem 

kazanmaktadır. Nükleer reaksiyonların enerji 

bağımlılığı detaylı olarak bilinmediği için çok 

sayıdaki enerji değeri için tesir kesitlerinin ve spektral 

yayınlanma Ģekillerinin incelenmesi gerekmektedir. 

Reaktörlerde üretilen geçici çekirdekler, genellikle 

kısa yarı ömürlüdür. Bu çekirdeklerin tesir kesitlerin 

ve yayınlanma spektrumlarının doğrudan ölçülmesi 

pek mümkün değildir. Bu anlamda, zaman 

kazanılması açısından yapılacaklar konusunda ilk 

olarak, bu tesir kesitlerinin teorik olarak önceden 

hesaplanması gereklidir.  

Diğer bir kullanım alanı da temel bilimler içindedir. 

Fizikte; katıların elektron yapısı,yüzeylerin ve ara 

yüzeylerin incelenmesi amacıyla nükleer fizikten 

yararlanılır. 

Kimyada; polimerik yapıların incelenmesi, iz elementi 

analizi alanlarında ve biyolojideise; radyografi, 

akıĢkan yüzeylerde kompleks biyomoleküllerin 

yapısının incelenmesigibi alanlarda 

kullanılmaktadır.[2] Dünyada nükleer enerji için 

yapılmıĢ veyapılmakta olan nükleer güç santralleri de 
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nükleer fiziğin yararlı alanlarından birdiğeridir.Bu güç 

santrallerinde gama parçacığı kullanılarak yapılan 

reaksiyonlar, santralleringüvenliği, malzemelerin 

radyasyondan kaynaklanan yapısal bozulmalarının 

ölçülmesigibi noktalarda uygulanmaktadır.Nötron 

üretimi için kullanılan pek çok nükleer reaksiyon türü 

mevcuttur. Ancak,nötronların üretiminde protonların 

kullanımı, nötron üretimi açısından en uygun 

yöntemolarak karĢımıza çıkmaktadır. Genel olarak 

durumun bu olmasına rağmen, fotonötronlarile 

uyarılan çekirdek reaksiyonları, fisyon ve füzyon 

enerji reaktörlerinin tasarımında vegüvenlik testlerinde 

önemli yer tutar. Bu tür reaksiyonların oluĢturulması 

sırasında,kullanılan malzemelerin yapısal 

dayanıklılığını etkileyecek 

değiĢimleroluĢabilmektedir.Bu nedenle, problemlerin 

öneminin anlaĢılabilmesi ve sorunlarıngiderilebilmesi 

ve önceden oluĢabilecek durumların belirlenebilmesi 

için teorikhesaplamaların yapılabilmesi gerekmektedir. 

Bahsedilen teorik hesaplamaların yapılabilmesi 

konusunda benzetim programlarının rolü çok 

büyüktür. Bu programlar sayesinde analitik çözümün 

zor ya da imkansız olduğu matematik problemlerinin 

çözümü yapılabilmektedir. 

 

2.Benzetim Programları Neden Gerekli? 

 

Nükleer fizik ve nükleer fiziğin geliĢimiyle oluĢan 

diğer alanlarda karĢılaĢılan en büyük sorunlardan 

birideneylerin maliyetli olmasıdır. Bu durum ister 

istemez yapılacak deneylerin verimlerinin yüksek 

olmalarını gerektirmektedir. Maliyetin dıĢında örneğin 

bir malzeme yada hızlandırıcı tasarımında, bu tasarımı 

yapmadan önce gerekli tüm hesaplamaların yapılması 

ve gerekiyorsa ona göre önlemler alınması Ģarttır. 

Ayrıca nükleer tıp alanında bu hesaplamalar hayati 

öneme sahiptir. Ayrıca Ģu anda var olan gerçekleĢen 

olayların anlaĢılması için oluĢturulan teorik 

çalıĢmaların geliĢtirilmesi içinde bu hesaplamalara 

ihtiyaç vardır. Bu hesaplamaların yapılması konusunda 

benzetim programları bizim için büyük kolaylık teĢkil 

eder. Bu sayede istenilen hedefe odaklı sağlıklı ve 

verimli deneyler yapabilmek için gerekli hesaplamalar 

kolaylıkla yapılabilmektedir. Kısacası benzetim 

programı ihtiyaçlarımızı; 

1.Kurulacak deneysel sistemlere karar verebilmek için, 

2.Deneysel sonuçlarla, simülasyon sonuçlarını 

karĢılaĢtırıp hata oranlarını ya da analizin doğruluğunu 

bulabilmek için, 

3.Teoriden gelen simülasyon verileri ile deneysel 

sonuçları karĢılaĢtırıp teoriyi test edebilmek için, 

 Ģeklinde üç ana baĢlıkta toplayabiliriz. [3] 

 

3.Benzetim Programları 

 

3.1.Talys 1.2 

 

TALYS, Linux iĢletim sisteminde çalıĢan ve fortran 

programlama diline sahip, nükleer reaksiyonların 

analizi ve tahmini için oluĢturulmuĢ bir bilgisayar kod 

programıdır. Simülasyon reaksiyonlarda, nötron, 

proton, döteryum, trityum, 3-He, α parçacıkları ve 

gama ıĢınımları 1 keV – 250 MeV enerji bölgesinde 

çalıĢılabilir. Hedef çekirdek kütleleri için 12 ve daha 

ağır kütleli olma Ģartı TALYS 1.2 sürümü ile 5 < A ≤ 

339 durumuna geliĢtirilmiĢtir [4] Nükleer model ve 

süreçlerin veri tabanı ile kombinasyonlarda, optik 

model, birleĢik çekirdek istatistiksel teori, doğrudan 

reaksiyonlar (elastik ve elastik olmayan saçılmalar) ve 

denge öncesi süreçler teorik analiz tabanında 

yapılabilmektedir [5].  

 

TALYS çıktı dosyalarında, 

 

 Esnek, esnek olmayan ve toplam tesir kesiti, 

 Elastik saçılma açısal dağılımlar, 

 Kesikli seviyelerde açısal dağılımlar, 

 Ġzomerik ve taban durum tesir kesiti, 

 Toplam parçacık (n,xn), (n,xp) v.b enerji ve 

çift diferansiyel tesir kesitleri, 

 Tekli ya da çoklu emisyon tesir kesitleri, 

 Ürün çekirdeklerin oluĢum tesir kesiti 

sonuçları 

 

gibi veriler elde edilebilir.  

Talys 1.2 çalıĢma mantığı ġekil 1'de gösterilmiĢtir. 

Yapılmak istenen çalıĢma yukarıdaki Ģemaya göre 

Ģekillendirilip, hesaba katılması istenen ekstra 

durumlar var ise belirlenen parametreler eklenerek 

daha detaylı sonuçlar alınabilmesi mümkündür. 

Örnek olarak doğal Ce çekirdeği üzerine yollanan bir 

gama mermisi ilegerçekleĢtirilen (g,n)+(g,n+p) 

reaksiyonunun GDR parametreleri kullanılarak 

TALYS1.2 programına ait girdi dosyası, çıktı dosyası 

ve sonuçların literatürle karĢılaĢtırılması aĢağıda 

verilmiĢtir.[6] 

 
Şekil 29 Talys 1.2 Reaksiyon Mekanizmaları ve Nükleer Modelleri 

projectile g 

element ce 

mass 0 

energy energies 

channels y 

maxchannel 3 

abundance z058 

egr 58 140 15.04 E1 

sgr 58 140 383 E1 

ggr 58 140 4.41 E1 

 
Şekil 2 Örnek girdi dosyası 
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xs.100000.tot 

# g + nat-Ce 

# 

# 

# # energies = 64 

# E   xs 

6.000E+00 0.00000E+00 

7.000E+00 0.00000E+00 

7.500E+00 1.72973E+00 

8.080E+00 2.76542E+00 

8.350E+00 3.05462E+00 

8.620E+00 3.36333E+00 

8.890E+00 3.70474E+00 

9.160E+00 4.09623E+00 

9.440E+00 3.08246E+01 

9.710E+00 3.66940E+01 

9.980E+00 4.13461E+01 

1.025E+01 4.61738E+01 

1.052E+01 5.13545E+01 

1.080E+01 5.74843E+01 

1.107E+01 6.55291E+01 

1.134E+01 7.64769E+01 

1.161E+01 8.87281E+01 

1.216E+01 1.19722E+02 

1.243E+01 1.38667E+02 

1.270E+01 1.60025E+02 

1.297E+01 1.82801E+02 

1.322E+01 2.06090E+02 

1.352E+01 2.36061E+02 

1.379E+01 2.63951E+02 

1.406E+01 2.90868E+02 

1.433E+01 3.15245E+02 

1.460E+01 3.33511E+02 

1.488E+01 3.43915E+02 

1.515E+01 3.44062E+02 

1.542E+01 3.34774E+02 

1.569E+01 3.17806E+02 

1.596E+01 2.95765E+02 

1.624E+01 2.70292E+02 

1.651E+01 2.45257E+02 

1.678E+01 2.17237E+02 

1.705E+01 1.82814E+02 

1.732E+01 1.51824E+02 

1.760E+01 1.23412E+02 

1.787E+01 1.01166E+02 

1.814E+01 8.16763E+01 

1.841E+01 6.56194E+01 

1.868E+01 5.26600E+01 

1.896E+01 4.22520E+01 

1.923E+01 3.45880E+01 

1.950E+01 2.87269E+01 

1.977E+01 2.41210E+01 

2.004E+01 2.04050E+01 

2.032E+01 1.71591E+01 

2.056E+01 1.48381E+01 

2.086E+01 1.24621E+01 

2.113E+01 1.06935E+01 

2.140E+01 9.23135E+00 

2.168E+01 7.99253E+00 

2.195E+01 6.98487E+00 

2.222E+01 6.19422E+00 

2.249E+01 5.49172E+00 

2.276E+01 4.93239E+00 

2.304E+01 4.43729E+00 

2.331E+01 4.04480E+00 

2.400E+01 3.27518E+00 

2.500E+01 2.55207E+00 

2.600E+01 2.08367E+00 

2.700E+01 1.74786E+00 

2.800E+01 1.49783E+00 

 

Şekil 3 Örnek çıktı dosyası 

 

3.2. Giant 4 

Geant3 CERN'de Fortran dili kullanılarak geliĢtirildi. 

(1982-1994). Geant4 ise (C++) dili kullanılarak 

Geant3'ün modifiye edilmiĢ halidir.Geant4 SLAC' da 

BaBar deneyinde 2000 yılından itibaren 

kullanılmaktadır. ―GEANT4, maddeden geçen ve 

etkileĢen parçacıkların simülasyonunu yapabilen 

yazılımdır (http://www.cern.ch/geant4). Geant4 

ATLAS, CMS, LHCb deney merkezlerinde 2004' den 

itibaren Monte Carlo Simulasyon programı olarak 

kullanılmaktadır.[7] Geant4 (GEometry ANd 

Tracking) programı Monte Carlo metodu aracılığıyla 

temel parçacıkların madde içerisinden geçiĢinin 

simülasyonunu yapar.BaĢlangıçta, yüksek enerji fiziği 

deneyleri için tasarlanmıĢtır, ancak günümüzde 

nükleer fizik, hızlandırıcı fiziği, medikal  ve uzay 

bilimi gibi diğer birçok alan da kullanıma 

sahiptir.Parçacık sıfır kinetik enerjiye ulaĢıncaya kadar 

veya bir etkileĢme sonucu yok oluncaya 

kadar,parçacığın madde ve dıĢ elektromanyetik 

alanlarla etkileĢmelerini dikkate alarak adım adım 

parçacığın taĢınımınıyapar.TaĢınımın baĢında,sonunda 

taĢınımdaki her bir adımın bitiminde,parçacık, 

detektörün duyar hacmine girdiği 

durumda,kullanıcının taĢınım sürecine eriĢmesine ve 

simülasyon sonuçlarını almasına olanak sağlar.Bunlar 

―Kullanıcı Eylemleri (User Actions) ― olarak 

adlandırılır. 
 

 
Şekil 4 Örnek girdi dosyasına ait olarak elde edilen örnek reaksiyon 

grafiği. 

Geant4 Parçacık madde etkileĢmeleri için çok sayıda 

fizik modeli sağlar:Bunlar Elektromanyetik 
Süreçler,Hadronik Süreçler,Foton/lepton-hadron 

Süreçleri,Optik Foton Süreçleri,Bozunum Süreçleri, 

Sağanak Parametrizasyonu ve bunun gibi daha birçok 

sürecin hesaplanmasında kullanılabilir. Geant4 te 

Linux standart bir çalıĢma çevresidir, bu nedenle Unix 

komutunun nasıl kullanılacağına ve bir C++ kodunun 

nasıl derleneceğine dair az bir bilgi yeterlidir.Nesne 

Yönelimli Teknoloji (Object Oriented Technology) 

kullanır.Sadece karmaĢık uygulamaların 

geliĢtirilmesinde derin bilgi gerekir.Simülasyonun 

temel yapısı ilk olarak, kullanılacak demet 

elemanlarının (mıknatıslar, RF kaviti vb.) 

geometrilerini, yapıldıkları maddeleri ve lokal 

alanlarını tanımlamak ve sonra bu elemanları world‘e 

(tüm geometriyi saran hacime) yerleĢtirmektir. Her bir 

eleman, konuma, rotasyona ve kendisine ait bir alan 

değerine sahip olabilir. Bu elemanlar için parametreler 

bir ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange) input dosyasında veya komut satırında 

bulunabilir. 
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Simülasyon tüm ayrıntılarıyla bir ASCII input 

dosyasında yer alır: 

   -Geometri 

   -GiriĢ demeti (Input Beam) 

   -Fizik süreçleri 

   -Program kontrol parametreleri 

   -ÇıkıĢ Ntuple‘ların üretilmesi 

 

Input dosyası argümanlarıyla birlikte bir komutlar 

dizisinden oluĢur. Her bir komut kendi argüman 

listesine sahiptir. Komut ve argümanlar ayrıntılı olarak 

yazılır, yani input diğer bir Ģahıs tarafından kolaylıkla 

anlaĢılabilen bir simülasyon kaydı olur.[8] 

 

Şekil 5 Geant4 için örnek analiz Ģeması  

AĢağıda örnek bir çalıĢma sonucu gösterilmiĢtir.[9] 

 

Şekil 6 Geant4 örnek çıktı grafiği 

 

3.3. Kullanılan Diğer Benzetim programları 

Bahsi geçen programlar dıĢında amaca göre farklı daha 

bir çok benzetim yazılımı bulmak mümkündür. 

Amaçlanan hedefin gereksinimlerine göre bu 

programlarda özelleĢmektedir. Bazıları aynı 

reaksiyonların hesaplamalarını gerçekleĢtirebilse de 

bazı özel reaksiyonlar için daha üstün simülasyon 

programları gerekmektedir. Bunlardan bazıları aĢağıda 

kısaca açıklanmıĢtır. 

 

3.3.1. Empire II 

 

EMPIRE çeĢitli nükleer modeller içeren, nükleer 

reaksiyon kodlarının modüler bir sistem olup, 

enerjileri ve olay parçacıkları geniĢ bir aralığı üzerinde 

hesaplamalar için tasarlanmıĢtır.Bir mermi, bir nötron, 

proton, herhangi bir iyon (ağır iyonları dahil) veya 

foton olabilir.Enerji aralığı nötron bağlı reaksiyonlar  

(∽ keV)  için çözülmemiĢ rezonans bölgesi baĢından 

uzanan ve ağır iyon kaynaklı reaksiyonlar için birkaç 

yüz MeV kadar gider. Kodu doğrudan, ön-denge ve 

bileĢik çekirdek olanlar dahil büyük nükleer tepkime 

mekanizmaları,oluĢturmaktadır.Doğrudan reaksiyonlar 

genelleĢtirilmiĢ bir optik modeli (ECIS03) veya 

basitleĢtirilmiĢ birleĢtiğinde kanalları yaklaĢım 

(CCFUS) tarafından açıklanmıĢtır. Ön denge 

mekanizma bir NVWY çok adımlı bir bileĢiği ile ya da 

bir küme emisyonu (PCROSS) ile ya da bir ön denge 

uyarım modeli ile veya baĢka bir göre, bir 

deformasyon bağımlı çok adımlı bir direk (ORION + 

TRISTAN) modeli ile düzeltilebilir. 

A <5 mermiler için küresel optik modeli iletim 

katsayıları kullanılarak füzyon kesiti hesaplar. Ağır 

Ġyon oluĢan reaksiyonlar söz konusu füzyon kesiti 

basitleĢtirilmiĢ çiftli kanal yöntem (kod CCFUS) dahil 

olmak üzere çeĢitli yaklaĢımlar kullanılarak 

saptanabilir.Yarı-Denge emisyon kuantum mekaniksel 

teorileri (TUL-MSD ve NVWY-MSC) açısından ele 

alınır. Gama ıĢıması MSC katkısı dikkate alınır. Bu 

hesaplamalar sonraki partikül emisyonu keyfi bir sayı 

ile istatistiksel bozunma tarafından takip edilmektedir. 

[10] 

 

3.3.2. Alice-ASH 

 

ALICE/ASH [11] program kodu, ALICE91 [12] 

program kodunun biraz değiĢtirilmiĢ ve geliĢtirilmiĢ 

bir sürümüdür. ALICE/ASH program kodu 300 

MeV‗lik gelme enerjisine kadar; uyarılma fonksiyonu, 

ikincil parçacıkların açısal dağılımı, tesir kesiti 

hesapları ve yayınlanma spektrumu için uygulanabilir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7Empire II ve Talys programları ile hesaplatılmıĢ çalıĢma 

örneği. [] 
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BaĢlangıç uyarılma sayısı no=3 (proton, nötron ve  

deĢik sayıları toplamı)  olarak alınır. Ayrıca; proton 

giriĢli reaksiyonlar için hesaplamalardaki uyarılma 

sayısı da sistematiksel hesaplama yöntemi ile bulunur. 

 

3.3.2. CEM95 

 

Cascade Exciton Model hesaplamalarını CEM95[14] 

bilgisayar kodu ile yapar. Bu kod, CEM92M [15] 

modelinin geliĢmiĢ versiyonudur. Nükleer 

reaksiyonların hesabı için Monte Carlo hesaplamasını 

kullanır. Bu yöntem, seviye yoğunlukları üzerinde, 

bütün bilinen verilerin içerildiği sistematiksel bir 

hesaplama türüdür. Yüksek bir enerjide seviye 

yoğunluk parametresinin asimtotik Fermi Gas değeri 

ile  a(Z, N, E*)‗nin seviye yoğunluk parametresininin 

fonksiyonel oluĢumunu kullanır. 

 

4.Sonuç 

 

Benzetim programları, nükleer fizik ve bu alanla 

iliĢkili yan alanların geliĢtirilmesi açısından kilit rol 

oynamaktadır. Bu sayede zamandan ve özellikle maddi 

olarak azımsanamayacak avantajlar sağlamakla 

beraber teknoloji ve bilim adına yeniliklerin öncüsü 

olmuĢtur. Ayrıca nükleer tıp alanında hastaların en az 

zarar ile tedavi olmaları için gereken hesaplamalar 

bakımından benzetim programları hayati önem arz 

eder.  

ġu anda yaygın kullanım alanına sahip bu programlar 

gittikçe geliĢmekte ve anlaĢılamayan doğa olaylarına 

yeni yaklaĢımlar getirmek için kullanılmaktadır. Bu 

konuda hala eksikleri bulunmasına rağmen Ģu anda 

geldiği konum gelecek için umut vericidir.  

Bu çalıĢmada nükleer fizik hesaplamaları için 

kullanılan bazı benzetim programlarının kullanım 

nedenleri ve amaçları anlatılmıĢtır. GeliĢen biliĢim 

sektörünün nükleer fiziğe olan olumlu etkisi ve 

sonuçları hakkında bilgi verilmiĢtir. 
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Functions,Energy and Angular Disributions of 

Emitted Particles in Nuclear Reactions at 

Intermediate Energies, Forschungszentrum 

Karlsruhe in der Helmoltz-Gemeinschaft, 

Wissenschaftliche Berichte, p. 230. 

 

[12]Blann, M., 1991. ALICE-91, Report PSR-146, 

LLNL/IAEA/NEA Data Bank, France. 

Şekil 8 Alice/Ash ve Cem95 programları ile hesaplatılmıĢ 

çalıĢma örneği. [13] 
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[13] YaĢar, G., 2010, Tıbbi Uygulamalarda Kullanılan 

Bazı Radyoizotopların Reaksiyon Tesir 

Kesitlerinin Ve Nötron Yayınlanma 

Spektrumlarının Ġncelenmesi, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, Isparta 

 

[14]  Mashnik S.G., 1980. CODE CEM95, Bogoliubov 

Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute 

for Nuclear Research, Dubna, Moscow, p. 14. 

 

[15]Gudima, K. K., Mashnik, S. G., Toneev, V. D., 

1983.  Cascade-exciton model of nuclear 

reactions. Nucl. Phys. A 401, 329–361. 
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Özgür Sanallaştırma Platformu : Proxmox 
 

Rıza Engür Pişirici, Nurullah Çiftci 
Bağımsız AraĢtırmacılar Topluluğu, Para Bilgi Teknolojileri Ltd. ġti. 

engur@uzay.eu, nciftci@para.com.tr 

 

Özet: Proxmox; Linux tabanlı, altyapısında KVM ve OpenVZ kullanan bir özgür sanallaĢtırma platformudur. 

Piyasadaki kapalı/ücretli olan muadilleri ile birçok özelliği bakımından baĢabaĢ giden bir yoldadır. Özellikle 

yeni kurulan üniversiteler için ideal bir çözüm noktasındadır. Sunumda planlanan, sanallaĢtırma kavramının 

anlatılması, var olan ürünlerden bahsedilmesi, proxmox un özellikleri ve bir kurulum demostrasyonudur. 

 

Anahtar Kelimeler: SanallaĢtırma, IaaS, PaaS, Linux, KVM, Container, OpenVZ 

  

mailto:engur@uzay.eu
mailto:nciftci@para.com.tr
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Türkiye'de IPv6 Süreci 
 

Rıza Engür Pişirici, Nurullah Çiftci 
Bağımsız AraĢtırmacılar Topluluğu, Para Bilgi Teknolojileri Ltd. ġti. 

engur@uzay.eu, nciftci@para.com.tr 

 

Özet: Yayınlanan BaĢbakanlık genelgesi ile beraber, Ocak 2013 itibari ile, son aĢamaya girmiĢ bulunmaktayız. 

Buraya kadar olanların kısa bir özeti, bundan sonra yapılması gerekenler ve Türkiye deki durumu özetleyen bir 

sunum sonrasında, örnek olarak Milli Kütüphane'nin IPv6 ya geçiĢ süreci incelenecek ve çıkarılan dersler ele 

alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: IPv6, BaĢbakanlık Genelgesi, ĠĢletim Sistemleri, Yazılımlar, Tarayıcılar, Ağ Aktif 

Cihazları 
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Intro to Couchbase: NoSQL Document Database for Interactive 

Applications 
 

Sharon Barr  
Couchbase Inc 

sharon@couchbase.com 
 

Özet: Couchbase Server is a NoSQL document database for interactive applications. This session introduces 

Couchbase Server, it's strength as a document database store, the underlying distributed architecture, and a 

hands-on tour of Couchbase including online rebalancing while adding nodes to a cluster, indexing and querying 

and cross data center replication. 

 

Anahtar Kelimeler: nosql document database couchbase interactive web applications 

  

mailto:sharon@couchbase.com
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Öğretim Elemanlarının Engelli Eğitiminde Hazır Bulunurlukları 
 

Ali Ekrem Özkul, Osman Tutal, Ayşe Hepkul, Süleyman Arı 
Anadolu Üniversitesi 

aeozkul@anadolu.edu.tr, otutal@anadolu.edu.tr, ahepkul@anadolu.edu.tr, arisparadigm@gmail.com 
 

Özet: Günümüzde engelli bireylerin öğretim kurumlarına fiziksel olarak ulaĢmaları konusunda yoğun çalıĢmalar 

yapılmakla birlikte eğitim ortamlarında engelli öğrencilere ne Ģekilde destek sağlanacağı konusunda öğretim 

elemanlarının oldukça yetersiz olduğu gözlenen bir gerçektir. Bu forumda öğretim süreci içinde öğretim 

üyelerinin görevleri ve sorumluluklarının neler olduğu konusundaki görüĢler derlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Engelsiz Üniversite 
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Python Tornado Framework ve NGINX Web Server 
 

Mehmet Köse 
mehmetkose122@gmail.com 
 

Özet: Günümüzde popüler web programlama dilleri, server yazılımları, veritabanı yazılımları, görece kolay 

kullanılabilir Ģekilde ve standart web siteleri gözetilerek geliĢtiriliyor. Hal böyle olunca, web sitesi popüler 

olduğunda ve günlük onbinlerce kiĢinin ziyaret ettiği sayfalar haline geldiğinde çeĢitli ölçekleme sıkıntılarının 

baĢ göstermesi kaçınılmaz oluyor. Bu noktadaki geliĢtiricinin atabileceği birkaç kurĢun var elbette. Bunlar 

sırasıyla, daha büyük bir sunucuya geçmek, sayfaları geçici dosyalara yazmak (File caching), verileri ram 

üzerinden yayınlamak (Memcache) gibi yolları deneyebilir. Peki ya veritabanı güçlü bir sunucunun bile 

karĢılayamayacağı boyutlara eriĢtiğinde, ardı arkası kesilmeyen sorgularla boğuĢmak durumunda kaldığında ve 

her sorgunun cevabı ancak 10-12 saniyede geri dönebildiğinde? O zaman en iyi ihtimalle daha özel çözümler 

aramanız ve bu konuda deneyimli firmalar, geliĢtiriciler ile görüĢmeniz, yüksek bütçeler ayırmanız gerekecek. 

Kötü olasılık ise yanlıĢ adımlar atmanız ve yıllar sonra belki de hakettiği değere ulaĢan internet sitenize telafisi 

zor hasarlar vermeniz. ġunu kabul etmelidir ki, zihninde bir web projesinini tasarlayan geliĢtiriciye daha ilk 

adımları atmadan projenin yukarıda bahsettiğim sunucu kaynaklarını daha etkili kullanma konusunda kafa 

yorması pek tavsiye edilmiyor, ki bu çok aklı baĢında bir öneridir*. Peki ya size iĢler ciddileĢtiğinde ikinci bir 

sıkıntıya girmeyebileceğinizi, sadece fazladan birkaç dolar ile projenizin hacmini yatay olarak artırabileceğinizi 

söyleseydim? Daha önce planlamak, daha sonra yeniden çözüm üretmek, bunların hiçbirine gerek yok. Eğer 

amacınız en baĢından beri sitenin anlık onbinlerce kiĢiye hitap etmesi ise (tabi ki!) o zaman çıkıĢ amacı yüksek 

internet trafiği altında yayın yapmak olan yazılımları kullanmak daha akıllıca olacak, sizin sunucu yönetimi ve 

performans gibi konular için enerjinizi boĢa harcamanızı engelleyecek, tamamen projenize odaklanmanızı 

sağlayacaktır. Bu noktada, yazılım camiasına ve dolayısıyla internet kültürürüne büyük katkı sağlamıĢ, fakat 

artan iĢlem hacmi ile günümüzdeki sunucu trafiğini kaldırmakta zorlanan açık kaynaklı Apache, PHP, Mysql 

gibi önemli yazılım gereçlerine selam edip, bu ihtiyaca çözüm bulmak için yola çıkmıĢ geliĢtiricilerin zaman 

içinde sivrilen yazılımlarından kendini kanıtlamıĢ olanları tanıtmak, örnek senaryolar üzerinden sağladıkları 

avantajlardan bahsetmek istemekteyim. Python programlama dili üzerine geliĢtirilmiĢ TornadoFramework , yeni 

nesil NoSql veritabanı olan MongoDB , daha ağır Ģartlar altında daha hızlı çalıĢabilen rus yapımı NGINX server 

baĢlıca konu baĢlıklarını oluĢturacak. Ayrıca katılımcıların, bu araçları kullanarak nasıl daha hızlı ve daha 

güvenli internet siteleri geliĢtirebiliriz? Büyük ve ölçeklenebilir siteler geliĢtirmek için büyük bütçeler harcamak 

mı gerekir? Devlet siteleri nasıl daha güvenli hale getirilebilir? Türkiye'den neden büyük ölçekli sosyal ağlar 

çıkmıyor? Büyük çaplı bir projem var hangi araçları kullanmalıyım? gibi sorulara cevap bulacaklarını 

düĢünüyorum. 

 

Anahtar Kelimeler: Python,tornado,nginx,açık kaynak,ölçeklenebilirlik,open source,social network,scalability 
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İş Süreçleri Yönetimi 
 

Rahşan Kalcı 
IBM 

rahsan@tr.ibm.com 
 

Özet: BPM iĢ süreçlerini yönetmek için kapsamlı görünürlük ve iĢ kavrayıĢı sağlar. Temel sistem bütünleĢtirme 

desteğinin yanı sıra, sürecin tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve iyileĢtirilmesi için araçlar ve çalıĢtırma 

zamanı sunar. Yazılım, kolaylıkla ilk projeden kuruluĢ çapındaki programlara ölçeklendirilebilir. BPM ile düĢük 

maliyetli, yüksek verim sağlayan iĢ süreçleri hızlı ve kolayca geliĢtirilebilmektedir. ĠĢ Süreçleri Yönetimi 

(Business Process Management, BPM), Herhangi bir kurumdaki iĢ süreçlerinin, iĢ akıĢlarının optimize edilerek 

kalite verimliliğinin artırılması sağlanır. ĠĢ süreçleri yönetimi için çeĢitli toollar kullanılmaktaır. Kurumların 

verimliliklerini ve üretkenliklerini artırmak için yapmaları gereken en önemli Ģey, iĢ süreçleri analizinin en ideal 

Ģekilde analiz edilerek , iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılıp, maliyet, zaman, kalite ve üretkenlik gibi unsurlar da 

optimize edilmiĢ olacaktır. Süreç yönetimi aĢağıdaki çalıĢma adımlarını kapsamalıdır; ? Mevcut durum 

analizinin yapılması. ? Ġdeal yapının belirlenmesi ? Mevcut teknik alt yapının incelenmesi ? Ġdeal yapının teknik 

analizini yapılarak, teknik gereksinimin belirlenmesi ve mimarinin oluĢturulması, ? Süreçlerin BPM araçları ile 

tasarlanması. ? Ġmplementasyon 

 

Anahtar Kelimeler: Süreç yönetimi. 
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Eğitimde FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
 

Bilge Ali Yılmaz
1
 

1 Millî Eğitim Bakanlığı, Ġstanbul, Beyoğlu, FATĠH Projesi Eğitim Görevlisi, MEB Pardus Eğitici Eğitmeni 

baybilge@msn.com  http://Onparmak.Tv  http://www.eba.gov.tr 

 

Özet: Eğitimde FATĠH Projesi; donanım ve yazılım altyapısı, e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim 

programlarında etkin BT kullanımı, derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesi ve 

bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve internet kullanımının sağlanması Ģeklinde beĢ bileĢenden 

oluĢmaktadır. Günümüzde bilgi hızla değiĢmekte, bilgiye ulaĢma yolları çeĢitlenmekte ve en önemlisi de 

öğrenciler biliĢim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadırlar. E-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin Ģekli 

değil, öğretim materyalleri de değiĢime uğramıĢtır. Eğitim - öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması 

ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye eriĢimi ve öğrenmeyi kolaylaĢtıracak, 

eğitimde fırsat ve imkân eĢitliğinin gerçekleĢmesine de katkı sağlayacaktır. Bu açıdan proje kapsamında e-

içeriğin sağlanması ve yönetilmesi önemli bir bileĢendir. Eğitim BiliĢim Ağı (EBA), Eğitimde FATĠH Projesi e-

Ġçeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileĢenini kapsayan,  MEB YEĞĠTEK Eğitim Yayınları ve Ġçerik Yönetimi 

Grup BaĢkanlığı tarafından http://www.eba.gov.tr/ adresinden yayın yapan etkileĢimli/dinamik bir sosyal eğitim 

platformudur. 

 

Anahtar Sözcükler: MEB, FATĠH Projesi, EBA, Bilge, Eğitim, BiliĢim  

 

1. Giriş 

 

Eğitimde FATĠH Projesi; donanım ve yazılım 

altyapısı, e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, 

öğretim program-larında etkin BT kullanımı, derslerde 

BT kullanımı için öğretmenlere hizmetiçi eğitim 

verilmesi ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve 

ölçülebilir biliĢim teknolojileri ve Ġnternet 

kullanımının sağlanması Ģeklinde beĢ bileĢenden 

oluĢmaktadır.E-Ġçeriğin sağlanması ve yönetilmesi 

bileĢeninin amacı ve önemi Ģöyle özetlenebilir: 

Günümüzde bilgi hızla değiĢmekte, bilgiye ulaĢma 

yolları çeĢitlenmekte ve en önemlisi de öğrenciler 

biliĢim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadırlar.  

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler, geleneksel eğitim 

ortamlarının yanı sıra elektronik iletiĢim ortamlarında 

da sunula-bilmektedir. Öğrencilerin bilgisayar, 

internet, cep telefonu vb. teknolojik araçlardaki 

geliĢmeleri yakından takip etmeleri ve bu araçları 

öğrenme amacıyla kullanmaları, öğrenme - öğretme 

sistemlerinde yeni yakla-Ģımların geliĢtirilmesini ve 

öğrencilere e-öğrenme sisteminin imkânlarının 

sunulmasını zorunlu kılmıĢtır.   

 

E-Öğrenme, klasik eğitim ve öğretim anlayıĢını 

etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini 

değiĢtirebilecek bir geliĢme olarak görülmektedir.  

E-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin Ģekli değil, 

öğretim materyalleri de değiĢime uğramıĢtır.  

 

Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de 

desteğiyle, ekran karĢısında okunabilen, duyulabilen, 

etkileĢimli bir formata dönüĢmüĢ olup ihtiyaç duyulan 

elektronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız ulaĢma 

imkânını sağlayacak niteliğe kavuĢ-muĢtur. Eğitim - 

öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve 

bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha 

aktif kılarak bilgiye eriĢimi ve öğrenmeyi 

kolaylaĢtıracak, eğitimde fırsat ve imkân eĢitliğinin 

gerçekleĢmesine katkı sağlayacaktır.  

 

2. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 

 

EBA; Eğitimde FATĠH Projesi  

e-Ġçeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileĢenini 

kapsayan,  MEB YEĞĠTEK Eğitim Yayınları ve Ġçerik 

Yönetimi Grup BaĢkanlığı tarafından Ġnternet 

üzerinden yayın yapan etkileĢimli bir sosyal eğitim 

platformudur.  

 

―Türkiye‘nin Sosyal Eğitim Platformu‖ olarak 

adlandırılan EBA, ―e-DönüĢüm Türkiye‖ kapsamında 

bilgi toplumuna dönüĢümü sağlamak, eğitimde biliĢim 

kültürünü sistemli ve planlı bir politikayla 

yaygınlaĢtırmak, eğitimin biliĢim gereksinimlerini 

karĢılamak ve eğitimde farkındalık oluĢturmak 

amacıyla hayata geçi-rilmiĢtir. Eğitimin geleceğe 

açılan kapısı olan EBA, Ġnternet üzerinden yayın 

yapan çevrimiçi ve etkileĢimli bir sosyal eğitim 

platformudur.  

 

EBA‘da MEB tarafından yayınlanan tüm e-Ġçerikler 

herkesin kullanıma açık olup; öğretmenler de bu site 

aracılığıyla yapmıĢ oldukları etkinlikleri haber olarak, 

ürettikleri çalıĢmaları görüntü ve ses olarak, çizdikleri 

resimleri veya çektikleri fotoğrafları görsel olarak 

sitede paylaĢabilmekte, soru sorabilmekte, cevap 

verebilmekte, yorum yaza-bilmekte ve tüm bunları 

herkesin kullanımına sunabilmektedirler. Bu açıdan 

tüm içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve 

yönetilmesi, eğitim ve öğretime iliĢkin haberlerin 

taraflarca paylaĢılması, soru-cevap yazılabilmesi ve 

bunların etkin olarak kullanılması; öğrencilerin ve 

öğret-menlerin bilgiye eriĢimlerini ve öğrenmelerini 

kolaylaĢtırabilmekte, Türkiye‘nin değiĢik 

bölgelerinden yapılan paylaĢımlar da herkese örnek 

teĢkil ederek eğitimde fırsat ve imkân eĢitliğinin 

gerçekleĢmesine katkı sağlayabilmektedir.Bu açıdan 

proje kapsamında e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi 

çok önemli bir bileĢendir. 
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3. Kaynakça 

 

[1] ―EBA Eğitim BiliĢim Ağı Tanıtım BroĢürü‖MEB 

YEĞĠTEK, (2012/3). 

 

[2] EBA Ġnternet Sitesi, Ġnternet, 

―http://www.eba.gov.tr‖,(Ocak 2013). 

 

[3] FATĠH Projesi Resmî Ġnternet 

Sitesi―http://fatihprojesi.meb.gov.tr‖,Ġnternet,(Ocak 

2013)
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KOHA Entegre Kütüphane Sistemi 
 

Şenol Korkmaz, İlker Dağlı, Mustafa Arıcı 
Yakın Doğu Üniversitesi 

senol.korkmaz@neu.edu.tr, ilker.dagli@neu.edu.tr, me@mustafaarici.info 

 

Özet: Koha Entegre Kütüphane Sistemi hakkında genel bilgi verilerek geliĢimi ve türevlerinden bahsedilecektir. 

Kütüphaneci Arayüzü ve Kullanıcı Arayüzündeki (OPAC) iĢlevsellik tanıtılarak, Koha'nın Dünya çapındaki 

yaygınlığından bahsedilip, koha kullanan kütüphaneler örneklendirilecektir. Kütüphane yönetiminde özgür ve 

açık kaynaklı yazılıma göç Kütüphane kataloglama ve yönetiminde özgür ve açık kaynaklı yazılım kullanmanın 

faydaları ele alınarak, özgür ve açık kaynaklı yazılıma göç süreçleri hakkında bilgi verilecektir. MARC - 

(MAchine Readable Cataloging) standartları hakkında genel bilginin yanı sıra MARCXML ve MARC 21 gibi 

türevleri hakkında bilgi verilecektir. Zebra sunucusu, yaz istemcisi, Z39.50 protokolü, PQF (Prefix Query 

Format) sorgulaması hakkında bilgi verilecektir. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesinde kullanılan, 

özelleĢtirilmiĢ koha hakkında bilgi verilip, bu kütüphaneye özgü ihtiyaçların nasıl karĢılandığı ele alınarak, açık 

kaynak kodlu ve özgür yazılımların akademik biliĢim dünyasındaki yeri ve önemi tartıĢılacaktır. Binden fazla 

kütüphanenin, 8 milyondan fazla bibliyografik kayıt üzerinde iĢlem yapacağı, ?Kültür ve Turizm bakanlığı? ve 

?Yakın Doğu Üniversitesi Ġnovasyon ve BiliĢim Teknolojileri Merkezinin? ortaklaĢa yürüttüğü, Kütüphane 

Otomasyon Sistemi Göçü projesi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Proje kapsamında büyük miktarda verinin 

normalizasyon ve standardizasyonunun gerçekleĢtirilmesi, kütüphanelerin iĢ akıĢının uluslararası standartlara 

uygun hale getirilmesi, koha yazılımının ihtiyaçlara yönelik olarak Ģekillendirilmesi gibi konularda elde edilen 

tecrübeler paylaĢılıp, koha yazılımına göç etmeyi düĢünen kurumlara tavsiye niteliğinde bilgiler verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Koha, Kütüphane, Bibliyografi, OPAC, MARC, Zebra, Z39.50, PQF, CCL, CQL, Katalog, 
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ISOBUS Haberleşme Teknolojisi 
 

Arif Behiç Tekin 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 

behic.tekin@ege.edu.tr, senol.korkmaz@neu.edu.tr, ilker.dagli@neu.edu.tr, me@mustafaarici.info 

 

Özet: Tarım, insanlığın gereksinim duyduğu gıda ve lifleri üreten, önemi hızla artan iklimsel değiĢimler ve 

dünya nüfusundaki artıĢ gibi değiĢkenler nedeniyle stratejik önemi artan sektörler arasında yer alan ekonomik bir 

aktivitedir. Bilim ve teknolojide yaĢanan geliĢmeler, elektronik donanım ve yazılımların edinme maliyetlerinde 

önemli düĢüĢler doğururken yetenek ve kapasitelerde önemli artıĢlar getirmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarında 

sürdürülebilir tarımsal üretime yapacağı olumlu katkılar nedeniyle elektronik donanım ve yazılımlar tarım da ve 

tarım makinalarında yer almaktadır. Aynı dönemde farklı imalatçılar tarım alet ve makinaları üzerinde 

kullandıkları elektronik donanımlar arası haberleĢmeyi bireysel olarak geliĢtirdikleri protokollerle sağlamıĢlardır. 

Ġzleyen süreçte, paydaĢlardan gelen istemlere bağlı olarak donanımlar arası haberleĢmenin standartlaĢtırması 

üzerine çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu makale de, yapılan çalıĢmaların ürünü olarak geliĢtirilmekte olan ISOBUS 

teknolojisinin yanı sıra söz konusu teknolojinin gelecekteki rolü tartıĢılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Mekanizasyon, ISOBUS, Standard 
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Derin Veri Analizi: İnternet'teki Temel Gözetim Aracı 
 

Melih Kırlıdoğ
1
, Işık Barış Fidaner

2
 

1 Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
2 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

melihk@marmara.edu.tr, fidaner@gmail.com 

 

Özet:Internet ortamında denetim ve gözetim asıl olarak DPI (Deep Packet Inspection - Derin Veri Analizi) 

yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntemin kullanılması Internet'teki doğal ortam olan net tarafsızlığı ilkesine 

aykırıdır. DPI veri paketlerinin sadece baĢlık ve adres kısımlarını değil, tümünü okuma imkanı sağlar. DPI'ın 

kiĢisel mahremiyeti ihlal eden ve etmeyen çeĢitli kullanım alanları bulunmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Derin Veri Analizi, KiĢisel Mahremiyet, Çevrimiçi DavranıĢsal Reklamcılık 

 

Deep Packet Inspection: The Main Surveillance Tool on the Internet 
 

Abstract: The monitoring and surveillance on the Internet is mainly performed by the method of Deep Packet 

Inspection (DPI). The implementation of this method violates the net neutrality, the  native mode of the Internet. 

DPI enables the reading of not only the header and the address part of the data packets, but the entire packet. 

There are many areas of DPI implementation some of which violate personal privacy and some not. 

 

1. Giriş 

 

Ġnternet, üzerinden iletilen mesajlar karĢısında tarafsız 

bir iletiĢim ortamı olarak tasarlanmıĢtır. Net 

tarafsızlığı denilen bu özellik esas olarak veri 

paketlerinin yalnızca adres bölümünü okuyup içeriğini 

okumayan "router"lar ile gerçekleĢmiĢtir. Ġnternet 

askeri ve akademik amaçlar için ilk kurulduğu 

zamandan itibaren uzun bir süre net tarafsızlığı 

egemen olmuĢ, 1990larda WWW'in kuruluĢuyla 

Ġnternet sıradan insanlara ve ticari dünyaya doğru eĢi 

benzeri görülmemiĢ bir yayılım göstermiĢtir. 

 

Bu yayılımın bir yan etkisi olarak Ġnternet alanında 

güvenlik ihlalleri sıklaĢmıĢ, bu yüzden değerli bilgileri 

korumayı amaçlayan çeĢitli türlerde güvenlik 

yazılımları geliĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda Intrusion 

Detection Sistemleri ortaya çıkmıĢtır. IDS sunucu ve 

ağlardaki saldırıları algılayıp engellemeyi amaçlar. 

Buna dönük olarak, sunucu veya ağdaki etkinlikleri 

sürekli izleyerek, ya bilindik zararlı yazılım 

imzalarıyla karĢılaĢtırır ya da sistemdeki bozuklukları 

algılamaya çalıĢır. IDS, ağdan akan verilerin içeriğinin 

de incelenmesini içerdiği için net tarafsızlığı ilkesini 

organizasyonel sınırlar içinde de olsa ihlal eder. 

 

Ġnternet'in sürekli artan önemi, kısmen IDS'ten ilham 

alan, Derin Veri Analizi (Deep Packet Inspection - 

DPI) adında yeni bir kavramın geliĢimini hazırlamıĢtır. 

Paketlerin yalnızca adres kısmını iĢleyen geleneksel 

router donanımı ve yazılımından farklı olarak, DPI 

sistemleri paket içeriğinin hepsini inceler. 7 katmanlı 

OSI modeline göre bu yalnızca üstbilgi veya 

adreslemenin yapıldığı ilk katmanın (fiziki katman) 

değil, yedinciye kadarki bütün katmanların 

incelenmesidir. Bu yolla paketlerin bütün içerikleri 

analiz edilmekte ve DPI sistemi iletiĢim içeriğini 

algılayıp sınıflandırmanın yanısıra baĢka bir ortama 

kopyalayıp iĢlemeyi sürdürebilmektedir. DPI'ın 

yanında sadece 1-4 katmanlarını inceleyen, Sığ Veri 

Analizi (Shallow Packet Inspection) denilen yöntemler 

de vardır. DPI süreci, bir posta idaresinin elindeki 

mektupları yalnızca adresine iletmek yerine, hepsini 

açıp içlerini okumasına benzetilebilir. Bu yüzden DPI 

uygulamasının özel yaĢam ve bilgi güvenliği açısından 

ciddi sonuçları vardır. Ayrıca, belirli bir 

organizasyonu ilgilendiren IDS'in aksine, DPI 

sistemleri Ġnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) tarafından 

uygulanmakta ve ISS abonelerini olası özel yaĢam 

ihlallerine açık hale getirmektedir. 

 

2. DPI ve kullanımı 

 

DPI'ın temel ilkesi bir kulak misafirininkine benzer: 

üçüncü bir taraf gönderici ve alıcıya Ģeffaf olacak 

Ģekilde iletiĢim akıĢına dahil olur. DPI, paketlerin 

"sıradıĢı" bir kullanımı olduğu için izlediği ağ 

üzerindeki çeĢitli türlerdeki iletiĢim akıĢlarına 

müdahale edip onları sınıflandırmasını sağlayan 

"hack" veya yordam parçalarından oluĢur. Bu süreçte 

HTTP veya VoIP gibi iletiĢim protokollerini algılamak 

için genelde örüntü eĢleme teknikleri kullanılır (Chen 

at al., 2009). 

 

DPI bir organizasyon içinde de kullanılabilir, ulusal 

düzeyde de. Tek bir organizasyonun ağındaki akıĢları 

izlemek için kullanıldığında, ağ güvenliği, yük 

dengeleme, Ġnternet kullanımının kısıtlanması veya 

izlenmesi gibi kuruluĢa ait özel ihtiyaçlara göre 

tasarlanmıĢtır. Öte yandan eğer DPI bir ISS tarafından 

ulusal düzeyde akıĢları izlemek üzere kullanılırsa, 

izlemenin "derinliği" de bu ölçüde değiĢir. 

 

Ölçek ne olursa olsun, DPI kullanımı iki boyut içerir: 

ilk olarak, ağ üzerinde beklenilen iletiĢim düzenlerinin 

önceden kodlanmıĢ yordamlar aracılığıyla otomatik 

olarak dayatılması, ikinci olarak ise bu yordamların 

elle yeniden tanımlanması, geliĢtirilmesi ve yeniden 

üretilmesi. 
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Temel çerçeveyi paylaĢsalar da, geniĢ ölçekteki DPI 

sistemlerinin teknik zorlukları birçok düzeyde 

katlanarak artar: 

 

 Ġzlenecek çok fazla paket vardır ve bu 

paketler çok kısa zaman aralıklarıyla gelirler. 

 Bu paketler çok sayıda iletiĢim protokolune 

aittirler. 

 Bu protokollerin sayısı zaman içindegitgide 

artmaktadır. Akan veriyi analiz edebilmeleri 

içinDPI sistemlerinin yeni geliĢtirilen 

protokolleri "öğrenmesi" gerekir. 

 

Bu zorluklarla baĢ etmek için DPI sistemleri birçok 

yönde geliĢtirilmiĢtir: 

 

 Daha yüksek performans için donanım 

kullanımı ve koĢut programlama. 

 (1) ĠletiĢim akıĢına hat-içi/eĢzamanlı/anlık 

müdahale veya (2) paketlerin kaydedilerek 

hat-dıĢı/eĢzamansız olarak iĢlenmesi gibi 

farklı yöntemler arasında geçiĢ yapabilme. 

 DeğiĢken veritabanlarıyla DPI sisteminin 

varolan iletiĢim protokol ve düzenlerine dair 

"bilgisinin" güncellenmesi ve artırılması. 

 

Organizasyonel DPI kullanımından daha belirgin olan 

ulusal düzeydeki DPI kullanımının temel üç alanı 

vardır: 

 

 Bunlardan ilki ağ izlemedir, yani bir ağın, 

kullanıcıların tamamı, bir kesimi veya tek tek 

kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını 

anlamaktır. Bu genelde ISS'lerce eniyileme 

amacıyla uygulanmaktadır. Eniyileme, 

ISS'nin routerlarından geçen veri içeriğini bir 

ağ yöneticisi gibi denetleyerek "iyi" veya 

"akli" iletiĢim akıĢlarını "kötü" veya "yüklü" 

iletiĢim akıĢları karĢısında 

ayrıcalıklandırmayı içerir. 

 

Örneğin ISS'ler DPI kullanarak, yoğun ağ 

trafiğine ihtiyaç duyan BitTorrent dosya 

paylaĢımı protokolünü sıklıkla kullanan 

aboneleri tespit edebilirler, bu iĢlemler için 

normalden daha fazla ücret talep 

edebilirler,ya da bunları tamamen 

engelleyebilirler. Aynı Ģekilde akıĢ içeriğinin 

ISS'lerce tespiti zararlı yazılım engelleme 

veya telif hakkı korunması gibi farklı 

politikaları dayatmalarına izin verir. Tekil 

aboneleri hedefleyen tüm bu kullanımların 

yanısıra DPI istatistiksel olarak belirli bir 

kullanıcı kesiminin ağ kullanımını ciro ile 

karĢılaĢtırarak ne kadar kar getirdiğini 

araĢtırmak için kullanılabilir. 

 

 Ġkinci kullanım ISS'lerin ticari ortaklıkları ve 

bu alanda uzmanlaĢan DPI Ģirketleri 

tarafından yapılanÇevrimiçi Davranışsal 

Reklamcılık (ÇDR - Online Behavioral 

Advertising)veya "hedefli 

reklamcılık"dır.ÇDR Internet ortamında 

kullanıcının davranıĢlarını takip ederek ilgi 

alanlarının saptanması ve bu ilgi alanlarına 

göre kendisine reklam gösterilmesidir. 

Google ve diğer birçok kuruluĢ ÇDR 

uygulaması yapmaktadırlar. Ancak çoğu bu iĢ 

için DPI yöntenini kullanmaz; "hedef"in ilgi 

alanları arama sözcükleri ve ziyaret ettikleri 

web adresleri ile belirlenir. ÇDR için DPI 

kullanıldığında ise daha "derin" ve daha 

anlamlı verilerle daha isabetli hedefleme 

yapılabilir. Bu yöntem Internet Servis 

Sağlayıcılarla (ISS)iĢbirliğini gerektirir. ÇDR 

genelde abonenin bilgisayarına cookie'ler 

bırakarak yapılır. Bütün abonelere tekil 

kimlik numaraları verilir ve ilgi alanlarını 

belirlemek için bütün etkinlikleri kaydedilir. 

Kullanıcılar teorik olarak bilgilerinin 

toplanmasını engelleyebilir veya o hizmeti 

kullanmayı bırakabilir, ama bazı daha 

karmaĢık sistemler cookie'ler silindiğinde 

dahi kullanıcı hakkında bilgi toplamayı 

sürdürmektedirler.  

 

 Üçüncü kullanım ise devletlerce yasal veya 

yasadıĢı gözetim ve sansürdür. Bunlar için, 

çocuk pornografisi ve intihara yönlendirme 

gibi genel kabul görmüĢ suçların 

engellenmesi, "teröre karĢı savaĢ" ve bununla 

bağlı olarakülkedeki muhalif hareketlerin 

baskılanması gerekçeler gösterilir. Genelde 

amaç siyasi olupyukardaki gerekçelerden ilki 

DPI kurulumunu gerekçelendirmek için 

kullanılır. Devletler DPI gözetimi için 

ISS'lerin rıza ve iĢbirliğine ihtiyaç duyarlar. 

Bu çoğunlukla fazla sorun yaratmaz, çünkü 

ISS'ler çalıĢabilmek için devlet iznine 

tabidirler. Sonuç olarak DPI sistemi sınırsızca 

gözetim için kullanılır ve bu kendini 

tetikleyen bir merak sonucunda, er ya da geç, 

ağ kullanıcısının özel yaĢamı ihlal edilir. 

 

Birçok devlet, bütün yurttaĢlarının Ġnternet iletiĢimini 

kaydetmek istemesine rağmen toplumsal ve teknik 

engellerle karĢılaĢmaktadır. Teknik zorluklar temelde 

akan verinin muazzam büyüklüğünden gelir. Veriler 

kaydedilse dahi, detaylı olarak analiz edilmesi yine 

zorluklar içerir. "Elektrik süpürgesi" yaklaĢımı 

denilen, bir kanaldan akan bütün iletiĢim sinyallerinin 

analiz edilmesi, çoğu DPI sistemi için ulaĢılması zor 

bir hedeftir. Ancak, ISS'lerde yer alan özel DPI 

"kutuları" yoluyla tekil abonelerin teknik takibe 

alınması her zaman mümkündür. 

 

Yukarda anlatılan DPI süreçleri genellikle bir sır 

perdesinin arkasında yürütülür. Bu, özellikle ÇDR ve 

devlet gözetimi uygulamaları için geçerlidir. Kamu 

denetiminden uzak bu uygulamalar dünyada çok karlı 
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bir DPI endüstrisinin ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. 

Alıcılar bu endüstri içinde yer alan yüzlerce 

firmanınürünlerinin teknik özelliklerinin 

değerlendirilmesi konusunda güçlük yaĢarlar, çünkü 

hem diğer "müĢterilerle" ürünlerin kapasitesi 

konusunda görüĢ alıĢveriĢi konusunda temas olanakları 

sınırlıdır, hem de ürünün testi kolay değildir. Bu 

nedenle, son yıllarda DPI endüstrisinin yanısıra "DPI 

test cihazları endüstrisi" ortaya çıkmıĢtır. 

 

3. Bazı ülkelerde gözetim amacıyla DPI 

kullanılması 

 

Amerika Birleşik Devletleri: 

DPI ABD'de bir denetim ve gözetim aracı olarak 

yoğunlukla kullanılmaktadır. James Bamford The 

Shadow Factory isimli kitabında bu kullanımı ayrıntılı 

bir Ģekilde anlatmaktadır. Buna göre bu ülkedeki 

Internet pazarının büyük bir kısmını kontrol eden 

AT&T ve Verizon Ģirketleri DPI uygulamalarını bu 

alanda uzmanlaĢmıĢ iki Ģirket vasıtasıyla 

yapmaktadırlar. AT&T'nin iĢ ortağı Narus, Verizon'un 

iĢ ortağı ise Verint isimli Ģirketlerdir. Bu Ģirketler asıl 

olarak Internet trafiğinin geçtiği tesislerde kendilerine 

ayrılan ve baĢkalarının eriĢimi yasaklanmıĢ özel 

odalarda faaliyet göstermektedirler. Internet trafiğinin 

bir kopyası bu odalardaki Narus ve Verint 

cihazlarından geçerek ABD'nin elektronik casusluk 

örgütü NSA (National Security Agency) 

bilgisayarlarına gitmektedir. 

 

Bamford'a göre hem Narus hem de Verint Ģirketleri 

Ġsrail ve bu ülkenin casusluk teĢkilatı Mossad ile 

içiçedir. Verint eski bir Mossad elemanı olan Jacob 

Alexander tarafından  kurulmuĢ olup bu kiĢi halen 

aralarında hırsızlık, sahtekarlık, yalancılık, rüĢvet ve 

kara para aklama gibi otuzdan fazla suç nedeniyle FBI 

tarafından aranmaktadır. Narus ise 1997'de beĢ Ġsrail 

vatandaĢı tarafından kurulmuĢtur. Bamford bu beĢ 

kiĢinin eriĢilebilen hayat hikayelerindeki boĢlukların 

Ġsrail askeri kuruluĢlarıyla ilgili olduğunu ima 

etmektedir. Narus 2010 senesinde ABD havacılık 

Ģirketi Boeing tarafından satın alınmıĢtır. 

 

Bamford bir ABD vatandaĢı olarak çaresizce bu 

ülkedeki Internet trafiğinin tamamına yakınının Verint 

ve Narus Ģirketlerinin donanımları üzerinden 

geçtiğinden yakınmaktadır. Kendisinin bir diğer 

yakınma konusu bu cihazlardan geçen trafiğin uzaktan 

kolayca denetlenebilmesidir. Bu noktada ABD 

vatandaĢı olmayanların da kaygı duymaları 

gerekmektedir. Çünkü Internet trafiğinin önemli bir 

kısmı dünyadaki en büyük Internet "hub"ı olan ABD 

üzerinden geçmektedir. Örneğin, Çin'den Japonya'ya 

gönderilen bir mesajın ABD üzerinden geçmesi (ve 

geçerken bir kopyasını da bu cihazlara bırakması) 

büyük bir olasılıktır. Ġsrail casusluk teĢkilatlarının 

muazzam boyutlardaki mesajları veri madenciliği 

yoluyla analiz etme kapasitesi muhtemelen sınırlı 

olmakla birlikte hedeflenmiĢ mesajların bu ülkenin 

gözetimine açık olması tüm dünyada kaygı 

uyandırmaktadır.
*
 

 

İngiltere: 

Ġngiltere AB ülkeleri arasında kendi vatandaĢlarını 

dinlemek konusunda kötü bir üne sahiptir. Bu ülkenin 

elektronik casusluk teĢkilatı GCHQ (Government 

Communication Headquarters) Internet üzerinden 

iletiĢimin gitgide daha fazla önem kazanması üzerine 

2008 yılında Interception Modernisation Programme 

(IMP) adlı bir proje baĢlatmıĢtır. Ġki milyar sterlin 

bütçeli IMP asıl olarak Internet ağırlıklı olmakla 

birlikte telefon dinlemelerini de kapsamaktaydı. Proje 

kapsamında ülkedeki ISS Ģirketlerinin tüm tesislerine 

DPI donanımı yerleĢtirilmesi öngörülmekteydi. Proje 

açıklandıktan sonra tüm ülkede büyük bir muhalefet 

dalgasıyla karĢılandı. Diğerlerinin yanında saygın 

London School of Economics bir rapor hazırlayarak 

projenin neden uygulanmaması gerektiğini inceledi 

(bkz. 

http://www2.lse.ac.uk/management/documents/IMP-

briefing.pdf). Yoğun muhalefet nedeniyle Ġngiltere 

hükümeti projeyi geri çektiyse de kısa bir süre sonra 

yaklaĢık aynı içerikli ―Communications Capabilities 

Development Programme‖ adlı baĢka bir proje baĢlattı. 

 

Türkiye: 

Türkiye'de tüm yönleriyle bilinen tek DPI uygulaması 

2012 yılında faaliyete baĢlayan TTNET-Phorm 

ortaklığı kapsamında ―Çevrimiçi DavranıĢsal 

Reklamcılık‖ giriĢimidir. Phorm, kiĢisel mahremiyeti 

ayaklar altına alan sistemi nedeniyle ABD, Ġngiltere ve 

Güney Kore'den sonra Romanya'da da faaliyetleri 

yasaklanan ve gittiği her ülkede Ģiddetle muhalefet 

gören Ģaibeli bir organizasyondur. Türkiye'de de 

kendisine karĢı güçlü bir muhalefet sürdürülmektedir 

(bkz. Enphormasyon.org). Bu muhalefet sonucunda 

BTK TTNET-Phorm iĢbirliği hakkında ―kullanıcıları 

yanılttığı‖ ve ―talep etmeyenleri de kendi sistemleri 

içine aldığı‖ gerekçeleriyle soruĢturma açmıĢ ve 

Phorm'a ait ―Gezinti‖ isimli sistem içindeki tüm 

kullanıcıların sistem dıĢına çıkarılmasına karar 

vermiĢtir. TTNET-Phorm iĢbirliğinin Internet 

kullanıcıları açısından en sakıncalı yönü kiĢisel 

mahremiyetini korumak isteyen kullanıcılara kaçıĢ 

imkanı bırakmamasıdır. Çünkü Türkiye'de Internet 

omurgası TTNET tarafından kontrol edilmektedir. 

 

Belli ölçülerde Ģeffaflığın olduğu ve DPI konusunda 

serbest tartıĢmaların yapılabildiği Batı ülkelerinin 

                                                           
*ABD'nin kendi vatandaĢlarının ve tüm dünyanın Internet trafiğini 
Ġsrail kökenli Ģirketler vasıtasıyladinlemesi Ġsrail'in bu ülkedeki 

yoğun etkisinin bir tezahürüdür. Bu etki eski bir CIA yöneticisi 

tarafındanyazılan kitapta özlü bir Ģekilde Ģöyle anlatılmaktadır: 
―Tarihte 6 milyonluk bir ülkenin 270 milyonluk baĢkabir ülkedeki 

politika ve güvenlik söylemini denetlediği baĢka bir örnek yoktur.‖ 

(s. 227) Bu denetim öylesineyoğundur ki, kitabın yazarı muhtemelen 
gelecek tepkilerden sakınmak için yazdığı kitapta 

adınıaçıklayamamaktadır. Sonradan adının Michael Scheuer olduğu 

ortaya çıkan yazar ―The Imperial Hubris‖isimli kitabını ancak 
―Anonymous‖ rümuzuyla bastırabilmiĢtir. 

http://www2.lse.ac.uk/management/documents/IMP-briefing.pdf
http://www2.lse.ac.uk/management/documents/IMP-briefing.pdf
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aksine Türkiye'deki DPI vasıtasıyla gözetim 

uygulamaları bir sis perdesinin ardındadır. Ülkede 

halen fazla etkin olmayan bir DPI sisteminin olduğu 

ve daha ―iyisinin‖ geliĢtirilmesi sürecinin halen devam 

ettiği yolunda belirtiler mevcuttur. 

 

4. Sonuç 

 

Internet ortamında DPI kullanımının çeĢitli türleri 

vardır. Bunlardan bazıları kiĢisel mahremiyet için 

zararsız, bazıları ise son derece zararlı niteliktedir. Bu 

ikisinin arasında belli trafiğin hızını azaltmak veya 

trafiğin içeriğine göre ücret belirlemek gibi gri alanlar 

bulunmaktadır. Ancak gerek davranıĢsal reklamcılık, 

gerekse de devlet gözetimi uygulamaları kapsamında 

kiĢisel mahremiyet açısından DPI kabul edilemez 

niteliktedir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddesinde 

―özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz‖ ve 22. maddesinde ―haberleĢmenin 

gizliliği esastır‖ denmesine rağmen Türkiye'de 

yaĢayan herkes telefonunun dinlendiğinden veya ilerde 

kendi aleyhine kullanılmak üzere kaydedildiğinden 

emindir. Öyle ki, hükümet üyeleri bile ―dinlemelerin 

rezil bir noktaya geldiğini‖ söyleyebilmektedirler (bkz. 

http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/12/20/arinc.dinl

emeler.rezil.bir.noktaya.geldi/689426.0/index.html). 

Internet üzerinden gözetim telefon dinlemeye kıyasla 

daha zor olmasına rağmen imkansız değildir. Eğer 

karĢı çıkılmazsa DPI teknolojisi sayesinde 

ilerdeTürkiye'deki Internet iletiĢiminin telefon 

iletiĢiminin Ģimdiki haline benzeyeceğine inanmak için 

yeterli neden mevcuttur. 
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Özet:Çevrimiçi DavranıĢsal Reklamcılık (ÇDR) Internet ortamında kullanıcıların hareketlerinin izlenerek 

ilgi alanlarına uygun Ģekilde reklam gösterilmesidir. ÇDR diğer tür Internet reklamcılığı uygulamalarına 

oranla daha etkili bir reklam türüdür. Ancak ÇDR vasıtasıyla kiĢinin hareketlerinin izlenmesi ve ilgi 

alanlarının saptanması birçokları için hiç arzu edilmeyen bir eylemdir. Tüm Internet kullanıcıları ÇDR 

uygulamalarının hedefi olmalarına rağmen çok az insan bunun farkındadır.  

 

Anahtar Sözcükler:Çevrimiçi DavranıĢsal Reklamcılık, Derin Veri Analizi, çerezler 

 

Online Behavioral Advertising and Personal Privacy Violations 
 

Abstract: Online Behavioral Advertising (OBA) is a term used for tracking the behaviors of Internet users 

and displaying advertisements which are relevant to their interests on the their computers. OBA is a more 

effective kind of advertisements than other types of Internet advertisements. Yet, many people are annoyed 

by being tracked and interests determined. Although all Internet users are subject to OBA, very few are 

aware of it. 

 

Keywords: Online Behavioral Advertising, Deep Packet Inspection, cookies 

 

1. Giriş 

Çevrimiçi DavranıĢsal Reklamcılık (ÇDR) (Online 

Behavioral Advertising) Internet ortamında 

kullanıcıların hareketlerini takip ederek kiĢisel ilgi 

alanlarının saptanması ve bu ilgi alanlarına göre yine 

Internet ortamında kendilerine reklam gösterilmesini 

içeren bir kavramdır. GörünüĢte masum olmasına 

rağmen ―kiĢisel ilgi alanlarının saptanması‖ oldukça 

sorunludur. ―KiĢisel ilgi alanları‖ sadece reklamcılık 

amacıyla otomobil, cep telefonu, vs. satınalma niyetli 

insanların saptanmasıyla kalmaz; kiĢilerin tüm 

özellikleriyle profillenmesine kadar gider.    

 

ÇDR dünyada ve Türkiye'de Internet ortamında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen sıradan Internet 

kullanıcısı bu durumdan habersizdir. ÇDR kapsamında 

kullanıcıların baĢkalarıyla e-posta iletiĢimi ve ziyaret 

ettikleri siteler çeĢitli yazılım ve donanım araçlarıyla 

analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda kiĢilerin 

siyasal, dinsel, felsefi ve cinsel eğilimleri ve siyasi 

parti, sendika ve dernek gibi kuruluĢlara üyelikleriyle 

birlikte tüketim alıĢkanlıkları ortaya çıkarılmaktadır. 

ÇDR'nin amacı tüketim alıĢkanlıklarına uygun reklam 

göstermek olmasına karĢın açığa çıkan diğer 

özelliklerinin kiĢileri "fiĢlemek" için kullanıldığına 

dair yaygın bir inanç vardır. Bu yönden denetimsiz 

ortamlarda ve kanuni düzenlemenin olmadığı Ģartlarda 

yapılan ÇDR kiĢilik haklarına açık bir saldırı olarak 

tanımlanabilir. KiĢilerin ÇDR kullanımından 

edindikleri yararın sınırlı olması ve ÇDR vasıtasıyla 

izlendiklerinden habersiz olmaları durumu daha da 

ağırlaĢtırmaktadır. 

 

2. ÇDR uygulamaları ve çerezler 

 

ÇDR uygulamaları asıl olarak kullanıcının  

bilgisayarına sunucular tarafından bırakılan çerezler 

(cookie) vasıtasıyla yürütülmektedir.  Tarayıcı 

vasıtasıyla silinebilen alıĢılmıĢ çerezlerin haricinde 

baĢka çerez türleri debulunmaktadır. Birçok ÇDR 

uygulaması tarayıcıların kendi çerezlerini değil, Flash 

programının çerezlerini kullanmaktadır (Local Shared 

Objects - LSO). Bu yöntemle teknik  bilgisi fazla 

olmayan kullanıcıların ÇDR sisteminden isteseler de 

çıkamamaları amaçlanmaktadır. Zira, çerezler 

vasıtasıyla gözetlendiğini öğrenen sıradan bir 

kullanıcının doğal refleksi tarayıcısındaki çerezleri 

temizlemek olacaktır. Ancak, tarayıcılardaki 

"çerezleri temizle" fonksiyonları LSO'ları temizlemez. 

Bu çerezlerin temizlenmesi  için disküzerinde 

yerlerinin bilinmesi gerekir ki, kullanıcıların ezici 

çoğunluğunun ne LSO'ların varlıkları, ne de disk 

üzerindeki yerleri konusunda herhangi bir bilgileri 

yoktur. 

 

Bazı ÇDR uygulamalarında kullanıcının 

bilgisayarındaki çerezler ziyaret ettiği web sitesi 

tarafından değil, Internet Servis Sağlayıcı (ISS) 

tarafından oluĢturulmaktadır. Çerezde kullanıcıya 

verilen (fakat kendisinin haberdar olmadığı) bir kimlik 

numarası ile ziyaret ettiği web sitesinin adresi 

bulunmaktadır. Bu durum, Internet ortamındaki doğal 

iĢlerliğe uzak olup kullanıcının kandırılması anlamına 

gelmektedir. Diğer bir nokta da ziyaretçi 

bilgisayarlarında çerez bırakmayacağını açıklayan web 

sitelerinin durumudur. Sunucu yerine ÇDR 

uygulaması yapan ISS'lerin çerez bırakması ile sadece 

kullanıcı kandırılmamakta, aynı zamanda bu siteler hiç 

haketmedikleri halde güvenilmez duruma 

düĢürülmektedirler.  

 

3. Türkiye'de ÇDR 
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ÇDR iĢlerliği kiĢilerin ziyaret ettikleri sitelerin 

sınıflandırılması ve kiĢisel iletiĢimlerinin analizi 

(özellikle Google firması tarafından yaygın Gmail e-

posta sisteminin kullanımıyla) yapılmaktadır. Bu 

iĢlerlik fazlasıyla rahatsız edici olmakla birlikte, 

bunlardan daha da tehlikelisi DPI (Deep Packet 

Inspection - Derin Veri Analizi) yöntemiyle yapılan 

ÇDR'dir. DPI postanede mektupların sadece zarf 

üzerindeki adreslere iletilmesi yerine zarfların açılarak 

içeriklerinin okunmasına benzer bir teknolojidir. Bu 

teknoloji vasıtasıyla Internet ortamında gönderilen 

mesajlar ve ziyaret edilen siteler ilgisiz kiĢi ve 

kuruluĢlar vasıtasıyla gözetlenebilir. Türkiye'de 

Google'dan baĢka ÇDR uygulaması yapan birçok 

Ģirket bulunmaktadır. Ancak DPI teknolojisini 

kullanarak ÇDR ülkemizde sadece TTNET ile iĢbirliği 

yapan Phorm isimli Ģirket tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Ağır mahremiyet ihlalleri 

nedeniyle ABD, Ġngiltere, Güney Kore ve Romanya'da 

faaliyeti durdurulan bu Ģirket ülkemizde de büyük 

tepki görmüĢ (bkz. Enphormasyon.org) ve bu 

tepkilerin sonucunda BTK geçtiğimiz günlerde 

TTNET ve Phorm aleyhinde soruĢturma baĢlatmıĢtır.  

 

TTNET-Phorm ortaklığının Gezinti sistemi teorik 

imkanı vermektedir (opt-in). Ancak, sıradan kullanıcı 

ilgili bilgi penceresini kapatmak suretiyle anlamadığı 

ve benimsemediği bu iĢten kurtulmaya çalıĢırken 

sistem tarafından "içeri alınmakta" ve bundan haberi 

olmamaktadır. Açıkça hile ve yanıltma içeren bu 

iĢlerlik  BTK'nın açtığı soruĢturmanın dayanaklarından 

biridir. 

 

AlıĢılagelmiĢ çerezler yerine LSO çerezleri kullanan 

bu Ģirketin diğer ÇDR Ģirketlerindenbir baĢka farkı da 

faaliyetlerini TTNET ile ortaklaĢa yürütmesidir. 

Bilindiği gibi TTNETTürkiye'de Internet omurgasının 

sahibi olup tüm Internet trafiği bu 

omurgadangeçmektedir. Phorm'un yöntemi, sınırlı 

iĢortaklığı temelinde yürüyen klasik izlemenintersine 

deyim yerindeyse "suyun baĢını tutarak" kullanıcıya 

hiçbir kaçıĢ imkanı bırakmamaktadır (AB, 2010). 

  

Türkiye'deki diğer ÇDR sistemlerinde kullanıcıya  bu 

kadar bile bilgi verilmemektedir.Basit yöntemler 

kullanılarak yapılacak bir teknik analiz (örneğin, 

Windows ve Linuxortamlarında netstat komutu 

çıktısının analizi veya tarayıcılarda  Collusion 

veGhostery eklentilerinin oluĢturduğu veriler) sıradan 

bir Internet kullanıcısını dehĢet içinde bırakacak 

Ģekilde nasıl ve kimler tarafından gözetlendiğini ortaya 

çıkaracaktır. Bu gözetleme için kullanıcılardan 

herhangi bir izin alınması sözkonusu değildir. 

Örneğin,aĢağıdaki resim Ghostery eklentisi vasıtasıyla 

Internet üzerinden günlük gazete okuyanbir 

kullanıcının kimler tarafından izlendiğini 

göstermektedir. Ġzleyenlerin listesi sağ üstköĢede olup 

üzerlerinin çizili olması Ghostery'nin kendilerini 

engellediği anlamına gelmektedir. 

 

 
 

BTK'nın Phorm Ģirketinin faaliyeti konusunda  

TTNET hakkında soruĢturma açtığını açıklayan  

4/12/2012 tarihli kararında Ģöyle denilmektedir: 

 

 "Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 

Gezinti.com hizmeti aracılığıyla 

abonelerden/kullanıcılardan alınan onay 

sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel 

ilgilerinin hangi kapsamda ve hangi  

 süre ile işleneceğine ilişkin gerekli  

 açıklamaları yapmayarak ve  

aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek 

Elektronik Haberleşme Sektöründe  üketici 

Hakları Yönetmeliği‟nin 'Şeffaflık ve 

bilgilendirme' başlıklı 6‟ncı maddesini, 

Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin 

İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması 

hakkındaYönetmeliğin 'Telekomünikasyonun 

Gizliliği' başlıklı 8‟inci maddesini ve aynı 

yönetmeliğin 'İzin 

  ve Süre' başlıklı 9‟uncu maddesi ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği 

değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma 

başlatılması." 

  

Bu ifade doğru olup tümüyle halihazırda ÇDR 

yöntemini kullanan diğer Ģirketler için de geçerlidir. 

Çünkü bu Ģirketler de yaptıkları iĢ konusunda 

kullanıcıları bilgilendirmemektedirler. Dolayısıyla bu 

Ģirketlerin de aynı muameleyetabi olması beklenir.  

 

5. Avrupa Birliği ve ÇDR 

 

ÇDR vasıtasıyla Internet kullanıcılarının  

izlenmesi  sadece Türkiye'ye özgü bir durum da 

değildir. Örneğin, AB müktesebatında  

(2009/136/EC)  

 

 "kişiler hakkında bilgi toplamak veya kişilerin 

cihazlarında bulunan bilgilere (çerezler 

vasıtasıyla)  erişim ancak ilgili kişininin açık ve 

ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesinden sonra 

kendisinin vereceği onayla gerçekleşebilir" 

 

denmesine rağmen gerçek hayatta bu Ģart yerine  

getirilmemektedir. ENISA'ya (EuropeanNetwork and 

Information Security Agency - Avrupa Ağ ve Bilgi 

Güvenliği Kurumu)göre Avrupa'da ISS'lerin yüzde 
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sekseni çerezler vasıtasıylakendi aboneleri hakkında 

bilgi toplamaktadırlar (ENISA, 2011). Bu bilgiler asıl 

olarakÇDR amacıyla kullanılmakta olup kullanıcılara 

gözetlendiklerine dair herhangi birbilgiverilmemekte 

veya bilgi sıradan kullanıcının okumadan imza attığı 

"HizmetSözleĢmesinin" derinliklerinde anlaĢılmaz 

teknik jargonun arkasına gizlenmektedir.Ayrıntıları 

sadece belli düzeyde teknik bilgisiolan Internet 

kullanıcıları tarafındanfarkedile budurum, sıradan 

bireyleri de rahatsızetmektedir. Bir Eurobarometer 

(2011)anketine göre Avrupa'lıların çoğu 

elektronikaraçlarla toplanan kiĢisel bilgileri 

konusundaendiĢelidir. 

 

Nitekim, "2002/58/EC" numaralı AB "Directive" web 

sitelerine kiĢisel veri toplanması veçerez kullanımı ile 

bilgilendirme notu koymazorunluluğu getirmesine 

rağmen sitelerinancak çok küçük bir kısmı buna 

uymaktadır. 

 

Aslında AB bu konuda olumlu bir düzenlemeyi 

öngörmektedir. AB kapsamında faaliyetgösteren 

"Article 29 Data Protection WorkingParty"e ait 

22/6/2010 tarihli ve "Opinion2/2010 on Online 

Behavioural Advertising" baĢlıklı dokümana (AB, 

2010) göre ÇDRĢirketleri AB kiĢisel veri koruma 

konusundaki müktesebatının gereği olarak 

kullanıcıyanasıl ve ne amaçla izleneceklerini 

açıklıklaanlattıktan ve aynı açıklıkla onayını 

aldıktansonra 

 

 izleme faaliyetini ancak belli bir zaman süreci 

boyunca yapmalı, 

 kullanıcının verdiği izni kolaylıkla 

kaldırabilmesini sağlayacak düzenlemeler 

yapmalı, 

 izlemenin gerçekleĢtiği süre boyunca 

görünebilir iĢaretlemelerle bu durumu sürekli 

olarak kullanıcıya anlatmalıdırlar. 

 

Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu iĢlemler 

genellikle ÇDR Ģirketleri tarafından gerçek hayatta 

uygulanmamaktadır. Zira bu Ģirketlerin bu koĢulları 

uygulamaları durumunda izledikleri kullanıcıların bir 

kısmını kaybedecekleri aĢikardır. Dolayısıyla, ÇDR 

kapsamında AB'nin kiĢisel veri koruması ile ilgili 

koĢulları havada kalmaktadır. ġirketlerin gücü bu 

koĢulların uygulanmasının önünde engel 

oluĢturmaktadır. 

 

6. ÇDR ve insan faaliyetinin metalaşması 

 

BiliĢim sistemleri esas olarak insan faaliyetlerinin 

soyut düzeye yansımasından oluĢur. Bu yansıma 

sayısız Ģekilde tezahür edebilir. Son zamanlarda Web 

2.0 olarak adlandırılan kavram değer üretimi ve 

metalaĢma sürecinde yeni ve çok ilginç bir aĢamayı 

temsil etmektedir. Bu kavramla kiĢilerin bilgisayar ve 

Internet ortamındaki faaliyetleri hiç böyle bir niyetleri 

olmamasına rağmen pazarda alınıp satılabilen soyut 

bir mal haline getirilmektedir. Diğer bir deyiĢle kiĢi 

bilgisayar adı verilen metayı kullanırken durum tersine 

dönmekte ve bizatihi kiĢinin kendi davranıĢları meta 

haline gelmektedir. Üstelik, bu değeri üreten bireylerin 

çoğu ürettikleri değerden habersizdirler. Dolayısıyla, 

ürettikleri değer üzerinde herhangi bir hak talepleri 

bulunmamaktadır. Tüm bunların doğal sonucu üretilen 

değerin gerçek sahiplerinden izinsiz olarak alınıp 

kullanılmasıdır. Bu durum hukuki olarak açık bir hak 

ihlalidir. Denetimsiz yapılan ÇDR tüm bunları 

gerçekleĢtirdikten sonra bir adım daha ileri gitmekte 

ve insanların kiĢisel mahremiyetlerini ayaklar altına 

alacak Ģekilde siyasal, dinsel, felsefi ve cinsel 

eğilimleriyle birlikte sendika, dernek ve parti 

üyeliklerini ilgisiz kiĢi ve kurumlarca bilinir 

kılabilmektedir.  

 

Tüm bunların anlamı ÇDR vasıtasıyla bireylerin  iki 

yönden zarar görmesidir: Hemkendine ait bir değere 

izinsiz ve bedeli ödenmeden el konmakta, hem de bu 

süreçte entemel insan haklarından biri olan kiĢisel 

mahremiyeti ortadan aldırılmaktadır. Tüm 

bunedenlerle ÇDR uygulamalarına ancak kiĢinin kendi 

açık rızası varsa izin verilmelidir. 

 

7. Sonuç 

 

Tüm bunlardan Internet reklamcılığının tümüyle 

zararlı olduğu önermesiçıkarılmamalıdır. Çünkü  ÇDR 

Internet reklamcılığı konusunda tek yöntem 

değildir.Etkinlik düzeyleri ÇDR kadar olmamakla 

birlikte Internet ortamında birçok baĢka 

reklamyöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerin çoğunun 

ÇDR'nin mevcut kullanımındaki ağır hakihlallerinin 

aksine kullanıcılarına herhangi bir zararı yoktur.  

 

Bunun ötesinde izlenmeyi önemsemeyen ve ÇDR 

vasıtasıyla bilgisayarlarında kendi zevk ve 

alıĢkanlıklarına uygunreklam görmek isteyenler de 

olacaktır. ÇDR ancak kullanıcının açık onayıyla 

sadece budurumlarda uygulanabilmeli, yukarda 

belirtilen AB önermeleri doğrultusunda istenildiği 

zaman da uygulama durdurulabilmelidir.  

 

Türkiye'de ÇDR konusunda halihazırda  

yapılması gereken, AB'nin yukarda belirtilen üç 

maddelik önermesi ıĢığında kanun ve düzenlemelerin 

çıkarılarak mevcut baĢıboĢluğun veyoğun mahremiyet 

ihlallerinin ortadan  kaldırılmasıdır.  
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Change.Org: Katılımcı Demokrasi ve Aktivizm 
 

Serdar Paktin
1 

1Kadir Has Üniversitesi 

 
Özet: Yeni medyanın beraberinde getirdiği imkanlar sayesinde bireyler ve kurumlar taleplerini ve rahatsız oldukları 

konularda karar vericilere seslerini duyurmak ve değiĢim gerçekleĢtirmek için çok daha etkin örgütlenebilmeye ve iletiĢim 

ağı kurabilmeye baĢladılar. Kendi medyalarını oluĢturarak eyleme geçmeye ve toplumlarında önemli değiĢim baĢlatmaya 

baĢlayan insanların bu değiĢim sürecindeki tecrübeleri dolayısıyla katılımcı demokrasi kavramının içselleĢtirilmesi ve 

hayata geçmesini tetikleyen bir çerçeve oluĢturuyor ve dünyanın her tarafında bireyler artık karar alma ve yönetiĢim 

süreçlerine daha çok ve daha etkili katılmaya baĢlamak için harekete geçiyorlar. Dünyadaki bu değiĢimin en önemli 

öncülerinden birisi olan Change.org‘un bu süreçte barındırdığı önemli örnekleri ve yeni medya aktivizminin 

göstergebilimsel incelemesini okuyacaksınız. 

 

Anahtar sözcükler: Change.org, Katılımcı demokrasi, aktivizm, yeni medya, sosyal medya, imza kampanyası 

 

 
1. Temel değişim: 

 

Bundan yüz yıl önce Ghandi Güney Afrika‘da sosyal 

haklar için mücadele ederken, değiĢim yaratmak için 

zorlu mücadeleler, acı dolu eylemler ve inanılmaz bir 

dayanma gücü gerekiyordu. 350 yıl önce Fransa‘da, 800 

yıl önce Britanya‘da, değiĢim yaratmak için insanın önce 

canından vazgeçmesi gerekiyordu. O zamanlar bir 

düĢüncenin etrafında insanları birleĢtirmek, bir değiĢim 

için destekçi toplamak çoğu insanın, bırakın cesaret 

etmeyi, hayal bile edemeyeceği bir Ģeydi. Ve o zamanlar 

küçük değiĢimlere yer yoktu. DeğiĢim ya kökten olurdu 

ya da hiç olmazdı. 

 

ġimdi, ne değiĢti? Artık 22 yaĢında iki iĢ yaparak 

geçimini sağlayan bir kadın koskoca bankayı dize 

getirebiliyor
1
, yeĢilci bir internet sitesini yöneten 4-5 

arkadaĢ Ağaoğlu Holding'i beyaz atından indirip ormanın 

dıĢına itebiliyor
2
. Artık, bireyler, destek toplayarak, 

arkasında büyük sivil toplum örgütleri durmadığı için 

gözden kaçan, baĢkaları aynı Ģeyleri yaĢamadığı için 

bilinmeyen değiĢim taleplerini, kendileri gerçekleĢtirme 

imkanı bulabiliyor. Bir baĢka deyiĢle, Antik Yunan 

sitelerinden binlerce yıl sonra, katılımcı demokrasi gerçek 

anlamıyla geri dönmeye baĢlıyor. 

 

Ama bu sefer biraz farklı. Zira, katılımcı demokrasiyi var 

etmeye çalıĢanların elinde dünyaya yeni bir çağın 

kapılarını açan bir değiĢim mekanizması var: Dijital 

iletiĢim teknolojileri. Dijital iletiĢim teknolojileri 

sayesinde, iletiĢim kavramı, geri dönülmez bir değiĢim 

yaĢayarak beraberinde dünyadaki diğer her Ģeyin 

değiĢeceğinin iĢaretini verdi. 

 

Dijital iletiĢim teknolojileri, iletiĢim kavramında bu kadar 

devrimsel nitelikte neyi değiĢtirdi? 

                                                           
1
Molly Katchpole, ―Tell Bank of America: No $5 Debit Card 

Fees‖.<http://www.change.org/petitions/tell-bank-of-america-no-5-

debit-card-fees> 
2 YeĢilist Rehber, ―Ağaoğlu Maslak 1453: Ġstanbul uyan, kabusun 

gerçek oluyor‖. <http://www.change.org/maslak1453> 

 

 

Geleneksel medya iletiĢimi tek yönlü bir iletiĢim sağlar. 

Bir tarafta mesajı ileten bir medya aracı, diğer tarafta ise 

mesajı alan dinleyici/izleyici/okuyucu bulunur. Bu ikisi 

arasındaki iliĢki sadece bir tarafın diğerine mesaj vermesi 

üzerine kuruludur. Gücün merkezi olarak korunmasını 

sağlayan ve Ģimdiye kadar normal kabul edilen ―mesaj 

veren‖ ve ―mesaj alan‖ arasındaki keskin sınır, geleneksel 

medyanın güç iliĢkilerini belirleyen en önemli etkeniydi.  

 

Dijital iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile aradaki bu 

sınırlar yavaĢ yavaĢ kalktı. Önce, interneti geleneksel 

medyaya alıĢtığımız gibi kullandık. Ġnternet kullanıcısı, 

bir okuyucu ve izleyici idi. Sonra bu teknolojinin herkese 

içerik üretme, yayın yapma ve fikrini dile getirme imkanı 

verdiği fark edilmeye ve teknoloji bu yönde geliĢmeye 

baĢladı. Web 2.0 diye adlandırılan mefhum, iĢte dijital 

iletiĢim teknolojilerinin kullanımındaki bu ana değiĢime 

iĢaret ediyor. 

 

Dijital iletiĢim teknolojilerinin geliĢimi ile geleneksel 

medyadan bildiğimiz sınırların ortadan kalkması ve 

bireylerin de söz sahibi olmaya baĢlaması ile dünyanın 

dengeleri de yavaĢ yavaĢ değiĢmeye baĢladı. Böylece, 

―mesaj veren‖ olarak medya organlarını kullanma 

ayrıcalığını elinde bulunduran güç, para ve konum sahibi 

varlıklar ile ―mesaj alan‖ olarak gazete okuyan, radyo 

dinleyen ve televizyon izleyen pasif, güçsüz ve söz hakkı 

olmayan büyük topluluk arasında bir dialog ortamı doğdu. 

Artık, sessiz çoğunluğun da bir sesi vardı ve kimsenin 

onlar adına ―sessiz çoğunluğun sesi‖ olmasına ihtiyaçları 

kalmamıĢtı. 

 

Sağlanan bu dialog ortamı neden bu kadar önemli? 

 

Eserleri sayesinde dünyada son yirmi yıldaki değiĢimlere 

ıĢık tutan en önemli düĢünürlerden birisi olan Mikhail 

Bakhtin‘in—maalesef hala Türkçe‘ye çevrilmemiĢ olan—

―Dialogic Imagination‖ kitabında yer verdiği önemli 

kavramlardan birisi bu sayede evrensel iletiĢimi değiĢtiren 

en önemli unsur haline geldi: Dialojizm (Dialogism). 

 

Dialojizm, kısaca, dialoğa dayalı iletiĢim demektir. Fakat, 

Bakhtin‘in düĢüncesinde dialojizm, iki önemli kavramı 
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daha beraberinde getirir: Kronotop (Chronotope) ve Çok-

dillilik (Heteroglossia). 

 

Dialoğa dayalı iletiĢim kavramının beraberinde getirdiği 

bu iki kavramı da kısaca açıklayalım. Öncelikle, 

Kronotop kavramını Türkçe zaman-mekân olarak 

söyleyebiliriz. Einstein‘in Ġzafiyet Teorisi‘nden ödünç 

alınan bu kavram, iletiĢimde kullanılan ögelerin iĢaret 

ettikleri zaman ve mekana dair dengeler ve çerçeveden 

bağımsız düĢünülemeyeceğini söyler. Yani, siz ―cemaat‖ 

dediğinizde farklı bir Ģeye, ―cemiyet‖veya ―sosyete‖ 

dediğinizde apayrı Ģeylere iĢaret edersiniz. Ama hepsi 

temelde aynı anlama gelen kelimeler. 

 

Heteroglossia ise, dilin tekil olamayacağı, zamana ve 

mekana dayalı olarak farklı Ģartları da beraberinde 

getireceği için dilin çoğul olması gerektiğini ifade eder. 

Burada ―dil‖ dediğimiz Ģey, Türkçe, Ġngilizce veya Lazca, 

Kürtçe gibi bir Ģeye iĢaret etmiyor. Burada Bakhtin‘in 

―Glossia‖ kavramı ile iĢaret ettiği dil kavramı ―bir 

dünyayı algılama biçiminin ifade edilme Ģeklini‖ 

anlatmaya çalıĢıyor. Bu bağlamda, Galatasaraylılık da bir 

dil olabilir, Milliyetçilik de farklı bir dile iĢaret edebilir 

veya devlet memuru olmak da ayrı bir dili beraberinde 

getirebilir. 

 

Bakhtin‘in dialojik düĢüncesi, bize dilin zaman ve 

mekandan bağımsız düĢünülemeyeceğini ve her ne kadar 

aynı dili konuĢuyor gibi görünsek de zaman-mekan 

iliĢkisi içerisinde dilin çoğaldığını ve farklılaĢtığı fikrini 

taĢıyor. Bu fikri biraz hazmettiğimiz zaman, bütün bu 

uzamsal konumlandırmalar bir sonuç daha doğuruyor: 

Merkeziyetsizlik. 

 

Bakhtin‘in terminolojisiyle ―tek-dillilik‖ veya 

Monoglossia diye ifade ettiği Ģey, dilin merkeziyetçi bir 

anlayıĢla, Kronotop ve Heteroglossia (zaman-mekan ve 

çok-dillilik) dinamiklerini bastırarak düĢüncenin önceden 

belirlenmiĢ bir çerçeve içinde kalmasını sağlamaya 

çalıĢmasıdır. Fakat, Dialojizm beraberinde zaman-mekan 

bağlamı ve çok dillilik getirdiği için bir merkeziyetsizlik 

doğurur. Bir baĢka deyiĢle, dialoğa dayalı iletiĢim, 

iletiĢimi demokratikleĢtirir, merkeziyetsizleĢtirir. 

 

Burada, Bakhtin‘in bize açtığı pencereden, dijital iletiĢim 

teknolojilerinin yarattığı o çağ atlatan temel değiĢime 

tekrar bakalım: Dijital iletiĢim teknolojileri, çift taraflı 

iletiĢim yapısını getirerek dialoğa dayalı bir iletiĢim 

dünyasının temellerini attı. Bu beraberinde fiziki sınırların 

önemini kaybettiği, ulusal kimliklerin değerini yitirdiği ve 

küreselleĢmenin, kozmopolitleĢmenin değer kazandığı bir 

dünyanın yükseliĢe geçeceğini gösteren devrim 

niteliğinde büyük bir değiĢim demek oluyor.  

 

Daha sosyal ağlardan, dijital aktivizmden veya mobil 

uygulamalardan söz etmeye baĢlamadık bile. Ama Ģunu 

bilmek gerekir ki, bu değiĢim, diğer bütün değiĢimlerin 

ortaya çıkmasını sağlayan temel değiĢimdir. 

 

 

2. Dijital okuryazarlık 

 

Dijital iletiĢim teknolojileri, iletiĢime dialog kavramını 

getirdi. Böylece heteroglossia, yani çok-dillilik, ve 

Chronotope, yani zaman-mekan çerçevesi, katarak 

bilginin ve iletiĢimin de karmaĢıklaĢmasına neden oldu. 

Bilginin çok çeĢitli ifade biçimlerinin olması, farklı bakıĢ 

açılarının ses bulması ve de bilginin zaman-mekana bağlı 

olarak konumlandırabilmesi, sözünü ettiğimiz, 

merkeziyetçi bilgi sistemini yavaĢ yavaĢ geçersiz kılmaya 

baĢladı. Artık, herkesin kabul etmesi gereken mutlak 

doğrular, bütün Ģartlar altında geçerli olduğunu kabul 

ettiğimiz bilgiler yavaĢ yavaĢ geçerliğini yitirmeye 

baĢladı. Bu söylediklerimi pozitif bilimlerin sunduğu 

bilgilerle karıĢtırmamak gerekir, burada sözünü ettiğim 

sosyal ve toplumsal bilgiler. 

 

Artık eskisi gibi herkese yol gösterecek ana metinler, 

manifestolar ve mutlak doğrular yok. Bu söylediğimiz 

Ģeyler, merkezi dilin oluĢması ve herkesin aynı ortak 

paydada buluĢabilmesini sağlayan sabitleyicilerdi. 

Bunların geçerliğiniyitirmeye baĢlamasıyla, bazılarının 

―bilgi kirliliği‖ olarak adlandırdığı farklı bilgi 

sistemlerinin içiçe geçerek oluĢturduğu sarmal bir ağ 

ortaya çıktı. ġimdi, aynı konuda birden fazla bilgi ve 

haber kaynağı var ve heteroglossia ekseninde 

düĢündüğümüz zaman, aynı bilgiyi farklı dillerde, farklı 

bakıĢ açılarıyla, farklı çerçevelerde sunan sayısız kaynak 

var. 

 

Kaynakların çeĢitlendiği ve bilgilerin farklı dünya 

görüĢleriyle sunulduğu bir dijital evrende dijital 

okuryazarlık ne demektir? Bu kaynaklar arasından doğru 

veya hiç değilse itibar edilecek bilgiyi bulabilmek, 

edindiği bilgiyi anlamak ve doğru yorumlayabilmek 

dijital okuryazarlığın temel gereğidir. Bunun dıĢında, 

insanın dijital araç, platform ve ortamları etkin 

kullanabilmesi, bu farklı alanlar arasında yolunu 

bulabilmesi demektir. Dijital okur yazarlık, bu farklı 

alanların her birinin kendi dinamikleri olduğunu bilmesi 

ve her birinde bu dinamiklere uygun olarak iletiĢime 

geçmesi demektir. 

 

Dijital okuryazarlık, dijital iletiĢim teknolojilerinin 

yarattığı devrim niteliğindeki değiĢimi etkin biçimde 

değerlendirebilmek için bizim kendimizi eğitmemiz 

gereken en önemli nokta. Çünkü bu bilinç düzeyini 

sağlamadığımız sürece dijital iletiĢim bizim için 

arkadaĢlarla sohbetten, oyun oynamaktan ve spor 

haberlerini okumaktan öteye gidemez. 

 

Bu konudaki en güzel örnek, herhalde Zaytungüzerinden 

verilebilir. Zaytung, internette yer alan ve ―dürüst, 

tarafsız, ahlaksız haber‖ düsturuyla uydurma ve kurgusal 

haber yapan bir mizahi haber sitesi. Aralık 2012‘de 

Zaytung‘da ―Ateist olduğu gerekçesiyle istifası istenen 
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köy imamı geri adım atmıyor: ‗Mesleğime profesyonelce 

yaklaĢıyorum…‘‖
3
 haberi yayınlandı. 

 

Bu haberden kısa bir süre sonra, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı‘na ait Diyanethaber.com.tr sitesinde bu haberi 

yalanlayan bir açıklama yayınlandı. Hürriyet Gazetesi‘nde 

yayınlanan haberde geçen yalanlama açıklaması Ģöyle 

diyor
4
: 

 

Haber sitelerin birinde bugün sahte bir haber vardı. 

Kimilerimiz okudu, kimilerimiz okumadı. Haberin özü 

Muğla Milas ilçesine bağlı Ortaca köyünde Seyfi 

ÇalıĢkan isminde ateist bir imam hatip var. Cuma 

namazında ateist olduğunu itiraf eden ÇalıĢkan‘ı Diyanet 

görevden almak istemiĢ ve bir an önce görevini 

bırakmasını istemiĢ. Fakat Seyfi ÇalıĢkan görevine 

devam ediyor. Her tarafı tamamen uydurma olan bu haber 

hakkında görüĢtüğümüz Milas ilçe müftülüğü haberin 

tamamen yalan olduğunu, Milas‘da Ortaca isminde bir 

köy olmadığını ve Milas müftülüğünde de Seyfi ÇalıĢkan 

isminde bir görevlinin olmadığını, çalıĢmadığını 

söylediler. 

 

Kurmaca ve düzmece olduğu son derece belli olan ve 

hatta komedi unsurlarını bariz Ģekilde bulunduran bu 

haberi din iĢlerinden sorumlu devlet kurumunun ciddiye 

alarak yalanlama yapması dijital okuryazarlık 

mefhumunun ne kadar önemli olduğunu aslında net bir 

biçimde ifade ediyor.  

 

3. Dijital dünyada değişim ruhu: 

 

Greame Patrick‘e göre: Teknoloji sosyal bir oluĢumdur. 

Kullanıcılar teknolojinin anlamını ve değerini onu nasıl 

kullandıklarıyla belirler.
5
 

 

Bu bağlamda, dijital iletiĢim teknolojilerinin nasıl 

kullanıldığı, nasıl kullanılması gerektiği ve hakim 

kullanım alıĢkanlıkları üzerinden pek çok tartıĢma 

baĢlatıldı. Bunlardan arasında dijital iletiĢim 

teknolojilerinin toplumsal hareketler için 

kullanılamayacağını, bunun kendini kandırmaktan öteye 

gidemeyeceğini iddia edenler oldu. Bunun yanında da 

dijital iletiĢim teknolojilerinin dünyayı ayağa 

kaldıracağını ve Arap Baharı‘nın sadece bu sayede 

gerçekleĢtiğini iddia edenler de oldu. Hatta bazıları, 

bunun—tabiri caizse—psikolojikmastürbasyondan baĢka 

bir Ģey olmadığını ve bu sayede insanların ―bir değiĢim 

yaratma‖ yanılgısıyla birkaç tuĢa tıklayarak kendilerini 

tatmin ettiklerini ama aslında fiziksel dünyada, hatta biraz 

daha ileri giderek, ―gerçek hayatta‖ hiçbir etkilerinin 

olmadığını söylediler. 

 

                                                           
3Zaytung.com, 

<http://www.zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=198217> 

4 Hürriyet Gazetesi, 20 Aralık 2012. 

<http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22199104.asp> 

5Marcos Sivitanides, Vivek Shah. The Era of Digital Activism‖ 2011. 

Dijital aktivizmi ilk olarak eleĢtiren ve ―clicktivism‖ 

kavramına olumsuz anlamı iliĢtiren Malcolm Gladwell 

oldu. The New Yorker dergisindeki ―Small Change: Why 

the revolution will not be tweeted‖
6
 baĢlıklı makalesinde 

dijital aktivizmin bir etkisinin olmadığını, insanlar eğer 

bir Ģeyler değiĢtirmek istiyorlarsa sivil itaatsizlik ve 

fiziksel eylemde bulunmaları gerektiğini—yani, ancak 

sokağa inerek ve ideolojik altyapısını iyi kurgulayarak 

aktivizm yapılabileceğini söylüyor. 

 

Malcolm Gladwell, Arap Baharı‘nın dorukta olduğu 

günlerde, 27 Mart 2011‘de, CNN International‘da 

katıldığı programda,
7
 sosyal medya ve dijital iletiĢimin 

insanları çok hızlı biçimde iletiĢime geçirebildiği ve bir 

araya getirebildiğini kabul etmekle beraber hala aynı 

düĢüncelerinde ısrar ediyordu. 

 

Gladwell bu eleĢtirilerini ilk kez dile getirdiği andan 

itibaren uluslararası birçok aktivist ve blogger tarafından 

yoğun eleĢtiri yağmuruna tutulduğu gibi, geleneksel 

iletiĢimin ve geleneksel anlayıĢın hegemonyasında 

insanların kendilerini ifade edebildikleri ve değiĢim talep 

edebildikleri tek ―mecra‖ olan sokakların o romantik 

havasının kaybolacağından korkuyorlardı belki de. 

 

Ama sokakların o romantik havası çoktan yok oldu bile. 

Bunun en basit örneği, 2011 ilkbaharında yaĢandı. Orta 

Doğu‘yu Arap Baharı esintisi sarmıĢken Türkiye Genel 

Seçimleri heyecanı vardı. Genel seçimlerden sonra hayata 

geçmek üzere BiliĢim Teknolojileri ve ĠletiĢim 

Kurumu‘nun tasarladığı ―Güvenli Ġnternet Uygulaması‖ 

yani baĢkalarının deyiĢiyle ―internet filtresi‖ ile 

Türkiye‘de internet özgürlüğünün büyük oranda 

kısıtlanacağını ve sansürün meĢru kılınacağını düĢünen 

onbinlerce (bazı rakamlara göre 40.000‘den fazla) kiĢi 

Ġstanbul‘da bir protesto yürüyüĢü düzenledi. Geleneksel 

medya organlarında kimi yayın kuruluĢları bu kadar kiĢiyi 

―birkaç yüz kiĢi‖ diyerek küçültmeye ve görmezden 

gelmeye çalıĢtı.
8
 Bazıları ise, bu konuyu hiç yayınlarına 

taĢımayarak 40.000 kiĢinin bir araya gelmiĢ olmasının bir 

haber değeri taĢımadığını düĢünmüĢ olarak kendi ―basın 

ahlaklarını‖ ayaklar altına aldılar. 

 

Fakat, Gladwell‘in ve sokakların romantizmine 

inananların aksine, sokaklara inen kiĢiler geleneksel 

medyanın tamamı tarafından göz ardı edilebilir, fakat 

dijital iletiĢim teknolojileri üzerinden 40.000 kiĢinin bir 

araya gelmesini siz göz ardı etseniz bile dünyanın geri 

kalanı ve dijital veriler göz ardı etmez. 

Gladwell‘in öne sürdüğü diğer argümana gelecek olursak, 

―ideolojik altyapının iyi kurgulanmadığı‖ hareketlerin 

                                                           
6
Malcolm Gladwell, ―Small Change: Why the revolution will not be 

tweeted‖, The New Yorker. 4 Ekim 2010. 

<http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_glad

well> 
7 CNN International, ―Tech‘s role in revolution overhyped?‖. 27 Mart 

2011. <http://www.meta-activism.org/2011/03/malcolm-gladwells-still-
got-it-wrong/> 
8 Feldrim.tumblr.com, 21 Mayıs 2011. 
<http://feldrim.tumblr.com/post/5694255485/internet-sansur-ve-yasalar-

hakk-nda-uzun-uzun> 
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baĢarılı olamayacağı ve dijital iletiĢim teknolojilerinin 

kiĢiler arasında hızlı iletiĢim sağlamasının ideolojik 

altyapıya bir katkısının olmadığına dikkat çekiyor. 

Verdiği örnekte, 60‘larda Amerika‘daki sosyal haklar 

hareketinden örnek veriyor. Bu hareketin yaklaĢık 20 

yıllık bir geliĢme süreci olmuĢtu diyor. 

 

Bununla beraber, dijital iletiĢim teknolojilerinin 

―ezilenlere‖ yeni hareket alanları sağladığı gibi, 

madalyonun öteki yüzünde, ―ezenlere‖ de yeni baskı 

alanları yarattığını söylüyor. Dolayısıyla, sözünü ettiği 

―ideolojik altyapı‖ oluĢmadığı için, dijital iletiĢim 

teknolojileri üzerinden bir değiĢim gerçekleĢse bile 

değiĢtirdiği Ģeyin yerine koyacak bir Ģeyleri olmadığını 

vurguluyor.  

 

Tam da bu noktada Slavoj Zizek‘in 28 Ocak 2012‘de 

Mimar Sinan Üniversitesi‘nde yaptığı ―Bulutlardaki 

Özgürlük: Küresel çağda yasaklama biçimleri‖
9
 baĢlıklı 

konuĢmada verdiği bir örneğe dikkat çekmek gerekiyor. 

Zizek, vereceği örneğe geçmeden önce―Bugün dünyada 

ne oluyor?‖ sorusunun cevap olarak hepimizin neler 

olduğunu iyi bildiğimizi ama hakkında bir Ģey 

söyleyemediğimizi ifade eden bir giriĢ yaptı. 

Fukuyama‘nın söylediği gibi ideolojinin sonunun 

geldiğinden ve bu post-ideolojik dönemde insanların 

rahatsızlıklarının çözümünü bilmeden sadece bu 

rahatsızlıklarını dile getirerek ayaklanabildiklerini 

söylerken 2011 Londra Ayaklanmalarından dem vurdu. 

Daha sonra, tüm Amerika‘ya ve dünyanın diğer 

bölgelerine yayılan―Occupy Wall Street‖ hareketi 

hakkında verdiği örnek Gladwell‘in ―ideolojik altyapı‖ ile 

söylediklerine cevap niteliğinde: 

 

Occupy Wall Street eylemlerinde Bill Clinton yaptığı 

ziyarette eylemcilere, programlarının ve taleplerinin ne 

olduğunu sormuĢ. Protestoculardan bir tanesi de Clinton‘a 

bir program veya taleplerinin olmadığını, mevcut 

durumdan rahatsız olduklarını ve bunu ifade etmek için 

orada olduklarını söylemiĢ. Clinton da onlara, biz de 

sizler gibi rahatsızız, sizlerle beraberiz, taleplerinizi 

iletirseniz hep beraber bunları değiĢtirebiliriz, demiĢ. 

 

Burada Zizek, insanların rahatsız olduklarını ve büyük bir 

değiĢimin eĢiğinde olduklarını bildiklerini ama bu fikrin 

ne olduğunu tam olarak ifade edecek olgunluğa henüz 

gelmediğini - ve bu yüzden, olgunlaĢmadan bu fikri ifade 

ederek muhataplarının onu kendi bakıĢ açıları ve 

monoglotik düĢünceleri içine alarak söndürmelerine izin 

vermemek için hiçbir Ģey söylememenin daha iyi 

olduğunu ifade etti. Yani, Ģu anda olan bir Ģey var, ama bu 

olan Ģeyin ne olduğunu ifade edebilmek için önce onu 

yaĢayıp ne olduğunu anlamamız gerekir diyor.  

 

Bu anlamda, Gladwell dijital teknolojiler ile geliĢen 

aktivizm hareketini, eski aktivizm ve toplumsal hareketler 

ekseninde değerlendirerek onları geleneksel iletiĢim 

                                                           
9 Slavoj Zizek, ―Bulutlardaki Özgürlük: Küresel çağda yasaklama 

biçimleri‖ 28 Ocak 2012, Ġstanbul. 

<http://www.youtube.com/watch?v=EHP_urypW6Q> 

anlayıĢının ve tek yönlü iletiĢimin eksenine çekmeye 

çalıĢıyor diyebiliriz. 

 

Arap Baharı ve Occupy Wall Street hareketleri dijital 

iletiĢim teknolojileri üzerinden organize olmuĢ ve 

dünyaya yayılmıĢtı. Aylarca süren ve insanların 

yaĢamlarının önemli bir bölümünü—hatta hayatlarını—

adadıkları toplumsal hareketlerdi. Dijital medya üzerinden 

organize olmuĢ ve sonucunda sokağa inmiĢ eylemlerdi ve 

ikisinin de en belirgin özelliği: ―neyin tarafında‖ oldukları 

değil, ―neye karĢı‖ olduklarıydı. 

 

Zizek‘in de vurguladığı gibi ―bir Ģeyleri değiĢtirmek için 

bir eylem planı‖ belirlememiĢlerdi, fakat bir Ģeylerin 

değiĢmesi gerektiğini biliyorlardı. Dünyanın dört bir 

köĢesinde insanların bilmedikleri bu değiĢimi ne kadar 

istediklerini ifade eden ―niyet göstergeleriydi‖. Ve 

hepimiz bu niyetin ne kadar ciddi olduğunu gördük. 

 

4. Dijital aktivizm dünyayı değiştirir mi? 

 

Malcolm Gladwell, hızlı davranıp ―dijital aktivizmi‖ ve 

dijital teknolojiler üzerinden toplumsal hareket 

düzenlenmesini eleĢtirdi. Bunu yaparken de ―kliktivizm‖ 

(clicktivism) kavramını kullandı. Böylelikle, kliktivizm 

kavramı negatif anlamı olan, dijital aktivizmi yeren ve 

küçük gören bir eksende hayata geçmiĢ oldu. 

 

Daha sonraki dönemde, aktivistler, düĢünürler ve yazarlar 

bu kavramı hem olumlu hem de olumsuz anlamıyla 

kullanarak bir anlam karmaĢası yarattılar. Türkiye‘de de 

Cüneyt Özdemir bu akıma katılarak kliktivizm kavramını 

―modern bir günah çıkarma ayini‖
10

 olarak tanımladı. 

Cüneyt Özdemir de dahil olmak üzere, bu kavramı 

eleĢtiren kiĢiler, insanların Facebook‘ta iki Ģeyi beğenerek 

ve Twitter‘da birkaç ―retweet‖ yaparak bir Ģeyleri 

değiĢtirdiklerini düĢündüklerini—tabiri caizse—

psikolojik mastürbasyon yaptıklarını ve böylece 

kendilerini tatmin edip asıl konudan uzaklaĢtıklarını ifade 

ediyor. 

 

Fakat, araĢtırmalar bunun tam tersini söylüyor. 

Georgetown Üniversitesi, Sosyal Etki ĠletiĢimi Merkezi 

ve Ogilvy Halkla ĠliĢkiler Ajansı‘nın beraber yaptıkları, 

mücadele alanlarına katılım ve değiĢik iletiĢim 

kanallarının toplumsal katılıma etkilerini 

değerlendirdikleri 2011 tarihli ―The Dynamics of Cause 

Engagement‖ (Mücadele Alanı Katılımının Dinamikleri)
11

 

araĢtırmasının sonuçlarına göre, dijital iletiĢim 

teknolojileri üzerinden katılım gösterenler diğerlerine 

göre gönüllülük yaparak veya bir yürüyüĢe ya da eyleme 

katılarak zaman harcamaya iki kat daha yatkınlar. 

                                                           
10

Cüneyt Özdemir, ―Modern bir günahlardan arınma ayini; kliktivizm‖ 

Radikal, 10 Haziran 2012.  

<http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&Article
ID=1090661> 
11 Georgetown University, Center for Social Impact Communications, 

Ogilvy Public Relations Worldwide, 2011. 
<http://csic.georgetown.edu/research/215767.html> 
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Hatta baĢkalarını siyasi temsilcileri veya yöneticileri ile 

iletiĢime geçmeye cesaretlendirme ihtimalleri diğerlerine 

göre dört kat daha fazla—ve sosyal bir konu hakkında bir 

imza kampanyası imzalaması için baĢkalarını ikna etme 

olasılıkları beĢ kat daha fazla.
12

 

Dahası, dijital aktivizm insanların davranıĢlarını ve 

düĢüncelerini de değiĢtiriyor. Yani, insanlar dijital iletiĢim 

teknolojilerini kullanarak bir sosyal harekete katıldıkları 

zaman bu bazılarının deyimiyle ―sanal dünyada‖ 

kalmıyor. ―Gerçek dünyaya‖ da etki ediyor. Bunun 

―gerçek dünyaya‖ en basit tezahürü katılım gösteren 

insanın algısında ve davranıĢlarında oluyor. 

 

Aynı araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası (%52) 

sosyal konularda gösterdikleri katılım ve paylaĢım 

sonucunda düĢüncelerinin ve davranıĢlarının değiĢtiğini 

söylemiĢler. AraĢtırmaya katılanların yarıya yakını da 

(%48) sosyal konulardaki katılım sonucunda oy verme 

davranıĢlarının değiĢtiğini ifade etmiĢ.
13

 

 

Bu sonuçlar, ben dahil olmak üzere Malcolm Gladwell ve 

Cüneyt Özdemir gibi sinik Ģüphecilerin tüm önyargılarını 

boĢa çıkarır nitelikte sonuçlar veriyor. 

 

Bu sonuçlardan yola çıkarak, dijital aktivizmin birkaç 

tıkla dünyayı değiĢtirmek, Facebook üzerinden rejimleri 

yıkmak ya da Twitter‘dan devrim türküleri söylemek 

olmadığını görebilirsiniz. Dijital aktivizm, iki tıkla 

dünyayı değiĢtirmez, her bir tıkla dünyanın değiĢtirilebilir 

olduğu fikrini biraz daha güçlendirir. Dijital aktivizm, bir 

algı biçimidir ve dünyayı bu algı biçimi, bu algı biçiminin 

geliĢtirdiği davranıĢ modelleri değiĢtiriyor. Bu algı biçimi, 

bize dünyayı değiĢtirmenin mümkün olduğu düĢüncesini 

kazandırıyor. 

 

Dijital aktivizm, dünyayı değiĢtirmek isteyen kiĢi ve 

kurumların konuĢtuğu dildir. Bu onların ―glossia‖sı, 

dünya görüĢü, ve ideolojisidir.  

 

5. Dijital aktivizmin semiolojisi (göstergebilimi): 

 

Bir Ģeyi deneyimleyen kiĢi, yaĢadığı deneyimi kesin 

bir Ģey olarak deneyimleyemez: yaĢanılan bir 

deneyim belirli bir anlama, nesneye, iliĢki durumuna 

yönelim gösterir; fakat kendisine yönlendirilmez. Bu 

deneyim, kiĢinin ruhunun mevcut varlığının kesinliği 

ve bütünlüğü üzerine yönlendirilmez. Ben kendi 

korkularımın nesnesini korkunç bir Ģekilde, sevgimin 

nesnesini sevgi dolu bir Ģekilde, acılarımın nesnesini 

de acı dolu bir Ģekilde deneyimlerim (…), ama kendi 

korkumu, sevgimi, acımı deneyimlemem. Benim bu 

                                                           
12Georgetown University, Center for Social Impact Communications, 

Ogilvy Public Relations Worldwide, 2011. “Slacktivists Doing More 
than Clicking in Support of Causes” 

<http://csic.georgetown.edu/OPR_SM_GT_Slacktivists_FINAL.pdf> 

 
13 Georgetown University, Center for Social Impact Communications, 

Ogilvy Public Relations Worldwide, 2011.―Involvement in 

Causes Can Trigger Individual Behavior 
Changes‖<http://csic.georgetown.edu/OPR_SM_GT_Behavior_FS_VFI

NAL_2.pdf> 

yaĢadığım deneyim, kendi bütünlüğüm içerisinde bir 

nesne ile iliĢkilendirerek benimsediğim bir aksiolojik 

yaklaĢım veya tavırdır. Bu Ģartlar altında sergilediğim 

kendi ―duruĢ‖um benim elimde olan bir Ģey 

değildir.
14

 

 

Mikhail Bakhtin, Sanat ve Sorumluluk kitabında deneyimi 

böyle tanımlıyor. Deneyim hayatımızın en önemli kısmı, 

yaĢadıklarımız yani deneyimlediklerimiz dünya 

görüĢümüzü, düĢüncelerimizi, duygularımızı ve doğal 

olarak davranıĢlarımızı biçimlendiren en temel unsur. 

Dijital iletiĢim teknolojilerine baktığımız zaman da bu 

―sanal dünyayı‖ anlamlı kılan üç temel etken var. Bu üç 

etken biribiriyle içiçe geçmiĢ Ģekilde tek bir olgu 

meydana getiriyor aslında. Bunlar: Dialog, etkileĢim ve 

deneyimdir. 

 

Konuya giriĢ yaparken de detaylı bir Ģekilde dialog 

kavramının dijital iletiĢim teknolojileri bağlamındaki 

önemini açıklamaya çalıĢtım. Dialog kavramıyla içiçe 

geçmiĢ biçimde, etkileĢim ve deneyim de içinde 

bulunduğunuz dijital platformun veya mecranın bu 

dialoğu anlamlı kılacak deneyim ve etkileĢim imkanları 

sunması demektir. 

 

Aynı Ģekilde düĢündüğünüzde, daha önce bir bakıĢ açısı, 

bir felsefe olarak konumlandırdığım dijital aktivizmin de 

anlamlı olabilmesi için içinde bulunduğu mecranın 

prensiplerine, felsefesine ve dinamiklerine uygun hareket 

etmesi gerekir. Savunduğunuz fikri, Facebook‘ta onun 

dinamiklerine uygun olarak, Twitter‘da onun 

dinamiklerine ve diğer mecralarda ona göre uygulamanız 

gerekir. Twitter ve Facebook‘tan baĢka örnek vermedim 

diye onların olmadığını sanmayın, var olan tüm mecra, 

platform ve araçları kast ediyorum. 

 

Bu açıdan baktığınızda, dijital aktivizm de belli bir eylem 

değildir. Bir bakıĢ açısıdır, dijital iletiĢimin belli bir 

amaca yönelik düzenlenmesidir. Bu bağlamda, bir 

Zaytung haberi, Bobiler.org‘daki birgörsel, özünde dijital 

aktivizm amacıyla üretilmemiĢ olsa bile "uygun 

yerleĢtirme ile" dijital aktivizmin en önemli içeriklerinden 

biri olabilir. Bunu yapabilmek için belli bir hikaye 

kurgusu, belli bir etkileĢim dizgesi ile hareket ederek 

mecralar-arası bir deneyim düĢünebilmeniz gerekir. 

 

DıĢarıdan baktığınızda, bir Facebook sayfasını beğenmek 

politik veya aktivist bir eylem olarak görünmeyebilir. 

Sizin için. Ama her eylem kendi içinde bulunduğu Ģartlar 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu sözünü ettiğim 

hikaye kurgusu içinde o sayfayı beğenmek hikayenin belli 

bir alanını oluĢturuyor ve deneyimi tamamlıyor olabilir. 

Dijital teknolojiler çok katmanlı ve sonsuz bir evrende 

size etkileĢim imkanı sunar ve bu yüzden hiçbir deneyimi 

tek baĢına incelememek gerekir. Bir Ģeyi gördüğünüzde 

ne anlama geldiğini anlamak için içinde bulunduğu 

etkileĢim ağını incelemeniz ve anlamlı bir bütün 

                                                           
14Mikhail Bakhtin, Art and Answerability, p.113 
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oluĢturuncaya kadar bu incelemeye devam etmeniz 

gerekir. 

 

Bir baĢka açıdan, her eylem kendi içinde bulunduğu 

Ģartlar çerçevesinde değerlendirilmelidir, dediğimiz Ģeyi 

bir de kullanıcı çerçevesinde düĢünmek gerekiyor. Sizin 

için belli bir politik sayfayı veya sosyal direniĢ 

konusundaki sayfayı beğenmek ―birkaç tıklama‖ olabilir, 

ama Arap Baharı örneğine değinecek olursak, o ülkedeki 

birinin dayanma gücü olabilir. O sayfayı beğenmek 

kamuoyu önünde bir duruĢ sergilediğini, birilerinin acısını 

paylaĢtığı anlamına gelebilir. Bu durum, dijital iletiĢim 

teknolojilerinin sağladığı en büyük iletiĢim gücününün 

harekete geçmesini sağlayabilir. Bu iletiĢim gücü, 

gündelik kullanım içinde ―viralite‖ veya ―virallik‖ olarak 

kullanılıyor. Bir kiĢinin bir fikrini veya sıkıntısını 

paylaĢması, aynı Ģeyi hisseden, düĢünen, isteyen diğer 

insanların da bu düĢünce etrafında birleĢmesini, 

baĢkalarını da davet ve ikna etmesini ve bu sarmalın 

büyüyerek geniĢ bir kitle oluĢturmasını sağlayabilir. 

 

Örneğin, Change. org‘da Ekim ayında baĢlatılan bir 

kampanya, Olgun ġimĢek‘in oynadığı Türkiye Ekonomi 

Bankası‘nın ―Biriktiren Kredi‖ reklam filminde bankada 

görevli kadın çalıĢanla flört ederek bankayı övdüğü ve 

bunun iĢ yerinde kadınların sık sık maruz kaldığı sözlü 

tacizi normalleĢtirerek durumu daha da kötüleĢtirdiği için 

yayından kaldırılmasını talep ediyordu.
15

 Her ne kadar 

banka bu konuda bir açıklama yapmadıysa da bir hafta 

sonra reklam bir daha görülmedi. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu kampanyayı 

baĢlatan kiĢi bunu değiĢtirmek için bir adım attı ve bir 

hafta içinde kampanya bu konuda rahatsızlık hissetmiĢ ve 

iĢ yerinde tacize maruz kalmıĢ birçok kadını bir araya 

getirdi. Kampanyanın altındaki yorumlara baktığımızda 

birçok kiĢinin benzer Ģeyler söylediğini gördük:‖Ben de 

bu reklamın tacizi normalleĢtirdiğini düĢünüyordum ama 

sadece ben böyle düĢünüyorum zannediyordum.‖ Ġnsanlar 

böylece yalnız olmadıklarını görüyor ve hiç birbirini 

tanımayan fakat aynı Ģeyi düĢünen bir topluluk 

olduklarını hissediyorlar. 

 

Az önce vurguladığım felsefeye göre, dijital iletiĢimde 

yaptığınız hareketler ―bir iki tıklamadan‖ daha büyük bir 

anlama gelebilir. Dialog, etkileĢim ve deneyimin içiçe 

geçerek yarattığı düĢünce ve davranıĢ size daha büyük, 

daha güçlü bir dünyanın kapılarını açabilir. Bakhtin‘in 

deyimiyle: o sayfayı beğenme ―belirli bir anlama, 

nesneye, iliĢki durumuna yönelim gösterir; fakat 

kendisine yönlendirilmez‖.  

 

                                                           
15

Duygu YaĢar,  “Olgun ġimĢek'in oynadığı "Biriktiren Kredi" reklamı 

YouTube'dan kaldırılsın‖ 

<http://www.change.org/tr/kampanyalar/türkiye-ekonomi-bankası-

olgun-ĢimĢek-in-oynadığı-biriktiren-kredi-reklamı-youtube-dan-

kaldırılsın> 

Evet, bloglar ve sosyal medya dünyayı değiĢtirmez, ama 

değiĢtirilebileceği düĢüncesini diğer insanlara da aĢılar. 

Bu yüzden, dijital aktivizmin mutlak bir çeĢidi yoktur. 

ġunu yaparsan aktivizm olur ya da Ģunu yapmazsan 

aktivizm olmaz, diyemeyiz. 

 

Dijital aktivizm bir mücadele yöntemi değildir. Dijital 

aktivizm mücadele edecek insanları bir düĢünce, bir inanç 

etrafında toplama ve onları harekete geçirme yöntemidir. 

Bunu yaptıktan sonra, Ģu veya bu Ģekilde bu hareketin bir 

parçası olarak yapılan her Ģey dijital aktivizmin bir 

parçasıdır. Bu bir kiĢinin bir sayfaya yorum yazması da 

olabilir, bir kiĢinin çarpıcı bir görsel tasarlaması da, 

yanındaki arkadaĢıyla bu konuyu konuĢması veya bu 

amaç uğruna telefon açıp konunun muhatabına isteklerini 

söylemesi veya sokaklara inip yürüyüĢlere katılması da 

olabilir. 

 

Dijital aktivizm ile mücadele mevcut olan tüm mecralara, 

var olan tüm alanlara yayılmasını sağlayan bir düĢünce 

merkezidir. Artık mücadele fikri düzlemde oluyor, 

yeterince insan bir Ģeye inanırsa ve bu düĢünceyi tüm 

mecralara yayarak savunursa o düĢünce meĢruiyet 

kazanacaktır. Dijital aktivizm, bu meĢruiyeti, bu 

geçerliliği sağlayacak bireyleri bir araya getiren 

örgütlenme yöntemidir. Dijital aktivizm tek baĢına hiçbir 

Ģeyi değiĢtirmez, ama değiĢtirecek olan kiĢileri bir araya 

getirir. Gerisini bu kiĢilerin oluĢturduğu ―kolektif 

düĢünce‖ yapar. 

 

Kötümser bir bakıĢ açısıyla, Gladwell‘in CNN‘de dediği 

gibi, dijitalaktivizm güç sahiplerine daha çok kontrol ve 

baskı imkanı tanıyabilir. Ġnsanlar düĢüncelerini ve 

duruĢlarını açığa vurdukları için güç sahipleri onları bulup 

susturması kolaylaĢır, fakat unutmayın ki aynı Ģeye 

inanan ve düĢünen ne kadar çok insan varsa o düĢünce o 

kadar güçlüdür. Güç sahipleri herkesi susturamaz.  

 

2011 yılında daha basılmadan toplatılan Ahmet ġık'ın 

kitabını hatırlayın. O zamanlar, toplatılmıĢ ve 

yasaklanmıĢ olan bu kitap bir Ģekilde internete sızdırıldı 

vebir gün içinde 200.000 kiĢi kitabı bilgisayarına indirdi. 

Yapılan açıklamada, kitabı indiren ve bilgisayarında 

bulunduran herkes hakkında iĢlem yapılacaktı ama böyle 

bir Ģey hiç gerçekleĢmedi. 

 

Dijital iletiĢim bir süreçtir. Eski iletiĢim yöntemleri gibi 

anlık ve bir kerelik değildir. Eğer birisi sosyal bir konuya 

ilgi gösterip belli bir sayfayı beğendiyse veya diğer 

mecralardan "takibe" baĢladıysa, bu eylemi bir defalık 

diye değerlendirmemek gerekir. Bu bir niyet 

göstergesidir, bu bir eğilimdir. Dolayısıyla kullanıcıları 

sadece bu eylem ile değerlendirmek son derece yanlıĢ 

olur. Çünkü bu kullanıcılar bu sayfalardaki beğenilerini 

kaldırmadığı veya bu hesabı takip etmeyi bırakmadıkları 

sürece bu iletiĢimin bir parçası olacak ve süreç içerisinde 

buradaki düĢünce ve mesajları içselleĢtirerek mücadelenin 

veya hareketin muhtemel bir parçası olacaklar. O yüzden 

bu eğilimi bir sonuç değil, bir baĢlangıç olarak 
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değerlendirip katılımın nasıl yükseleceğini öngörmek 

gerekir.  

 

Bu yaklaĢım, topluluk oluĢturma ve topluluğun yeni 

tanımı olarak kabul edilebilir. Çünkü süreğen iletiĢim, 

dijital iletiĢim teknolojileri bünyesinde bir topluluğu 

meydana getiren en önemli unsurdur. Bu topluluk kendi 

içinde sürdürdüğü bu iletiĢim sonucunda dünyaya karĢı 

duruĢunu sergiler ve bu duruĢ, anlamlı ve dünyaya etkisi 

olan kolektif bir deneyim yaratır. 

 

6. Change.org: Değişimi gerçekleştirebileceğine 

inanmak 
 

Change.org, dünyanın en büyük imza kampanyası 

platformu. Dünyada 196 ülkede 27 milyondan fazla 

kullanıcısı var. Change.org‘un amacı: Nerede olurlarsa 

olsunlar herkese, çevrelerinde görmek istedikleri değiĢimi 

gerçekleĢtirmelerine olanak sağlamak ve Change.org, 

hiçkimsenin çaresiz olmadığ ve değiĢim 

gerçekleĢtirmenin bu insanların yaĢamının bir parçası 

olduğu bir dünya için çalıĢıyor. 

 

Buraya kadar anlattıklarım ekseninde düĢündüğünüz 

zaman, Change.org, insanlara küçük veya büyük bir 

değiĢim yaratmayı mümkün kılan bir felsefe ve bu 

felsefeyi çevreleyen bir dijital iletiĢim teknolojisi sistemi 

sağlıyor. Bu sayede insanların dijital aktivizmi, amaçsız  

ve sonuçsuz bir iletiĢim kaosundan çıkararak, onu bir 

çerçeveye oturtuyor. Böylece, bir kiĢinin baĢlattığı bir 

kampanya, destek topladıkça büyüyecek ve yayılacak 

Ģekilde yürütebilmesine olanak sağladığı gibi bu iletiĢimin 

bir hedefe ve dolayısıyla, sonuca ulaĢacak Ģekilde 

merkezileĢtirmesini sağlıyor. Bu sayede, sözünü ettiğimiz 

bu merkeziyetsizlik içinde, her bir kiĢi kendi taleplerini, 

kendi düĢünce sistemini ve bu sistem çevresindeki 

destekçilerini bir eksende toplayarak herkesin aynı amaç 

uğruna tek vücut olarak hareket etmesini sağlıyor. 

 

Change.org, daha önceden var olan: ―Ben imza atsam ne 

iĢe yarayacak ki‖ Ģüphesini ortadan kaldırıyor. Buradaki 

kampanyalarda attığınız imza bir duruĢ, bir niyet 

göstergesi olarak baĢlattığınız kampanyanın hedefindeki 

kiĢi veya kuruma bir mesaj veriyor: ―Bak, biz kaç kiĢi 

bunu istiyoruz. Buna bir yanıt vermelisin.‖ 

 

Diğer yandan da, alıĢılmıĢ protesto ve eleĢtirel aktivizm 

anlayıĢını da kökünden değiĢtiriyor. Çünkü 

Change.org‘da baĢlatılan kampanyalar çoğunlukla içinde 

bulunduğu toplumun Ģartları çerçevesinde geliĢtiği için 

genellikle yerine getirilmesinin topluma olumlu katkıları 

olacak tepkileri oluyor. BaĢka bir deyiĢle, burada 

baĢlatılan ve yoğun destek toplayan kampanyalar 

çoğunlukla toplumun tüm kesimlerinin o konu üzerinde 

hem fikir olduğu kampanyalar oluyor. 

 

Örneğin, YeĢilist.com‘un Maslak 1453 Projesi‘nin Fatih 

Ormanları‘nı kullanım hakkının iptal edilmesine yönelik 

olarak baĢlattığı kampanya iki günde neredeyse 30.000 

kiĢiyi bir araya getirdi
16

 ve toplumun tüm kesimlerine ait 

olan orman arazisinin özel mülk gibi kullanılmasına engel 

olmak için dijital aktivizm yaptılar. Ali Ağaoğlu birkaç 

gün sonra katıldığı Siyaset Meydanı programında bu 

konuda açıklama yapmak zorunda kaldı. Daha sonraki 

hafta süresince gazetelerde hakkında çıkan haberlerde bu 

konunun derinlemesine irdelenmesinden sonra Bakanlık, 

kanunsuz biçimde elde edildiği anlaĢılan kullanım 

haklarını iptal ettiğini açıkladı. 

 

Bir baĢka örnek ise, Turkcell‘e yönelik olarak baĢlatılan 

kampanya.
17

 Turkcell‘in yeni piyasaya sürdüğü ―Yolda 

Takip‖ hizmeti ile isteyen kiĢiler istedikleri kiĢilerin 

konum bilgilerini basit bir onay mekanizması sonucunda 

öğrenebileceklerini duyurdu. BaĢlatılan kampanya ise, bu 

hizmetin kadınların aile içi baskıya ve Ģiddete maruz 

kalmalarını kolaylaĢtıracak kötüye kullanımlara alet 

olabileceği kaygısından ötürü Turkcell‘den bu hizmetini 

geri çekmesini istiyordu. Bu tarz konularda duyarlı olan 

ve kadınlara karĢı Ģiddete karĢı sosyal sorumluluk 

projeleri bulunan Turkcell kısa zamanda bu hizmeti geri 

çektiğini, sivil toplum örgütleriyle beraber çalıĢarak bu 

hizmetin kötüye kullanılamayacak Ģekilde yeniden 

çalıĢacaklarını kamuoyuna duyurdu. 

 

Gördüğünüz gibi, Change.org dijital aktivizmi dağınık bir 

Ģekilde protesto ve Ģikayet eden örgütsüz bir kalabalık 

olmaktan çıkarıyor. Böylece, dijital aktivizm belli bir 

merkezi, talebi ve eylem planı olan bir çerçeveye 

oturtarak değiĢtirmek istediğiniz Ģeyleri 

gerçekleĢtirilebilir kılıyor. 

 

Burada size düĢen tek Ģey, bir düĢünceye inanmak, bir 

duruĢu sergilemek ve yaptığınız dijital eylemlerin ―birkaç 

tıklamadan‖ daha fazlası olduğunu, örgütlü bir iletiĢim 

kurgusu olduğunu bilerek, ona göre hareket etmek. Tabii, 

dahaönce de söylediğim gibi, dijital aktivizm bu kadarla 

sınırlı değil, çünkü o bir sonuç değil, bir baĢlangıçtır. Bu 

sergilediğiniz duruĢun düĢüncelerinizi, bigisayar baĢından 

kalktıktan sonraki davranıĢlarınızı ve yaĢamınızı da 

etkilemesi gerek. 

Siz dijital aktivizm ile bir araya geldiğiniz ve aynı Ģeyleri 

düĢündüğünüz insanlarla fikren ve davranıĢsal olarak aynı 

düzlemde olduğunuz sürece görünürde yalnız olsanız da 

aslında yalnız değilsinizdir, sizin  

gibi bir duruĢ ve değiĢime yönelik niyet göstergesi 

sergileyen baĢka insanlar olduğunu bilirsiniz. En 

önemlisi, ihtiyacınız olduğunda onların nerede olduğunu 

bilirsiniz. Bu sergilediğiniz duruĢu, dijital dünya dıĢında, 

bazılarının deyimiyle ―gerçek dünyada‖ da sergileyerek, 

Ghandi‘ye ithaf edilen sözde olduğu gibi ―Dünyada 

görmek istediğiniz değiĢim kendiniz olmalısınız.‖
18

 

                                                           
16

YeĢilist Rehber, ―Ağaoğlu Maslak 1453: Ġstanbul uyan, kabusun 

gerçek oluyor‖. <http://www.change.org/maslak1453> 
17 Çisil Tolga, ―Turkcell ‗Yolda Takip‘ uygulamasının kaldırılması 

#yoldatakipkaldirilsin‖ 

<http://www.change.org/tr/kampanyalar/turkcell-turkcell-yolda-takip-
uygulamasının-kaldırılması-yoldatakipkaldirilsin> 
18

Keith Akers, Compassionate Spirit, 05 Haziran 2009. 

< http://www.compassionatespirit.com/Be-the-Change.htm> Bu sözü 
tam olarak Mahatma Ghandi'nin söylediğine dair kesin bir kaynak yok. 
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Son olarak ise, değiĢime küçük Ģeylerden baĢlamak ve 

değiĢim dinamiklerini öğrenmek gerek. Ondan sonra Arap 

Baharı ve Occupy Wall Street gibi büyük hareketlere 

tekrar sıra geldiğinde ―bu sefer‖ neyi değiĢtirmek 

istediğinizi, hedefinizin ne olduğunu ve ona nasıl 

ulaĢabileceğinizi bilirsiniz. Ama önce dijital aktivizmin 

dinamiklerini anlamak, bu duruĢu ve niyet göstergesini 

sergilemek gerekir. Felsefe, nasılsa eylemi getirecektir.

                                                                                              
Ama neredeyse aynı Ģeyi ifade eden baĢka bir Ģey söylemiĢ olduğundan 
dolayı bu söz ona atfediliyor. 
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Özet:ArttırılmıĢgerçeklik,görüntülerin, verilerinvediğeriçerikleringerçek dünyaya 

eklenereksanalgerçeklikvegerçekdünyaelementlerinin aynıortamdabirlikteyeraldığıbir 

teknolojidir.Savunma,sanayi,tıbbi,ticariveeğlencealanlarında sıklıklakullanılan arttırılmıĢ 

gerçeklikteknolojisieğitimalanında dakullanılmayabaĢlanmıĢtır. BuçalıĢmada, günümüzde 

eğitimortamlarındakullanılanarttırılmıĢgerçeklikuygulamaörneklerineyer  verilmiĢve 

arttırılmıĢgerçekliğinöğretmeveöğrenmeyeetkisiüzerindedurulmuĢtur. 

 
AnahtarSözcükler:ArttırılmıĢgerçeklik,Mobilcihazlar,FATĠHProjesi 

 

Augmented Reality Applications in Educational Environments 
 

 
Abstract: Augmentedrealityisthetechnologythatimages,dataandothercontentareaddedtothereal 

worldandbothcontainstheelements ofvirtualrealityandreal-world.Augmented reality technology,commonlyused  

in  military,industry,medical,commercialandentertainment areas,hasbeenalsousedineducational environments 

formanypurposes.Inthisstudy, currently  used in educational  settings, enhanced reality, augmented  reality 

application examplesare given,and focusesontheimpactofteachingandlearning. 

 
Keywords:AugmentedReality,MobileDevices,FATIHProject 
 
1. Giriş 
 
Sanal  ortam  (Virtual  Environment)   veya 

sanalgerçekliğin (VirtualReality)değiĢik biçimi 

olanAG‘de kullanıcıgerçekvesanal nesneleri 

aynıortamdabirliktealgılar[1].Bir baĢka deyiĢle AG 

gerçek  dünyanın değiĢimineyönelikherhangi 

birgiriĢim olmaksızın kullanıcıların gerçekdünyaile 

etkileĢim halindeolduğuveaynızamanda 

arttırmailegeliĢmiĢ izlemeolanağının 

algılamanoktasında sanalgerçeklikten farklıdır[2]. 

 
ArttırılmıĢ gerçeklik pazarının 2016yılına 

kadar5milyardoları aĢacağı öngörülmektedir[3].   AG  

pazarında  baĢta akıllıtelefonlar olmaküzeretablet 

PC‘ler yaygınolarakkullanılmaktadır. 

 
Layar(Hollanda) TotalImmersion (Fransa), 

Metaio(Almanya), Wikitude(Avusturya), 

Zugara(ABD),Autonomy Corporation- Aurasma 

(UK)AG‘deöndegelenyazılım Ģirketleridir. 
 

AGdahaçokalıĢveriĢ, eğlence,sosyal 

amaçlardasıkkullanılmasınaek olarakeğitim alanında 

dageniĢbirkullanıma sahiptir.Bu çalıĢmadagünümüzde 

eğitimortamlarında kullanılan arttırılmıĢ gerçeklik 

uygulama örneklerineyerverilmiĢ vearttırılmıĢ 

gerçekliğin öğretmeveöğrenmeyeetkisi 

üzerindedurulmuĢtur. 

 
ÇalıĢmanın ikincibölümündeAG uygulamalarının 

eğitimortamlarında kullanımınınönemi 

vurgulanmıĢtır.Üçüncü bölümde eğitim  ortamlarında  

kullanılan güncelAG‘nin uygulama örneklerine yer 

verilmiĢtir.   Son bölümde isesonuçve 

önerilerverilmiĢtir. 

 
2. AGEğitimdeÖnemi 

 
YuenvearkadaĢları (2011)AG‘ninöğretme 

veöğrenmeortamlarında geniĢbiruygulama 

alanıolduğunu belirtmiĢlerveyararlarını 

aĢağıdakigibilistelemiĢlerdir[4]. 

 
AGuygulamalarında görselnesnelerin3 

boyutlukullanılması öğrencilerin ilgilerini 

çekerekkatılımlarını arttırmaktaveonları 

motiveetmektedir. Ayrıca, konularüzerinde 

farklıbakıĢaçılarıkazandırmaktadır[5]. 

 
Öğrencilerin gerçekdünyadayapılmasızor 

olandeneyleri,anlatılmasıkarmaĢık ve maliyetliolan  

konularıöğretmeyeyardımcı 

olmaktadır.Astronomi,coğrafya,kimya,fizik 

vb.konuların sunulmasındagerçekçibir 

benzetimortamısunmaktadır[6]. 

 
AGiĢbirlikçigörevlere olanaksağlayarak öğrenci-

öğretmenveöğrenci-öğrenciarasında 

iĢbirliğinigeliĢtirir[7]. 

 
Öğrencinin yaratıcılıkvehayalgücünü 

geliĢmesineyardımcı olur[8];ArttırılmıĢ Gerçeklik 

öğrenciningerçekdünyayaolan algısınıvegerçek 

dünyaileetkileĢimini artırarak   öğrenme,  eğlence  

veya  eğitici eğlence(edutainment)içinuygulanabilir. 

mailto:hcetinkaya@baskent.edu.tr
mailto:hcetinkaya@baskent.edu.tr
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Sanal eğiticininkullanıldığı AG uygulamalarında 

öğrencikendihızınagöre 

kiĢiselleĢtirilmiĢeğitimalabilir[9]. 

 
ÇeĢitli öğrenme stillerineuygun özgün bir 

öğrenmeortamıyaratılabilir[10]. 

 
AGortamuygulamaları doğrubilgive çıkarımların 

eldeedilebilmesiiçinöğrenme çevresineyenilikler 

getirerek bubilgilerin ve çıkarımların     daha     iyi     

anlaĢılmasını, irdelenmesini ve farkına varılmasını 

sağlar 

[11]. 

 
Abdüsselam veKaral(2012)çalıĢmasında ―geleneksel 

sınıfvelaboratuvarortamlarında 

öğrencilerindikkatsüreleri dahakısaolmakta 

veilgileriçabukdağılabildiğibunakarĢınAG 

ortamındaisekullanılancihazınteknolojiile 

içiçeolması,öğrenciyeverilmeye çalıĢılan 

soyutkavramlarısomutlaĢtırması ve 

kavramayıkolaylaĢtırması sayesinde öğrencilerin 

dikkatsürelerinin arttığı gözlenmiĢtir. 

 
3. AGEğitimdeUygulamaÖrnekleri 

 
Yapılan literatürtaramasındaAG uygulamalarının  

eğitim alanında yaygın olarak  kullanıldığı  

görülmüĢtür.  AG‘nin eğitimortamlarında kullanım 

amaçlarını aĢağıdakibaĢlıklaraltındatoplanmıĢtır: 

MüfredatTamamlayıcı 

(Destekleyici) 

RehberlikveTanıtım 

Oyunlar 

EğitimGezisi 

AlıĢtırma(Training) 

 
3.1.MüfredatTamamlayıcı(Destekleyici) 
 
AGteknolojisi, eğiticikartlar,derskitapları, 

hikâyekitaplarıgibibasılımateryallere 3 boyutlu 

nesne,grafik,video,sesvemetin eklenebilme 

olanağısağlayarak zenginleĢtirilebilmektedir. 

Müfredatın tamamlayıcıörnekler: 

 

Eğiticikart (flashcard)üzerine  uygulanan 

AGuygulamalarından biriolanLetterAlive 

programıöğrencilerin okumabecerilerini 

geliĢtirmekamacıylageliĢtirilmiĢtir. Bu 

programdaAGkullanılarak, öğrenciler hayvanlar ve   

çizgi film karakterleri gibi çeĢitli  sanal nesneler  ile 

etkileĢime girebilirler. Buprogram anaokulöncesinive 

anaokul (3-6yaĢ)öğrencilerine yöneliktir. 26 adet 

alfabe  eğitici kartının yer aldığı bu eğitim  programı  

özel  gözlüklerle  gerek duymaz.Bunaekolarak,ders 

planları94adet kelimekartlarınıkullanarak 

cümleoluĢturma aktiviteleri aracılığıylakartlardaki 

kavramlarını pekiĢtirmek içinAGteknolojisi 

kullanılmıĢtır. Öğrencilereğiticikartları kullanarak  

kartın üzerinde yer alan hayvanlarla 

ileetkileĢimiçinegirerveo hayvanınneolduğunu, 

harfvecümle oluĢturmayıöğrenir[12]. 

 
Japonyayıncılık ĢirketiTokyoShosekiakıllı 

telefonlarda AG uygulamaları  destekleyen lise 

düzeyine yönelik ―New  Horizon‖ Ġngilizce 

derskitapları, derskitabıüzerine 

uygulananAGuygulamalarından biridir.Bu 

kitaplardayeralanAGuygulamasında çizgi 

karakterleri(manga)öğrencilerin dinleme 

aktivitelerinde öğrencilerleetkileĢime 

girmektedir[13],[14]. 
 
AyrıcaçeĢitliAGuygulamalarını içeren 

müfredattamamlayıcı hikâyekitapları [15], 

[16]veçizgiromanlar[17], [18]da bulunmaktadır. 

 
3.2.Rehberlikve Tanıtım 
 
Okultanıtımı içinAGiçerenbirrehber 

yayımlayanKendalCollege,UK,   elkitabı (guide 

book)üzerineuygulananAG uygulamalarından 

biridir.Buelkitabıvideo röportajları, 

rehberliturlarvediğerdijital özellikleri 

bulunduranbirçoksayfa içermektedir[19]. 

 
Broşür üzerine uygulanan AG uygulama örneğinden  

biri  olan;  Canberra  College 

(UCC)ÜniversitesibroĢürleriiçinAurasma AG    

platformu  kullanmaktadır.      BroĢür 

üzerindebazımetinveresimlerakıllıtelefon 

ileiĢaretlenerekvideooynatmaveyabirweb 

sitesinedoğrudanbağlantı yapmaktadır[20]. 

Blackboard,            Blackboard           Mobile 

Centralplatformuna üniversite öğrencilerine kampüs   

ve   çevresi   hakkında   geliĢmiĢ 

bilgilendirmeturlarıatmayafırsatverenAG 

ekledi[21].Buuygulamakonumtabanlıbir AG   

uygulamasıdır  Haritalar,  Turlar  ve 

konumlariçinAGuygulaması 3boyutlu 

interaktifgörünümünde çevredekibinaları 

belirlemekiçiniPhonekamerasından ve 

GPS‘denyararlanır.Bulunulan konumvebu konuma 

enyakınyerlerhakkında;  zaman yerlerin  tarihi, 

yürüyüĢ,  çalıĢma saatlerini, gibi    ayrıntılar   verir. 

Central    Washington University,Florida    Atlantic    

University, Marshall  University,North  Dakota  State 

College    of    Science,Northern    Illinois 

UniversityveTheUniversity ofArizona kampüslerinde 

AG   kullanılmaktadır. [22], [23] 

 
TheUniversity ofVirginia,WillowTree 

uygulamalarınıkullanarakgeliĢtirdiğikampüs 

uygulaması dabirkonumtabanlıAG 

uygulamasıdır[24],[25]. 
 
3.3. Oyunlar 
 
ARIS  yazılımıkullanılarakhazırlananDow Day 

oyunu,oyuniçerisinetarihselanlatı (historical 
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narrative)veyadurumsal belgesel (situated 

documentary)entegre edildiği bir oyundur. Öğrenciler, 

1967yılındaUniversity ofWisconsin,Madison‘da 

gerçekleĢen protestolarıaraĢtırmakiçinbirhaber 

muhabiri rolünüüstlenir  ve farklı ilgi noktalarınıve 

öğrenci, polisveDow kimyaĢirketinin çalıĢanların 

bakıĢaçılarınıaraĢtırırlar [26],[27]. 

 
Tecumseh Lies[28],RelivingtheRevolution 

[29],TheCivilWarAugmented Reality Project 

[30]benzertarihsel anlatıoyunlarına örnektir. 

 
FETCH!LunchRushuygulaması 6-8yaĢ aralığındaki 

çocukların aritmetik becerilerini geliĢtirmek 

içintasarlanan[31]vematematik problemlerini 

görselleĢtirmeyeyardımcıolan bir3 

boyutluoyundur[32]. 

 
3.4. EğitimGezisi 

 
BirçokhayvanatbahçesivemüzeAG 

teknolojisikullanmaktadır.Örneğin,Toronto Royal 

OntarioMüzesi ziyaretçiler dinozor sergisinde 

iPad'lerkullanarakdinozorları 

gerçekhayattanasılolduklarını görmekiçin 

kullanabilirler[33]. 

 
Zoo-ARçeĢitlihayvanların,böceklerin 3 

boyutluolarakgörüntülendiği birAG 

uygulamasıdır.Doğru  iĢaretçileriilgili web 

sitesindenindirilerek birkağıdayazdırılarak 

veyabaĢkabircihazileizlenebilir[34],[35]. 

 
Ayrıca eğitim  gezisinde  oyun  türünde  de örnek 

demevcuttur.SanDiego's Balboa Park müzesinde, 

Çinhalkmasalıolan―Lordofthe Cranes‖,   ―School   in   

the   Park‖projesi kapsamında gerçekleĢen  bir AG 

uygulamasıdır[36],[37],[38]. 

 
3.5.Alıştırma(Training) 
 
―cARe - AugmentedReality in Ed‖ isimli 

uygulamaCityUniversityLondontarafından  JISC   

CreatingAugmented Reality in Education (cARE) 

projesi kapsamında geliĢtirilmiĢtir. Aurasma 

kullanılarak geliĢtirilen bu uygulama üniversitedeki 

hemĢirelik öğrencilerini klinik ortamda yönlendirmek 

için simule edilmiĢ uygulama olanağı sağlar[39],[40]  

 
4. FatihProjesiOlanakları 

 
FATĠH Projesikapsamındailköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarındakiheröğrenciye tabletPCuygulamasıAG  

uygulamalarıbir fırsat oluĢturmaktadır.  Z-kitap 

uygulamalarına ekolarakçeĢitliAG uygulamaları 

dageliĢtirilmelive uygulanmalıdır. 

Kullanılacaktabletleriçin gereklidonanım 

(Kamera,GPSözelliği,vb.) veyazılımteminedilmelidir. 
 
4. SonuçveÖneriler 

 

Öğrencilerin etkileĢimveiĢbirliğiiçinde olduğu, 

yaparak öğrendiği, ilgi çekici ve farklıduyulara 

hitapedenAGuygulamaları 

istendikdavranıĢlarınkazandırılma sürecinde ayrıbir 

önemesahiptir. 

 
Yapılan araĢtırmasonucunda,eğitim ortamlarında 

herkademedebirçokihtiyaca yönelik 

farklıtürlerdeAGuygulamalarının dünyadayaygın 

birĢekildekullanılmaya baĢlanıldığıgörülmüĢtür. 

ÜlkemizdeAG uygulamalarınınyaygınlaĢtırılmasında 

Fatih Projesinin önemlifırsatolduğu öngörülmektedir. 
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Özet:Güngeçtikçeakıllıcihazlarınhayatımızdakiyeriartmaktadır. Bucihazların baĢında 

telefonlarvetabletPC'lergelmektedir.Yüksekdonanımasahipbucihazlarınsahipolduğubazı 

özellikler;ivmesensörü,manyetiksensörü,WĠ-FĠgibisıralanabilir. Endikkatçekici özelliklerinin 

baĢındaGPSteknolojisiilekonumtespitininyapılabilmesidir. Konumtespitini yapılmasıvebuverininaktarılması 

acilçağrıdurumları,lojistikhizmetleri,yerveyönbulma 

yöntemleri,araçtakipsistemlerigibipekçokalandakullanılmaktadır. Bumobilcihazlarda 

IOS(iPhoneOperatingSystem),   Android,Bada,   Symbian,WindowsMobilegibiiĢletim 

sistemlerikullanılmaktadır.   BuçalıĢmada;AndroidiĢletimsistemliveGPSözelliğiolan telefonlarda 

konumtespitininyapılmasıveyapılankonumtespitininistenilenhedefe bildirilmesigerçekleĢtirilmiĢtir. 

Aramayapıldıktansonratespitedilenkonumbilgisi,aranan 

numarayaSMSolarakgönderilir.AranannumarayagelenSMSpaketindekikonum bilgileri 

GoogleMaps'tegösterilmektedir. 

 

AnahtarSözcükler:GPS,KonumTespiti,Android,AkıllıTelefon. 
 
 

Location Detection And Data Transfer With Android Smart 

Devices 
 
Abstract:Fromdayto day, smartdeviceisbecoming more and more important in our life.Phonesandtabletsare 
pioneers.Somefeaturesof thesedeviceswhichhave high hardware, are accelerometer, magnetic sensor, Wi-Fietc. 
One of the mostremarkable features of  these devices  is  location  detection with GPS  technology. Location 
detectionanddata transferareusedforalotoffieldsuchas;emergency callsituation, location and direction finding 
methods, vehicle tracking  systems. These mobile devicesareusesoperationsystemssuchasIOS(iPhoneOperating 
System),Android, Bada, Symbian, WindowsMobile. In this study, location detection and data transfer to 
thedesired targetwereappliedwithphoneswhichhaveandroidoperatingsystem and GPSfeature.Afteraphone call, 
the determined locationdata is sentto dialednumber asSms.The received location data thatcomeswithSMS 
isdemonstrated on Google Maps. 
 
 
Keywords:GPS,PositionDetection,Android,SmartPhone. 

 

 

1. Giriş 
 

Güngeçtikçe akıllıtelefonların hayatımızdaki 

yeriveönemiartmaktadır. Akıllıtelefonpopülaritesinin 

getirmiĢ olduğu en büyük teknolojik  yenilik ise 

GPSilekonum tespitininyapılabilir olmasıdır. Konum 

tespitivebunun paylaĢılması  gün geçtikçe insanların 

ilgisiniçekmektedir. SosyalpaylaĢım sitelerinde 

bireylerin bulundukları konumlarıpaylaĢmaları 

budurumunbir göstergesidir. 

Konumtespitindeenönemli olaykonumun 

enazhatatoleransıile hesaplanmasıdır. 

 

Akıllıcihazlarda genelde ikitürkonum 

tespityöntemivardır.Bunlardan birincisi 

bazistasyonlarına olanuzaklıklarının 

orantısalhesabıilekonumtespitidir.Ġkinci 

olarakGPSkullanılarak yapılankonum tespitidir.  Akıllı 

telefonlardabulunan güçlüalgılayıcılardan birideGPS 

algılayıcılarıdır. 

 

Ġlk konum  tespit yöntemi  olarak  verilen 

bazistasyonlu konum tespityönteminde hata payı çok 

yüksektir.  Aydoğan[1]ve arkadaĢlarının 

yapmıĢolduğu "Cep Telefonu ile  Acil  Çağrı   

Otomasyonu" isimliçalıĢmadabulunankonumbilgisinin 

ĢehiriçindeyaklaĢık 300-500metre,Ģehir 

dıĢındayaklaĢık 1-1,5kmhassasiyetle 

sağlandığıbelirtilmektedir. 

 

Akıllı  cihazlarda   kullanılan   bir  diğer konum 

tespityöntemiiseGPSileyapılan 

konumtespitidir.GPS(Global Positioning System);  

Küresel konumlandırma sistemleri 

dünyaüzerindeyertespitini mümkün kılan 

biruyduağıdır[5]. GPS konum 
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hatası,bazıĢartlarabağlıolarak metreleri bulabilmesine 

rağmen,geliĢen teknoloji ilebirlikte,belirlinedenlerden 

kaynaklanan konumhatalarıazalmıĢveya 

ortadankaldırılmıĢtır[6]. Açıkalanlarda 

konumtespitiiçinyokdenebilecekkadar 

azhatapayınasahipolanGPS'nin konum 

tespityöntemlerindekullanılması daha akıllıcaolacaktır. 

Günümüzde konum tespitipekçokalanda 

kullanılmaktadır. BunlarınenbaĢındaacil 

çağrımerkezlerigelmektedir. Olayyerinin bilinmesi 

canvemalkaybınıenaza indirilmesinisağlamaktadır. 

Araçtakip sistemleri[2], haritacılıkalanıgibialanlar 

GPSteknolojisinin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır. 

 

ġekil1'degörüldüğü gibiakıllıtelefon 

pazarındaSymbian'ın azalan,IPhoneve 

özellikleAndroid inartan birsatıĢivmesi 

bulunmaktadır[3]. Bunedenlepopular 

haldebulunanakıllıtelefonları için geliĢtirilen 

uygulamaların  artması anlamınagelmektedir. 

Akıllıcihazlariçin geliĢtirilen yadageliĢtirilecek 

uygulamalarınbirkısmıeğlence,birkısmı eğitim 

birkısmıdagündelik ihtiyaçların giderilmesi  için 

geliĢtirilen uygulamalardır.Birçoğununortak özelliği 

insanyaĢamınıkolaylaĢtırması veolumlu 

yöndeetkilemesidir. 

 

GeliĢtirilen uygulamadaAndroidiĢletim sistemli 

cihazlarda konum tespiti yapılmakta vetespitedilen 

konumun aranankiĢiyeaktarılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1. ĠĢletim sistemi bazında dünyadaki 

akıllıtelefonsatıĢları 

 

Bu çalıĢmada,arama yapılankiĢiyekonum 

bilgileriningönderilmesi sağlanmıĢtır. 

Android,günümüzün ençoktercihedilen 

iĢletimsistemlerinden biridir[5].Android 

iĢletimsisteminesahipcihazlarda konum 

belirlemekoldukçahızlıvekolayolduğuiçinAndroidiĢleti

m sistemlicihazlar kullanılmıĢtır. 

 

2.SistemTasarımıveUygulanması 
 

GeliĢtirilen uygulama,AndroidiĢletim 

sistemliikicihaz(telefon, tabletyada 

telefon,telefon)arasındakonum bilgisinin 

gönderilmesini esasalmaktadır.ġekil2'de sistemin 

çalıĢmaĢemasıgösterilmektedir. 

ÇalıĢmadantamolarakverimalmakiçin ikicihazında 

internetbağlantısı olmasıve uygulamanın 

ikicihazadakuruluolması gerekmektedir. 

 

GeliĢtirilen sistemtemelolarak5adımda 

gerçekleĢir.Bunlar: 

1. Cihazlardanbirinindiğeriniaraması. 

 

Herhangi birtelefonnumarası aranır.Bu 

aramaiçinaranan cihazdageliĢtirilen 

programınyüklüolupolmaması önemli 

değildir.GeliĢtirilen uygulamanınyüklü olduğu 

telefondan yapılanheraramayada çağrıuygulama 

tarafındansonaranankiĢi olarakkaydedilir. 

Bukayıt;konum bilgisinin sadecesonaranankiĢiye 

gönderilmesi adınayapılmaktadır. Arayan 

kiĢiolarak,aranan kiĢiyekonum bilgimizi göndermek  

istiyorsak telefonumuzda yüklü olanuygulamayı 

açmamız gerekmektedir. 

 

Uygulama açıldığındailkolarakkayıtlıbir 

telefonnumarasıolupolmadığınabakılır.

 
Şekil2. Proje çalıĢma Ģeması 

 

KonumbilgilerigönderilmedenönceGPS, 

2.Aramaesnasında uygulamatarafından 

sonaranannumaranınkaydedilmesi. 

3.  Arayancihazdabulunanuygulamanın açılması. 

4.Konum bilgisisonaranannumaraya 

SMSolarakgönderilmesini istiyorsak, isteğin uygulama  

üzerinden  onaylanması ve aranan  cihaza SMS  olarak 

gönderilmesi. 

5.Aranan cihazagelenSMS'inokunması 

veenlem,boylam bilgilerinin harita 

üzerindekonumlandırılması. 

NetworkveWifiağlarındantespitedilen 

konumbilgileriaktifolur. 

 

2.1KonumBilgisiGönderilmesi  

 

"KonumuGönder" isimli butona konum göndermek  

için  basılır.  Konum  tespit 
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edilincearananensonnumarayabirSMS 

gönderilir.BugönderilenSMS'iniçeriği; enlem   ve   

boylam   bilgilerini   çekip koordinat   bilgisinin   

Google   Haritası üzerindekonumunugösterir. 

SMSiçersinde bulunan link,eğerprogram yüklü 

değilseharitanın internet üzerinden gösterilmesi 

içindir.Gönderilen SMSbu program 

içintasarlanmıĢformattabir SMS'tir.   Programın   

göndermiĢ   olduğu SMS ġekil 3'tegösterilmektedir. 

Böylece sonaranan   numarayakonum bilgisi 

gönderilmiĢolur. 

 

2.2SMS'inİşlenmesiVeKonumlanması  

 

GeliĢtirilen uygulama,telefonagelenher SMS'ikontrol 

eder.EğergelenSMS 

programtarafındangönderilenformatta bir SMS 

ise;SMS ilegelenverileri düzenli 

ifadeler(regex)ileayrılır. 

 

 
 

Şekil3. UygulamanınYakaladığı SMS 

Enlem  ve  boylam   bilgilerini   SMS'le birlikte gelen 

linkileharitaüzerinde konumlandırılarak 

programdagösterir. ġekil4üzerinde enlemveboylam 

bilgilerininharita üzerindekonumlandığını 

görmekteyiz. 

 

3.SonuçveÖneriler 
 

TestaĢamasında Uygulamanın, çalıĢması 

ileilgiliherhangibirproblem ile karĢılaĢılmamıĢtır. 

Fakatbazısıkıntılarla karĢılaĢılmıĢtır.Bunlar; 

 

1.Kapalı mekanlardakonumtespitiningeç yapılması, 

2.Uygulamanın, güçlü internetbağlantısı isteği, 

3. SMS'lerinbazengeçiletilmesi, 

4.SMS'degelenkonumverilerininharita 

üzerindegeçkonumlanması olarak sıralanabilir. 

 

Günümüzde mobilcihazlar,taĢınabilir olmasından   

dolayı  hemen  hemen  her alandakullanılmakta, 

Ģirketlereve çalıĢanlara performans artıĢı,zamanve 

maliyettasarrufusağlamaktadır. GeliĢmiĢ 

birmobiluygulamada bilgiakıĢının yanındadonanıma 

entegre GPSsayesinde cihazların sahadakikonumları 

rahatlıkla tespit edilip,mobiltakipyapılabilmekte ayrıca 

mobil  cihazda  harita ile 

yönlendirmesağlanabilmektedir[4]. 

 

Dünyagenelinde enfazlasatılanteknoloji 

ürünüceptelefonlarıdır. Ceptelefonu dünyasında 

daġekil1'degörmüĢ olduğumuzgibi 

AndroidiĢletimsistemli telefonlar 

çokbüyükivmeileartmaktadır. 

KonumtespitinikolaylaĢtıran bucihazlara 

geliĢtirilenuygulamarda özelleĢtirilmiĢ 

iĢlerinegöredepopülerhalegeleceği ön 

görülmektedir.Butür uygulamalareğlenceden 
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ziyadezaruriuygulamalarda olabilir.Örneğin; 

112acilçağrı merkezilerine akıllıtelefonlarileyapılan 

çağrılardayapılanuygulama benzeri bir 

sistemkullanılırsaolay  yeri tespiti  daha 

rahatyapılabileceği öngörülmektedir. Deniz, hava ve 

kara yolu  ayrımı olmaksızınyoltarifiyapmadan konum 

bilgisitespitiyapılabilecektir. 

 
Şekil4. Konum Görüntüleme Ekranı 
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Özet: Bu çalıĢmada, matrisler üzerinde en çok gerçekleĢtirilen iĢlemlerden olan bir matrisin tersi, bir matrisin 

eĢelon biçimi ve bir matrisin satırca indirgenmiĢ biçimlerinin hesaplanması görsel bir modül üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir ve sonrasında bu modül iki farklı bilgisayar üzerinde test edilerek performans ölçülmüĢtür.  

Uygulama programlama dili olarak yaygın kullanılan ve kullanıcının ihtiyaç duyabileceği bileĢenlerin birçoğunu 

sağlayan Visual C# kullanılmıĢtır. Program özgün bir çalıĢmadır. Matrisin eĢelon biçiminin alınmasında matris 

satırları üzerinde köĢegen elemanı hariç sütün boyunca 0 (sıfır) elde etme amacıyla, yer değiĢtirme veya uygun 

katsayıyla çarpılarak satırların yer değiĢtirmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Satırca indirgenmiĢ eĢelon biçiminin elde 

edilmesinde eĢelon biçime dönüĢtürülmüĢ matris üzerinde ve yine satırlar uygun katsayıyla çarpılarak bu kez bir 

önceki satıra köĢegen elemanı hariç 0 elde etme amacıyla iĢlemler gerçekleĢtirilir [1,2]. Matris tersi bulunurken 

matrisin boyutuna eĢit olan birim matris kullanılarak gerçekleĢtirilir [3].Ayrıca modülün performans ölçümü de 

yapılarak kıyaslama gerçekleĢtirilmiĢtir. Donanımsal kaynak kullanımı (Thread,CPU vs.) iĢletim sisteminin 

performans kaynak izleyicisi tarafından gözlemlenmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Gaus Jordan Yöntemi, Matris Tersi,Matris EĢelon Biçimi, Birim Matris,Satırca ĠndirgenmiĢ 

Matris Biçimi, Merkezi ĠĢlem Birimi, CPU, ĠĢ Parçaları, Kaynak Ġzleme. 

 

Gauss Jordan Method and Echelon Forms of Matrices Matrix Performance Measurement 

 

Abstract: In this study, most transactions on the inverse of a matrix of matrices, Echelon form of a matrix and 

the row reduced forms of  a matrix calculation was carried out on a visual module and then this module is tested 

on two different computer to get performance values. Application programming language widely used, and the 

user may need as many of the components that are used in Visual C#. The program is a study of the original. 

Echelon form of matrix rows of the matrix on the handling of milk, except along the diagonal element of 0 (zero) 

in order to obtain, relocation or displacement of the lines carried out by multiplying the appropriate with 

coefficient. Obtaining the row reduced form of Echelon matrix and converted into a format suitable with 

coefficient the lines of a previous line, this time by multiplying the diagonal element operations are performed in 

order to obtain except [1,2]. While the unit matrix which is equal to the size of the matrix inversion is performed 

using the matrix [3].Also performance measurement was done in this module for comparison. Using hardware 

source (thread, CPU etc.) is detected with source monitoring tool. 

 

Keywords: Gauss Jordan Method, Matrix Inverse, Matrix Echelon Form, Identity Matrix, Row Reduced Matrix 

Format, Central Process Unit, CPU, Threads, Source Monitoring. 

1. Giriş 

Matrisler üzerinde satırlar temel alınarak ya da 

sütunlar temel alınarak iĢlem yapmak istendiğinde Ģu 

durumların kontrol edilmesi gerekir 

-Matrisinilk elemanı 1 olmalıdır. 

-Matris aynı satır ve aynı sütun elemanları, bir köĢegen 

boyunca 1 olmalıdır. 

-MatrisinköĢegen değeri eĢelon matris biçiminde  ―1‖  

olduğunda bu değerinin altında kalan satır değerlerinin 

tümü ―0‖ olmalı, satırca indirgenmiĢ eĢelon biçimde 

isealt satır ve üst satır değerleri ―0‖ olmalıdır [1,2]. 

Bu satır kurallarını uygularken aĢağıdaki iĢlem 

basamakları gerçekleĢtirilir [1]. 

-Matrisiniki satırının yer değiĢtirmesi ve ―1‖ değerini 

içeren satıra öncelik verilmesi [4]. 

-KöĢegen değerinin satırı boyunca sıfırdan farklı bir 

sayı ile çarpılması [2]. 

-KöĢegen değerinin bir katının diğer bir satıra 

eklenmesi [4]. 

Satır iĢlemlerinin uygulanarak eĢelon biçim 

gelmektedir. A ve B matrislerinin eĢelon biçimi 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 
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A= 
−5 5 5
−3 −5 5
−4 7 −1

 AeĢ=  
1 −1 −1
0    1 −0,25
0    0 1

  

 

B= 
−2 −3 7
6 5 3
3 7 1

    BeĢ=  
1 1,5 −3,5
0 1 −6
0 0   1

  

eĢ : EĢelon Matris 
EĢelon biçimin üzerinde satır iĢlemlerine devam 

edildiğinde aĢağıdaki C ve D matrislerinin satırca 

indirgenmiĢ eĢelon matris biçimlerine elde 

edilmektedir. 

 

C= 
−4  6 6
  0   5  5
  0 −1 4

 Csiem= 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

  

 

D= 
1 −2  1
0  1  2
0  0  1

 Esiem = 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

  

 
siem: Satırca ĠndirgenmiĢ EĢelon Matris 

Bir matrisin tersi bulunurken birkaç yöntem 

kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri de Gauss Jordan 

yöntemidir [1,3].  Bu yönteme göre matris tersi ile 

matrisin kendisi çarpılır ve birim matristir. Bir A 

matrisinin A
-1

 matrisiyle çarpılması sonucu, I birim 

matrisi elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken 

bütün matrislerin tersinin olmama durumunun göz ardı 

edilmemesidir.  

 

Birim matrisi ise Ģöyle ifade edebiliriz; Sayı 

sisteminde kullanılan 1 sayısının önemli bir özelliği 

vardır. (s) herhangi bir sayı olmak üzere 1 s = s 1 = s 

elde edilmektedir. Bu durum matris sisteminde de 

karĢınıza EĢelonbiçimlere dönüĢüm yapılırken A 

matrisinin Ai,j (i=j olmak üzere) elemanının 1 olması 

sağlanmaya çalıĢıldığından j sütundaki tüm değer 

kontrol edilir ve 1 elemanı olan satır varsa Ai,j 

elemanın satırı ile bu satır yer değiĢtirilir. Eğer bu 1 

elemanı olan bir satır yoksa bulunan ilk sıfırdan farklı 

elemanın bulunduğu satır ile Ai,jelemanın bulunduğu 

satır yer değiĢtirilir ve bu satırdaki bütün elemanlar 1/ 

Ai,j çarpılır ve sonuçlar hücrelere yazılır.  

 

Matris sisteminde, önceki örnekte verilen 1 sayısının 

özelliğine sahip bir matris vardır ki buna birim matris 

denilmektedir. Birim matris‘den‘ci sıradan bir kare 

matrisin sol üst köĢeden sağ alt köĢelerini birleĢtiren 

köĢegenine isabet eden elemanları (1), diğer bütün 

elemanlarının hepsi sıfır olan matrise birim matris 

denilmektedir.  AĢağıdaki I1ve I2 matrisleri birim 

matrislere örnek olarak gösterilebilir. 

I1 = 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

 I2= 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

  

Matrisin kendi ve matrisin tersi çarpılarak birim 

matrise eĢitlendiğinde satır iĢlemleri kullanılarak elde 

edilen A matrisi ve tersi ise aĢağıdaki görülmektedir. 

 

A= 
4     6  
−5 −3  

   A-1
= 
−0.17 −0.33  
  0.28      0.22  

  
 

 
6     3  9
9    3  2
3 −3   1

  
−0.04   0.10   0.07
0.02    0.10  −0.23
0.13 −0.10   0.03

  

 A                                  A
-1 

 

2. Eşelon Matris Biçim 

 

Satırlar üzerinde yapılan matematiksel iĢlemlerle bir 

matrisin eĢelon biçimi elde edilebilir. AĢağıdaki A 

matrisi için eĢelon biçimini elde ederken 

gerçekleĢtirilen iĢlem aĢamalarını inceleyelim. 

 

A= 
1 2 0
2 7 −6
0 5 4

  

 

A matrisinin birinci satırının -2 katı ikinci satıra 

eklendiğinde aĢağıdaki B matrisi elde edilir. Ġkinci 

satır 1/3 ile çarpıldığında aĢağıdaki C matrisi elde 

edilir [4]. 

 

B= 
1 2 0
0 3 −6
0 5 4

 C= 
1 2 0
0 1 −2
0 5 4

  

 

C matrisinin ikinci satırının -5 katı ikinci satıra 

eklendiğinde D matrisi elde edilir. Üçüncü satır 1/14 

ile çarpılırsa E sonuç matrisi yani matrisin eĢelon 

biçimi elde edilir. ġekil 1‘de geliĢtirilen görsel yazılım 

ortamında aynı matrisin eĢelon biçimi görülmektedir 

[4,5,6]. 

 

D =   
1 2 0
0 1 −2
0 0 14

 E = 
1 2 0
0 1 −2
0 0 1

  

 

 
Şekil 1:EĢelon Matris Biçimi 

 

3. Satırca İndirgenmiş Eşelon MatrisBiçimi 

A matrisinin satırca indirgenmiĢ durumunu elde 

ederken eĢelon biçim durumundan devam edilir. 

EĢelon matris biçimi E matrisi olarak aĢağıda 

verilmiĢtir. Bu son durumdan itibaren devam 

edildiğinde, üçüncü satırın 2 katı ikinci satıra 

eklenerek F matrisi elde edilir [4,5,6]. 

 

E= 
1 2 0
0 1 −2
0 0 1

  F= 
1 2 0
0 1 0
0 0 1

  

Daha sonra F matrisinin ikinci satırının -2 katı birinci 

satıra eklendiğinde aĢağıdaki G matrisiyani A 

matrisinin satırca indirgenmiĢ eĢelon matris biçimi 
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elde edilir. Ayrıca ġekil 2‘de geliĢtirilen görsel yazılım 

ortamında aynı matrisin satırca indirgenmiĢ eĢelon 

biçimi görülmektedir [4]. 

 

G= 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

  

 

 
Şekil 2: ĠndirgenmiĢ Matris Biçimi 

 

4. Ters Matris 

 

s≠0 niteliğinde herhangi bir gerçek sayı ele alındığında 

öyle bir sayı bulunmalıdır ve s sayısı için s
-1

s=ss
-1

=1 

olayının gerçekleĢmesi gerekmektedir. ĠĢte bu olay 

matris olaylarında da karĢınıza gelmektedir. Buna göre 

bir A matrisinin verildiği düĢünüldüğünde birim 

matrise eĢit olan A A
-1

 = A
-1

 A=1 bağıntısını 

gerçekleyen bir A
-1

 matrisinin olup olmadığı 

irdelendiğinde böyle bir matris varsa bu matrise A 

matrisinin inversi (tersi) denir. Bu bağlantının 

gerçekleĢmesi için matrisin kare matris olması 

gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda A A
-1

 ya da 

A
-1

 A çarpımları I (birim) matrisine eĢit olmaktadır.  

Bu konuma göre matris tersini Ģöyle tanımlayabiliriz 

[3,5,7]. 

 

Bir A kare matrisi verildiğinde I birim matris olmak 

üzere;A
-1

 A = A A
-1

 = I bağıntısını gerçekleĢtiren bir 

kare matris mevcut ise buna A matrisinin tersi 

denilmektedir. AĢağıdaki gibi bir A matrisi verilmiĢ 

olduğunda Gauss Jordan yöntemine göre matris tersi 

iĢlemi Ģu adımlar uygulanarak elde edilir [3,5,7]. 

 

A = 
−1 1 1
0 2 3
5 −1  2

    I = 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

  

 

A matrisi ile I matrisi üzerinde indirgenmiĢ satır 

iĢlemleri uygulandığında ters matris elde edilir. 

 

[A | I] = [I | A
-1

]  

 

Bu temel bilgiler ıĢığındaA matrisi tersi iĢlemi için ilk 

adımda birinci satırında -1 ile çarpıldığında aĢağıdaki 

matris elde edilir. 

 

 
1 −1 −1
0 2 3
5 −1  2

  |   
−1 0 0
0 1 0
 0 0 1

  

Ġkinci adımda birinci satırın -5 katı üçüncü satıra 

eklenir ve aĢağıdaki matris sonucu elde edilir. 

 
1 −1 −1
0 2 3
0 4  7

 |  
−1 0 0
0 1 0
5 0 1

  

 

Üçüncü adımda ikinci satır 1/2 ile çarpılır ve aĢağıdaki 

matris sonucu elde edilir. 

 

 
1 −1 −1
0   1 1.5
0 4  7

  |  
−1 0 0
0 0.5 0
5 0 1

  

 

Dördüncü adımda ikinci satır-4 katı üçüncü satıra 

eklenerek aĢağıdaki matris sonucu elde edilir. 

 

 
1 −1 −1
0 1 1.5
0 0  1

  |  
−1 0 0
0 0.5 0
5 −2 1

  

 

BeĢinci adımda üçüncü satır -1.5 ile çarpılır ve 

aĢağıdaki sonuç elde edilir. 

 

 
1 −1 −1
0 1 0
0 0  1

  |  
−1 0 0
−7.5 3,5 −1.5

5 −2 1
  

 

 

Altıncı adımda üçüncü satır birinci satıra eklenir ve 

aĢağıdaki matris sonucu elde edilir. 

 

 
1 −1 0
0 1 0
0 0  1

  |  
 4 −2 1

−7.5 3,5 −1.5
5 −2 1

  

 

Yedinci adımda ikinci satır birinci satıra eklenir ve 

aĢağıdaki sonuç yani A matrisinin tersi A
-1

 veġekil 

3‘de de geliĢtirilen yazılım ortamında aynı matrisin 

ters biçimi görülmektedir [5,7]. 

 

I= 
1 0 0
0 1 0
0 0  1

  A-1
 = 

−3.5 1.5 −0.5
−7.5 3,5 −1.5

5 −2 1
  

 

 
Şekil 3:A matrisinin Tersi 

 

5. Uygulama yazılımı 

 

Visual C# programlama diliyle geliĢtirilen görsel 

uygulama ortamında matrisler üzerinde matrisin eĢelon 

biçimi, satırca indirgenmiĢ eĢelon matris biçimi ve 

matrisin tersi alma iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GeliĢtirilen görsel yazılım, belirlenen matris boyutuda 

kullanılarak matris değerlerinin istenirse belirlenen 

sınır değer aralığında rastgele değerler atanmasını ya 

da istenirse elle bütün değerlerin kullanıcının isteğine 

göre girilmesine olanak sağlamaktadır. 

Ayrıca matris değerleri DataGridView bileĢeninden 

yararlanılarak program üzerindegösterilmiĢtir. 

Programın görsel araçları kullanmasından dolayı 

kullanımı oldukça kolay ve anlaĢılabilir biçimdedir. 
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Program üzerinde matris boyut sınırının olmaması ve 

elde edilen sonuçlarında boyut sınırı olmadan 

DataGridView üzerinde gösterilebilmesi programın 

kullanıĢlı ve elastik özellik barındırmasına iĢarettir. 

ġekil 1‘de geliĢtirilen yazılımın tüm bileĢenleri ve bir 

matrisin tersinin elde edilmiĢ durumu görülmektedir. 

 

 
Şekil 4:Program Arayüzü ve Matris Tersi 

 

GeliĢtirilen yazılım matrisler üzerinde boyut sınırı 

getirmediğinden büyük boyutlu matrisler üzerinde çok 

kullanıĢlı olarak rahatça uygulanabilmektedir. ġekil 

5‘de 7x7 boyutlu bir matrisin tersinin alınmasın 

gerçekleĢtirilmesi gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil 5:Çok Boyutlu Matris Tersi 

 

Ayrıca Ģekil 6‘da manüel olarak (elle)  matris 

değerlerinin oluĢturulabilmesi ve programın sadece 

kare matrisleri değil farklı boyutlardaki (satır ve sütun 

değeri farklı)matris iĢlemlerini gerçekleĢtirebilme 

özelliği görülmektedir.  

6.Performans Ölçümü 

 

Bu çalıĢmada çok iĢ yükü gerektiren matrislerin eĢelon 

biçimlerinin ve matris tersi iĢlemlerinin farklı 

donanıma sahip bir masaüstü ve bir dizüstü bilgisayar 

üzerinde çalıĢtırılarak performans kıyaslaması 

yapılmıĢtır. Test amaçlı kullanılan farklı 

bilgisayarların özellikleri tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  

 

 
Şekil 6:Manuel olarak oluĢturulmuĢ boyutu farklı matris 

 

 

Tablo 1:Bilgisayar Donanımları 

 

Laptop 
i7 CPU - 2.40 GHz -8 GB Ram 

4 Çekirdek - 11 Threads - CPU %13 

Desktop 
TripleCore - 1,90 Ghz - 2 GB Ram - 

3 Çekirdek - 11 Threads -CPU %33 

 

Bu bilgisayarlar üzerinde farklı boyutlardaki matrisler 

kullanılarak ölçülen iĢlem süreleri ise tablo 2‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Test Süre Ölçümleri 

 
Matris 

Boyutu 
EĢelon Biçim 

ĠndirgenmiĢ 

EĢelon Biçim 
Matris Tersi 

10 10 0,25 0,17 0,28 0,20 0,30 0,22 

15 15 0,89 0,48 0,95 0,51 0,92 0,50 

20 20 1,53 0,80 1,64 0,86 1,63 0,84 

40 40 8,14 5,13 8,33 5,26 8,11 5,24 

80 80 95,80 65,38 102,61 65,54 96,04 65,95 

100 100 219,69 156,70 208,63 157,01 208,17 159,64 

  
Desktop Laptop Desktop Laptop Desktop Laptop 

 

7.Sonuç 

Bu çalıĢmada matrisler üzerinde en temel iĢlemler olan 

eĢelon matris biçimi, satırca indirgenmiĢ eĢelon matris 

biçimi ve en önemlisi olan ve lineer denklem 

sistemlerinin çözümünde de kullanılan matris tersi 

iĢlemler açıklanmıĢtır. Ayrıca Visual C# programlama 

dili kullanılarak geliĢtirilen görsel bir yazılımarayüz 

üzerindematrisler üzerinde gerçekleĢtirilen bu 

iĢlemlerin elde edilmesi anlatılmıĢtır.GeliĢtirilen 

yazılımın kolay ve anlaĢılır olması, hatalı değer 

düzeltmenin doğrudan yapılabilmesi ve elastik bir 

görsel modül olması dolayısıyla matris iĢlemlerinin 

kolayca ve hızlı bir biçimde 

gerçekleĢtirilmesinisağlamaktadır. 

 

Bu çalıĢmada oluĢturulan görsel modül, eĢit iĢ 

parçacığı (Thread) kullanan, merkezi iĢlemci birimine 
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10 15 20 40 80 100

10 15 20 40 80 100

Eşelon Matris İndirgenmiş Matris Matris Tersi

(CPU) sahip dizüstü ve masaüstü bilgisayar üzerinde 

koĢturulmuĢ ve bazı matris boyutlarında %92 oranında 

dizüstü bilgisayarda yüksek performans elde edilmiĢtir 

[8,9]. Tablo‘3 de matris boyutlarına göre performans 

yüzdeleri gösterilmiĢtir. 

 

Ġki bilgisayardan elde edilen performans değerlerinin, 

daha yüksek donanımsal özelliğe sahip dizüstü 

bilgisayarda çok dahafazla olması beklenebilir. 

Dizüstü bilgisayarda bu değerlerin elde edilmesinde, 

iĢletim sistemi kaynak izleyicisi yardımıyla tespit 

edilen, CPU‘nun%13 ortalamayla çalıĢması ve 8 

çekirdeğe (Core) sahip olmasına rağmen iĢ parçaları 

için 4 çekirdeğin kullanılması neden olarak görülebilir 

[9]. Bununla birlikte masaüstü bilgisayarın bu iĢ için 

%33 ortalamayla ve 3 çekirdekle çalıĢması da 

performans değerlerinin bu biçimde oluĢmasına neden 

olabilmektedir.Dizüstü bilgisayarın bütün 

çekirdeklerine iĢ yüklerinin dağıtılması ve daha yüksek 

iĢ yükü ortalamasıyla çalıĢması durumunda daha fazla 

performans farkı oluĢabilecektir [10]. 

 

Tablo 3: Desktop – Laptop Performans Kıyaslaması 
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Sosyalleşme veKimlikİnşasıEksenindeSosyalPaylaşımAğları 
 

Cemile TokgözBakıroğlu 
MarmaraÜniversitesi,GazetecilikBölümü,BiliĢimAnabilimDalı, Ġstanbul 

cemile.tokgoz@marmara.edu.tr 

 
Özet: BiliĢimteknolojilerininsunduğuetkileĢimlimecraların,meydana getirdiğidönüĢümsosyal yaĢamın 

birçokbileĢeninideetkilemiĢtir.BusüreçtesosyalpaylaĢımağlarıgündelikyaĢamımızınvazgeçilmezbir unsuru haline 

gelmiĢtirvesosyalleĢmesürecineetkietmiĢtir.Birey,sosyal ağlardaoluĢturduğuprofillerleidealizeettiği 

kimliğiinĢaetmeimkânınıkazanmıĢtır.BuçalıĢmadasosyalağlarınsosyalleĢmeyeetkisivekimlikinĢasüreci, 

çevirimiçiprofileresasalınaraktartıĢılmıĢ;sosyalağlardakikimlikinĢasıötekileĢtirme, özgürlükvegözetim 

çerçevesindegüçolgusuodağaalınarakyorumlanmıĢ,eleĢtirelbir bakıĢsunulmuĢtur. 

 

AnahtarSözcükler:SosyalAğlar,SosyalleĢme,KimlikĠnĢası,ĠdealKimlik,ÖtekileĢtirme,Gözetim. 

 

SocialNetworksInTheContextOfSocializationAndIdentityConstruction 
 

Abstract:Thetransformation whichiscomewithinteractivemediaaffectsmanycomponents ofsociallife. 

SocailNetworkshasbecomeanindispensableitemofoureverydaylifeandinfluancessocialization process. Individual 

reaches theadvantagethatcontructanidealidentitywithsocialnetworksprofiles.Inthisstudy,the 

impactsofsocialnetworksonsocialization andtheprocessofidentityconstruction arediscussedoveronline 

profiles,andacriticalapproachispresentedaboutothering,freedom andsurveillanceintheframeofpower concept. 

 

Keywords:SocialNetworks,Socialization,IdentityConstruction,IdealIdentity,Othering,Surveillance. 

 

1.Giriş 

 

ĠletiĢimortamlarının etkileĢimlimecralarhaline 

gelmesiyle baĢlayan veiletiĢimtarihinin belkide 

niteliğigereğienhızlıdönüĢümünü bizlereyaĢatan 

günbegünsayılarıartansosyalpaylaĢım ağları, 

hayatımızın heralanınasızmaktavegündelik yaĢamın 

vazgeçilmezihalinegelmektedir.Gündelik 

yaĢamabudenlinüfuzetmesiyle, sosyalpaylaĢım 

ağlarıbireyinsosyalleĢmesürecinde vekimlik 

oluĢumundaetkileyiciolmaktadır. 

 

Bir iletiĢimortamınasosyal paylaĢımağı demek 

içingerekli olannoktaları BoydveEllison standardize 

etmiĢtir.Onlaragörebusınıflandırma içinmevcut 

olmasıgerekenüçnitelikĢunlardır: Sınırları 

belliolanbirsistemin içerisindesistemde 

tanımlıolanherkesin görüntüleyebileceğitamyada 

yarıaçıkbirkiĢiselprofiloluĢturabilmeyeteneği; 

biriliĢkininyadabirbağınpaylaĢıldığı diğer 

kullanıcılarınyeraldığıkolayeriĢilebilir birliste sunma; 

kiĢinin çevresindeyeralankiĢilerin bağlantılarına 

ulaĢabilmehakkıtanıma.[4]Bu tanımlamadan 

hareketlegörülebilirki,sosyal ağlardakiiletiĢimin 

odağındaoluĢturulan profiller bulunmaktadır. 

 

Twitter‘daanlıkruhhalinikısacıkiletilerlekısacbir 

zamanzarfındapaylaĢankullanıcı,  arkadaĢlarıyla 

haftasonu yapacakları aktiviteleri Facebook 

üzerindeorganizeederken,Foursquareilenezaman 

neredeolduğunuvebulunduğu yereiliĢkinfikirve 

önerilerini paylaĢırken, Flicker ile fotoğraf alıĢveriĢi 

yapabilmektedir. Bilhassa mobil 

cihazlarınkullanımının artmasıyla,tümsosyal paylaĢım 

ağlarıgündelikyaĢamdadaimakullanılan 

mecralarhalinegelmiĢtir. 

 

BuçalıĢmakapsamında,önceliklesosyalpaylaĢım 

ağlarının,sosyalleĢmeye kazandırdığıyeniboyut 

tartıĢılmıĢ vesosyalağların kimlikinĢasındaki yeri, 

oluĢturulan kimliklerin idealizeedilmeçabası, 

sunulmuĢtur. Sonrasındasözkonusukimliklere eleĢtirel 

birbakıĢsunulmuĢ, ötekileĢtirme,özgürlük vegözetim 

yönlüdoğurduğusonuçlargüçolgusu 

düzlemindeirdelenmiĢtir. 

 

2. YeniİletişimOrtamlarıveSosyalleşme 
 

SosyalleĢme sözcüğü, ‗socialization‘ın 

TürkçeleĢtirilmiĢ halidir. Sözcüğün kökü olan 

‗social‘ıetimolojikolarakincelersek,‗arkadaĢlıkile 

karakterizeedilmiĢ‘,‗ortak‘,sözcükleriyle, Türkçe 

karĢılığıolarakda‗toplumsal‘ sözcüğüyle karĢılaĢırız. 

Onundakökü olan‗society‘sözcüğü ise, Türkçedeki 

toplum sözcüğüne karĢılık gelir. 

[19]Buradanyolaçıkarakdatoplum sözcüğünün 

Türkçesözlükteki anlamına bakarsak toplum, 

―YaĢamlarınısürdürmek,birçok temel çıkarlarını 

gerçekleĢtirmek için iĢbirliği yapan, aynı toprak

mailto:cemile.tokgoz@marmara.edu.tr
mailto:cemile.tokgoz@marmara.edu.tr
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parçası üzerinde birlikteyaĢayaninsankümesi.‖ve 

―Bilinçli bireylerden veözelliklearalarında 

örgütleĢmebağlarıve karĢılıklıgörevlerbulunan 

kiĢilerden kurulutopluluk.‖olarak tanımlanmıĢtır[21]. 

BuradakiikitanımTürkDil Kurumu‘nun 

sözlüğündetoplumsözcüğünün 

karĢılığıolarakverilentanımlardan ikitanesidir. 

Aslında aynımesajıfarklısözdizimiyleveren 

cümlelergibigözükse de,aralarında sosyalleĢmeyi 

çağrıĢtıran birfarklılıkvardır.Birincisibirçok kaynakta 

toplum sözcüğünanlamı olarak verilen 

temeltanımdır.Burada‗ihtiyaçlar‘doğrultusunda 

‗birlikte‘  yaĢayan  insan  yığınının  yaĢamını 

sürdürebilmesinden bahsedilmektedir.Açılımını 

yaptığımızda, insanın toplum varlığı olarak meydana 

geldiği, besinvegüvenlikgibitemel yaĢamsal 

faaliyetleriiçinbiraradayaĢadığı,en ilkel haliyle 

bileinsanın bunaihtiyaçduyduğuyla bağdaĢtırabiliriz. 

Ġkincitanımdaise,insanın içgüdüsel bir araya gelme 

faaliyetinin ötesinde, 

‗bilinçlibirey‘sözcüklerikullanılmıĢtır. Bilinçli 

bireylerinyineilktanımdakigibiihtiyaçlarıiçinbir 

arayagelmeleri, amabukezörgütvegörev sözcükleriyle,  

daha  düzenli  bir  yapı  ve ‗tanımlanmıĢ iliĢkileri‘ 

vurgulanmıĢtır. Bu iki tanımdabirincisi 

insanınenilkelhaliyle oluĢturabildiği 

toplumutanımlarken,ikincisinde 

sosyalleĢmeyedairizlergörebilmekteyiz. 

 

Ġnsanların ihtiyaçları doğrultusunda biraraya 

gelmeleriyle ortayaçıkantopluluğatoplumdemek 

yeterlideğildir.Toplumtanımıyapılırkeninsanların 

bilinçlerini,iradeleri,içgüdülerinden üstüntutarak, 

doğalözgürlüklerinden fedakârlıkyaptıkları,norm 

vedeğerlerçerçevesindeyaĢamaya çalıĢtıkları 

vurgulanmalıdır. Toplumuböylealgıladığımızda, 

sosyalleĢmenin neolduğuçokdahanetolarak 

kendinigösterir.Toplum olgusuyla ilgiliönemli 

gerçek,insanların sadecebellibirmekânayığılmıĢ 

olmasıdeğil,birbirlerinekarĢıbellipsikolojik tavır ve 

tepkiler geliĢtirmiĢ olmalarıdır. ‗Ġnsanın 

toplumlabütünleĢme süreci‘olaraktanımlanan 

sosyalleĢme, yalnızca bir topluluğun  mensubu 

olmakdeğil,bahsettiğimiz norm vedeğerleresahip 

çevreyeadaptasyon sürecidir. Busüreçinsanın 

doğumuyla baĢlayıpinsanyaĢadıkçadevam etmektedir. 

SosyalleĢmeinsanın,kimliğini 

oluĢturması,toplumunmevcutdeğer venormlarının 

bireylereöğretilmesi sürecidir. SosyalleĢme sürecinde, 

birey toplum içindenasıldavranacağını, 

toplumunbeklentilerini vetoplumdakabulgören 

davranıĢlarsergilemesinin beklendiğini öğrenir. 

SosyalleĢme sürecindebirey,ailedenendıĢsosyal 

katmanadoğrutanıĢarakkimliğini oluĢturur.Ayna 

benlikolarakdatanımlanan budurumdakiĢikendi 

kimliğini oluĢtururkençevresindenetkilenir. Bireye 

öğretilmek istenilenkültürelvetoplumsaldeğerler, 

kurallarvedavranıĢlarbirsosyaliliĢkilerağıiçinde 

uygunbirzemin,anlayıĢveetkileĢim içinde 

kazandırılmaktadır. 

 

SosyalleĢme, dinamikveçokyönlübirsüreçtir.Bu 

süreçiçerisindemedya oldukça etkili birrole 

sahiptir.ĠletiĢimortamlarının dönüĢümüyle, 

sosyalleĢme dediğimizolgudafarklılaĢmıĢtır. 

SosyalleĢmesüreciikiyeayrılmaktadır. Bunlardan 

birincisi ailedebaĢlayanveokulakadarki dönemi 

kapsayanbirincilsosyalleĢme sürecidir; diğeriise 

okullabaĢlayanveinsanın ömrünün sonunakadar 

devamedenikincilsosyalleĢmedir. Buayrımı oluĢturan 

asıletmen,bireyinkendiailesive yakınlarının 

oluĢturduğukapalıçevreilegeniĢbir 

çerçeveyetaĢınanvekalabalıklaĢan birçevrenin 

arasındaki farktır.Biyolojikbirvarlık olarak doğan 

insanbusüreçtesosyal-kültürel Ģahsiyethalinialır. 

Althusserdevletinideolojik aygıtlarını aile,eğitim, 

medyavedinselorganizasyonlar olarakgörür.[1] 

Buaygıtlar, birincilyadaikincilsosyalleĢmede bireyin 

etkisialtındakaldığı, dolayısıyla kimlik 

oluĢumundaenetkiliaygıtlardır. 

 

KiĢilikvekimlikbirbirinden farklıdır.KiĢilik bireysel, 

kimlik ise toplumsaldır. KiĢilik bireye 

özgümanevinitelikleri içerirken,kimliktoplumun 

vetoplumsaldeğerlerinetkileyiciliğiyle Ģekillenen, 

kiĢiliğin toplumakarĢıtakındığı biryapıyı 

oluĢturmaktadır. Kimlik,toplumsal,politikve 

ekonomik baskılaragöreĢekillenenakıĢkanbir yapıdır. 

 

SosyalleĢme olgusu,içindeyetiĢtiğisosyalsistemin 

birüyesiolarakinsanın,karĢılaĢabileceği çeĢitli 

durumlarda ososyalsistemeözgübecerileri,tutum 

vedavranıĢları, değerleriöğreniponagörehareket 

etmesiniifadeetmektedir. Toplumun bireyin 

üzerindeki etkisinekarĢın,bireylerdetoplum 

yapısınavetoplumsaldeğiĢmelere etkide 

bulunmaktadırlar. SosyalleĢme,süreklikarĢılıklı 

etkileĢim Ģeklindeolmaktır.KarĢılıklısosyal 

iliĢkileredayanansosyalleĢmede, gruptakiher 

üyenindavranıĢıdiğerlerinin davranıĢını etkilemekte, 

kontroletmektevedüzenlemekte; 

böylecesosyalleĢmedekarĢılıklıolmaktadır.Sonuç 

olarak,sosyalleĢme, insanındoğalbenliğinden 

sıyrılıpyüksek birözgürlük kavramını kabulüyle, 

kimliğini oluĢturmavetoplumla etkileĢimde bulunarak 

bubütünün birparçasıhalinegelme sürecidir. 

 

Bireyin daima dinamik haldeki kimlik geliĢim süreci 

ile sözkonusu  bütünün parçası olma, toplumla 

bütünleĢmehaliniĢekillendiren ve Althusser‘in 

ideolojik aygıtlarisimlendirmesiyle 

ifadeedebileceğimizbuetkileyici unsurlarınelbette 

kibiryöneticisibulunmaktadır. Ġktidarlarınamacı 

toplumları  denetim altında tutmak iken, bunu baskıcı 

ve yumuĢak olmak üzere iki Ģekilde
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gerçekleĢtirirler.Hükümet, ordu, polis, mahkeme 

vehapishaneler baskıcıdenetimi oluĢturmaktadır. 

YumuĢakdenetimdiyebileceğimiz ikincildenetim 

Ģekliniise,din,okul, aile,hukuk,sendika, basınve 

kültürolaraksaymakmümkündür[1]. Birinci 

denetimaraçlarıamaç hedeflerikati birĢekildebelli 

vekamusalalanda yeredinmiĢiken,ikincildenetim 

araçları özelalanın dayapıtaĢlarınasızmıĢ, bireyin 

yaĢamında dağınıkamayaygın birhaldebulunan 

denetim araçlarıdır.Busayedeiktidarideolojisini 

bireyinyaĢamınınherkatmanına intikal 

ettirebilmektedir. ĠĢte burada medya hem yapısı 

hemdebireyinyaĢamındakiyeriitibariyle, bireyin 

düĢüncelerini, kimliğivetoplumsaldavranıĢları 

oluĢturmada,yanisosyalleĢmede, oldukça 

etkiliyken,birdemedyanın etkileĢimniteliği kazanarak  

gündelik hayata daha yoğun nüfuz 

etmesiolumluveolumsuz birçoketkiyipeĢinden 

getirmiĢtir. 

 

ĠletiĢim ortamlarıilesosyalleĢmenin ortak serüveninin 

temelindeyatanveenbasitçeifade 

edilebilecekolaniliĢki;iletiĢimortamlarınınbireyin 

hayatadairgenelkanılarınıoluĢturmadakietkisidir. 

Bunadahageleneksel birörnekverilecek olursa: 

Televizyonun toplumhayatınagiriĢiyle,toplumun 

kafasındaki hikâyelerçok dahakolaymanipüle 

edilebilir olmuĢtur.Dolaysıyla oldukçaetkilibir 

propangandaaracı olarak da iktidarlartarafından 

kullanılmıĢtır.Çünkü televizyon,bireyin zihnine, 

ondanöncekikitleiletiĢimaraçlarından dahafarklı 

olaraketkietmektedir. ġöyleki;televizyon pratikte 

yayınlanan programagöredeğil,bireyinuygun olduğu 

saate göre izlenmektedir.  Dolayısıyla 

bireyinyaĢamtarzınaintikaletmektedir. Burada 

iletiĢimortamının ilettiğimesajdeğil,iletiĢim 

ortamınınta kendisibireyingündelikyaĢamında, 

yaĢamtarzındakendinekalıcıbir yeredinmiĢtir. 

ġimdilerdeaynıderinlemesine etki,etkileĢimli 

ortamlariçinsözkonusudur. Bilhassamobilbir 

cihazasahipolankullanıcıiçinsosyal paylaĢım ağlarının 

prime-time‘ı gününhersaatini kapsamaktadır. 

Artıkizlemek istediğiprogramı 

kaydedip,uygunolduğusaatteizleyebilenizleyici, 

‗primetime‘larda onauygungörüleniizlemek 

zorundakalmamaktadır. Üstelikbununiçin 

televizyonabile ihtiyacı kalmayankullanıcı, 

internetaracılığıyla istediğiniizleyip, 

paylaĢabilmektedir. GazeteüzerindendüĢünülecek 

olursa,bireyinbasılıgazeteokumaktan, internet 

gazetesiokumayageçiĢinden dahaetkileyici olan, 

kullanıcıların sosyalpaylaĢım ağlarındagündemle 

ilgilianındapaylaĢımlarda bulunabiliyor, tartıĢıp 

fikirlerinidilegetirebiliyor vetüm bupaylaĢımların 

birey üzerinde haberveköĢeyazarıyorumlarından 

dahaetkili olabiliyor halegelmesidir.Bunailaveten 

birdesosyal ağlarda takipettiğiyadatanıdığı 

kiĢilerinprofillerindeyer alan iletilerinetkisi de 

dikkatedeğerdir. 

McQuail‘egöremedyanın beĢtemeliĢlevivardır: 

bilgilendirme;kültüreldevamlılık; sosyalleĢtirme; 

kamuoyuyaratmaveeğlendirme. SosyalpaylaĢım 

ağlarındaoldukçailgi göreneğlencearacıdijital 

oyunlardır. Dijital oyunlar kullanıcıların ağ 

üzerindeçokdahauzunsürekalmaları ve arkadaĢlarıyla 

beraber oynayarak ya da uygulamalarıpaylaĢarak 

mekândanbağımsız olarak aynıaktiviteyipaylaĢmaları 

anlamınada gelmektedir. Böylece,kullanıcılaryalnızca 

profillerininvepaylaĢımlarının ötesindesüreklilik 

gösterenbirbirliktelikiçinegirmektedirler.[4] 

 

Bireyin çevreselvetoplumsalyapınınĢekillendirici 

etkisiyle  oluĢan kimlik, iletiĢim  kurdukça ve 

iletiĢimkurulançevregeniĢledikçe farklılaĢırve 

geliĢir.SosyalpaylaĢım ağlarısağladığıküresel 

iletiĢimolanağıve sunduğusüreklilikimkânıile 

kiĢiyidaimibirkimlikgeliĢimsürecine tabii tutmaktadır. 

ToplumlaetkileĢimihızlananveartan birey, kültürel 

etkilerden eskiden hiç olmadığı 

kadarfazlanasibinialmaktadır. KültürlerisebaĢka 

kültürler ile etkileĢimegirerek,eskidenolmadığı 

kadarsınırlararası etkiyeaçıkhalegelmektedir. 

SosyalpaylaĢım ağlarıylatoplumsal gelenekler, 

değerler ve kültür, ulusal sınırlardan  küresel 

düzlemetaĢınmaktadır.KüreselleĢme,bireylerarası 

etkileĢimin,ürünlerin,sermayenin, kamusalalanın 

sınırlarıaĢmasını ifadeederken,yeni iletiĢim 

ortamıylasınırlariyicesilikleĢirken,kültürün de 

eldenelegeçen birürünniteliğikazanması, geniĢleyen 

çemberdekültürelkaynaĢmaların yaĢanması 

dagerçekleĢmiĢ, kültürelküreselleĢme olarak 

daifadeedilen busüreç,küreselköyün bir ürünü 

olmuĢtur. KüreselsahneyetaĢınan sosyalleĢme 

sürecindeçokdeğiĢkenliyapının 

etkisindekalankimlikler, farklıkültürlerle burun 

burunadırvebaskınkültürlerden aldıklarınıiçinde 

bulundukları toplumunkültürüneentegreedenyapı 

taĢlarıgibidirler.[13] 

 

SosyalpaylaĢım ağlarındakiiletiĢimyenibiriçerik 

sunumunu değilyalnızcavarolanınfarklıbir mecraya 

taĢmasını ortaya koyarken, geleneksel 

olanıyoksaymamaktaveyenibirsosyalleĢmeĢekli 

oluĢturmamaktadır. Yalnızcabireyin 

sosyalleĢmesindeekbir uzamoluĢturmaktadır. 

 

3. ÇevirimiçiProfillerinKimlikİnşasındakiYeri 
 

ĠletiĢiminküreselleĢmesiyle kendinibuküresel 

kalabalıkta neredegördüğüyadaneredegörmek 

istediğini ifadeetmekiçinbireyinkullandığı 

yöntemlerden biri,oluĢturduğu profilsayfalarıve 

etkileĢimleri olmuĢtur.Buradabireyöncelikle tamamen 

öznelolarakkendikimliğinikendi görüĢüyle aktardığı 

birprofiloluĢturmaktadır. OluĢturduğu  profilde  yer  

alan  fotoğraflar,
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paylaĢımlar,arkadaĢlargibiher bir unsurkimliğinin 

birparçasıdırveyaĢamtarzınıngöstergesidir. 

 

Kimlik oluĢturmasürecidinamik olarakdevam 

etmektedir. Sosyal paylaĢım ağlarında ise paylaĢılan  

her ileti, her fotoğraf,  her konum 

bildirimivb.kimliklerimizeeklemlenmekte, bir yaĢam 

tarzı sergilemekte ve üstelik bunu kayıt 

altınaalaraksürdürmektedir. SosyalpaylaĢım 

ağlarındaki profillerimizdesosyalhayattakikimlik 

inĢasının biraracıniteliğindedir. ÖrneğinFacebook 

hesabımızın zamantünelindekendihikâyemizi 

anlatırken,haberkaynağından baĢkalarının 

paylaĢımlarına tanıklıkedilmektedir.Stone‘agöre 

kimliküretimininikiboyutuvardır.Bunlardanilki 

‗kimlik duyusu‘, kiĢinin kendikimliğiniyansıttığı 

süreçiken;‗kimlikataması‘, diğerkiĢilerin kimlik 

duruĢlarıylailgiliedindikleridüĢüncelerdir.[15] 

 

SosyalyaĢamdaetkiliiletiĢimin sağlanabilmesiiçin 

insanlarınbirbirlerininenformasyonuna ihtiyaçları 

vardır.Bireylernasılgörünmek istediklerineve 

baĢkalarıncanasılgörülmekistediklerine iliĢkin 

beklentilere sahipolmaktaveonauygunbirkimlik 

sunmaktadırlar. Ġnsanlaryenigirdikleriortamlarda 

karĢılaĢtıklarıkiĢilerhakkındaenformasyonedinme 

çabasına girmektedirler.Bu enformasyonedinme 

merakının altındayatantemelunsurĢudur:diğer 

insanlardan edinilenizlenimgözlemcinin kendisinden 

bekledikleriniifadeetmektedirve böylecekendilerinin 

dekarĢısındakiinsandanneler bekleyebileceklerini 

anlayabilmektedirler. Dolayısıyla bireykarĢısındakine 

verdiğiizlenimi denetimaltındatutmakistemektedir.[5] 

Sembolik etkileĢimciMead‘inayrımı 

Ģöyledir:birincisi,‗ben‘ olarak kiĢinin 

kendisininfarkındaolması halidir; 

ikincisi,diğerlerinintutumlarından etkilenerek 

oluĢmaktadır.DıĢetkiyegörekimliğindönüĢümünü 

GonzalesveHancock kimlikkayması olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

Ġnsanların baĢkalarınasunduklarıkimlikleri, Goffman‘ın 

deyimiyleperformansları, toplumun onayladığı 

değerleritemsiletmektedir. Ġdealbir kimlikoluĢturulmak 

istenildiğinde,okimlikle uyuĢmayacak 

olandavranıĢlardan kaçınılmaktaya dao 

davranıĢlargizlenmektedir.[5] 

 

SosyalpaylaĢım ağlarının etkileĢimlivegerçek zamanlı 

yapısı ise, kullanıcıların gündelik hayatlarınıpaylaĢım 

hızlarınatanıdığıolanağı, paylaĢımlariçingeribildirim 

verilmesinede tanımaktadır. Elbettetümbunlarınbudenli 

paylaĢımınınaltında,psikolojikbeğenilme isteğinin 

yoğunluğudahatırısayılırbiretkiyesahipolacak 

ki,facebook‘daki ‗like‘butonubir‗dislike‘ 

olmaksızınkullanılmaktadır. Buörneğinkuramsal 

desteğini iseTajfelveTurner‘ıntoplumsalkimlik 

kuramında  bulmak  mümkündür.  Bu  kuramdâhilinde, 

bireyin daimaolumlu birkimlik algısına sahip 

olmaçabası olduğu vekendiniaithissettiği 

grubuolumlarken, olumsuzyönlerinigrubun 

niteliklerinin  dıĢına attığı ifade edilmektedir. 

Buradabirey önceliklekendinikategorilendirir, 

sonrasında aynıkategoriiçindekiinsanlarla özdeĢleĢtirir, 

diğerkategorilerle karĢılaĢtırmayapar 

veböylecekimlikgruplarını ayrıĢtırılabilir kılmaktadır. 

[14]SosyalpaylaĢım ağlarıbireyin kendikimlikgrubunu 

oluĢturması veaidiyet hissettiğiçevrelerle 

iletiĢimkurmasını kolaylaĢtıran birmecradır. 

 

Goffman‘ınkimlikperformansı kavramıyla datıpkı 

toplumsal kimlikkuramında daifadeedilen, 

baĢkalarının gözündeolumlu birimajyaratma 

çabasınıtanımlamaktadır. Performans 

gerçekleĢtirenler  gibi, daha katılımsız kalarak sosyal 

ortamda seyirci rolünü üstelenenlere ise 

örnekolaraktwitterdahesabıolup,takipettiklerinin 

tweetlerini okuyup,kendisipaylaĢımda 

bulunmayanlarıverebiliriz.[5] 

 

SosyalpaylaĢım ağlarıserüveninde birçokblog, 

videovefotoğraf paylaĢımsiteleriyeralırken, 

kullanıcıların gerçekkiĢilikleriyle üyelikoluĢturup, 

yoğunlukla gerçekhayattatanıdıklarıinsanlarla iletiĢim 

kurdukları arkadaĢlık siteleri içerik paylaĢım 

dalgasınıdevhalegetirmiĢtir.Busitelerin 

enbaĢtakiörneğiolanFacebook üzerindeprofil 

oluĢturanbir kiĢi, isim, yaĢ, cinsiyet,telefon,e- 

postaadresi,eğitim,iĢ,memleket, iliĢkidurumu, 

ilgilendikleri,aradıkları,dini inanç, siyasi görüĢ, 

hobiler, sevdiğisözler,sevdiğimüzik,TV 

programları,filmler,kitapvb.vefotoğraf alanlarını 

doldurabilmektedir. Goffman‘ın benzetmesiyle 

bunakiĢiselvitrindenilebilmektedir.[5] BirkiĢiyi 

tanımlamayayarayacak birçokveriyikendieliyle 

dünyayaaçankullanıcı, ağiçerisinde bulunduğu 

etkileĢimlerle günbegündahafazlasınıda vermektedir. 

Hergeçengüneklenenfotoğraflarda etiketlenmekte, 

yeniiçerikpaylaĢımındayeni 

arkadaĢlıktaleplerindebulunmaktadır. Bununla 

birlikte gerçekleĢtireceği etkinlikleri paylaĢabilmekte 

ve‗beğen‘linkiileprofilinde 

belirtmemiĢbileolsailgilendiklerinin ipuçlarını 

vermektedir.Facebook‘un ‗beğen‘linkiile kullanıcılar 

hoĢlarınagidenherpaylaĢımı beğenirken, 

bubeğenilerĢirketlerinhedefkitlerini 

belirlemelerininönemli bir aracı haline gelmektedir. 

Ġktidar nezdinde de denetlediği kitleninverilerini 

dahadetaylıeldeetmesini sağlayanbir 

unsurolarakyeralmaktadır. 

 

‗Beğen‘butonunun kullanımalanısonrakisüreçte 

Facebook‘la sınırlakalmamıĢ bunabenzerbir 

uygulamayıgoogledabaĢlatmıĢtır. ‗GoogleLike‘ 

eklentisiylegoogle‘dayapılan aramalarsırasında web 

sayfalarını da beğenmek mümkün halegelmiĢtir 

vebununla birliktesosyalpaylaĢım 

ağlarındaki‗arkadaĢ‘ çevresindenkimlerinhangi 

websitelerinibeğendikleridebueklentiaracılığıyla 

görülebilmektedir. Bu uygulama arama sonuçlarının 
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yanısıragooglereklamları içinde geçerli olmaktadır. 

‗+1‘ olarak simgelenen beğenmebutonunun 

tıklandığıaramasonuçlarıise, yeniaramalarda 

ilksıralardayeralmaktadır.[22] Google‘ın 

2010yılınınilkaylarındauygulamaya 

soktuğugmaileklentisiolanGoogleBuzzdakiĢisel 

profillerindetaylandırılması içinkullanılanbir 

uygulamadır. Buzzuygulamasınıkullananher 

kullanıcılistesindekilerin heraktivitelerinden 

haberdarolmakiçinkendiaktivitelerini paylaĢıma 

sunmaktadırlar.[3] 

 

Psikolojik  olarak daimi bir beğenilme isteği içindeki  

özne, idealize  ettiği kimliği sunma imkânınısosyal 

ağlardayakalıyor olsada,bu 

özgürlüğünsınırlarıhersosyalağiçinaynıdeğildir. Kimlik 

oluĢturma sürecinde bireyinkendini olduğu 

gibisunmasıyadaolmak istediğigibisunması 

bulunduğumecradaki bilinirliğiyle iliĢkilidir. Bilinirliği 

olmayan, diğerbirdeyimle‗bedensiz‘ 

olduğuortamdakendikimliğiniyaratım sürecinde 

dahaözgüriken,gündelikyaĢamındaki insanların 

takibindeya dasosyalağda‗arkadaĢ‘olduğundaise 

bedenebürünürken, kimlikyaratımı 

sınırlanmaktadır.Bilinirliğininolmadığı mecrada‗– mıĢ 

gibi yapmak‘ özgürlüğü olan birey, demiratılmıĢ 

iliĢkilerininvarolduğuortamlardabu 

anlamdaoldukçasınırlandırılmaktadır. Zhao 

çevirimdıĢınıtemelalaniliĢkileriçin‗demiratılmıĢ 

iliĢkiler‘ifadesinikullanmaktadır. Facebookdemir 

atılmıĢiliĢkileriyoğunluklayansıtan birsosyal 

paylaĢımağıdır.[16] 

 

Nietzsche‘ye göreinsanlıkhayattakalmaçabasının 

ötesinde hepdahafazla güçeldeetmeisteğindedir. 

Toplum içerisindebeğenilenolmayıisteyenbirey, 

kendiniidealizeedereksunma imkânını sosyal 

alanlardabulmuĢtur.YapılanaraĢtırmalar ise 

göstermiĢtir ki,çevirimiçikimliksunumu, 

çevirimdıĢıkimliksunumundan dahafazla 

içselleĢtirilmektedir. BöyleceĢusonucada yaklaĢılabilir 

ki; bireyin  sosyalleĢme sürecinde engeloluĢturabilecek 

bazıkiĢiselözelliklerin çevirimiçi ortamdaüstesinden 

gelinebilmektedir. [18]Örneğin,herhangi birfiziksel 

özelliğinden rahatsız olanbiri,oözelliğini kamufule 

ettiği fotoğraflarıyla profilindekigörsellerinioluĢturup, 

gündelik hayattapolitikaçıdandahapasif iken 

sosyalağlardabuanlamdadahagüçlübirkimlik 

varedebilmektedir. 2012yılındayapılan 

araĢtırmalarınsonuçlarındagörülmektedirki,her ne 

kadar mahremiyetiaĢındırsa da bireylerinkimlik 

inĢasıiçinbumecralarıkullandıklarıvevar olandan 

dahafarklıbileĢenlerle kimlikoluĢturdukları 

sonucunaulaĢılmıĢtır.[25] 

Dolayısıylasosyalağlaridealizeedilenkimliğinyansıtılma

sınısağlamakta vebeğenilerekyada‗retweet‘ 

edilerekpsikolojik beğenilmeihtiyacınıdoyurmaktadır. 

Bireylerin oluĢturmaya çalıĢtıkları ideal kimlikleri 

sunmak 

içinsondereceuygunbirortamolansosyalağlarda, tüm 

profil bileĢenleri ideal kimliğe yakınlaĢma 

çabasıiçinkullanılmaktadır. 

 

 

 

4. İdealize Edilmiş Kimliklere Güç Odaklı 

EleştirelBirBakış 
 

YeniiletiĢimortamlarıylamodernizmin zaman- mekân 

birliğiyaklaĢımıyıkılmıĢvezaman- mekândan 

bağımsızkimlikleroluĢmuĢtur.Castells 

debunoktayadeğinmiĢtirvebireylerin kurdukları 

bukimlikleriyle mucizeler gerçekleĢtirebilme 

inançlarıolduğunuifadeetmiĢtir.[17]Bukimlikler 

‗idea‘nın dijitaldünyadaki tezahürü olmuĢ,idealize 

edilmiĢkimliklereevrilmiĢtir.  Fakatbukimlikler, 

modernizmle yükselen, yeni iletiĢim teknolojileriyle 

güçlenenbireyselleĢme sonucunda kendideğerleri 

veötekinin değerleri arasında 

çatıĢmayagirmiĢtir.‗Güçistenci‘yleherkestendaha 

iyibirkimlik oluĢturmak vesunmakisteyen birey, 

kendini yükseltirken diğerlerini 

nesneleĢtirmektedir.Sartre‘agöreöznekendinihep 

dahaiyikonumlandırmak isterken,diğerözneleri 

nesneleĢtirme eğilimindedir.Diğerkimliklerveo 

kimliklerin temelbileĢenleriolanpaylaĢımları, 

bireyinkimliğini idealizeederken kullandığı 

nesnelerhalinegelmektedir. 

 

Ötekileriözgürlüğünün önündeengelgörenve 

kendiniönemseyen birey,daimadahagüçlüolmak 

istemektedir. ĠstediğiyaĢamsınırlarınakendine 

çizebilmek içinhepgücüarzulayaninsan,ötekilere 

sınırını,sunduğukimlikleçizmektedir. Sosyal paylaĢım  

ağlarında durmaksızın  iletiĢim  kuran birey, hiç 

olmadığı kadar gündelik yaĢamını ve hattamahrem 

alanlarınıkitlelereaçarken,elindeki tek gücü 

kendisininoluĢturabildiğikimlikolarak görmektedir. 

Kendinitanımlamavebeğenilme arzusunun yanında, 

birgüçunsuru olarak, nesneleĢtirdiği 

ötekilere,kendiniyarattığıkimlikle 

sunmaktadır.Diğeryandan,mobilteknolojiler de 

hesabakatıldığında, Rheingold‘un ‗smartmobs‘ 

adlandırmasıoldukçaanlamlıdır.Hemmobilhem 

deçeteanlamınıtaĢıyanbuadlandırma, esnek bağlarla 

birbirine bağlı,hızlıbirarayagelip 

dağılabilenkimliklerin iliĢkisinitelemektedir.[20] 

Dolayısıylakimliklerarasındahızlı ve esnekbir 

birlikteliksözkonusudur.Sosyalağlardakibireyin buiki 

özelliğidüĢünüldüğünde,gerekdiğerlerini 

nesneleĢtirerek kendiniyükseltmesürecive diğerlerini 

buyoldaharcayıĢı,gereksekendigibi düĢünenlerle 

hızlıcabirarayagelebiliĢifacebook, 

twittergibimecralarda Ģahit olduğumuz‗sanallinç‘ 

ve‗ötekileĢtirme‘ olaylarınınmeydanageliĢindeki 

arkaplanıaçıklığakavuĢturmaktadır.[26]Bütünkimlikle

r sosyalbiriliĢkilersisteminde oluĢmakta 

vebirnesneolarakdeğil,‗simgelerve iliĢkilersistemi‘ 

olarakdatanımlanabilmektedir.[9] JeanBaudrillard‘ın 
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―Çağımızıkarakterizeeden 

devrim,belirsizlikdevrimidir,hayatlarımızın tüm 

cephelerini,özelliklekimlikduygumuzu etkileyen bir 

belirsizliğin devrimi.‖ ifadesinden de 

anlaĢılacağıgibiyenibirdüzenvarolmuĢtur.[16] 

Budüzenzamanmekânbağımlılığının varolduğu 

dönemdekideğervealıĢkanlıklarımızdan farklı, yüzer-

gezerkimliklerin dolaĢımdaolduğubir düzendir.[10] 

Artıkkimliklerhakkındafikirveren bileĢenler 

profillerde paylaĢılan dijitaliçeriklerden oluĢmaktadır. 

[16]  Dijital belirsizlik düzeninde gereksosyal 

ağlardakiprofillerle gereksedijital oyunlardaki 

avatarlarla istenilen cisme bürünebilmek mümkün 

olmaklaberaber,hızlı hareketvebirarayagelebilme 

olanağıda bulunmaktadır.Tıpkı 

‗smartmobs‘örneğindekigibi 

hızlıdolaĢımimkânıolankimliklerin eldeettikleri Ģey 

‗özgürlük‘  gibi gözükse de, aslında elde 

ettikleridijitaldünyayayönverenlerinsınırladıkları 

alandaözgürcehareketedebilmektir; hatta oluĢturulan 

profillerde bile sunulan hazır 

ĢablonlarındıĢınaçıkılamamaktadır.[16] 

 

Profilözellikleriyle oluĢturulanvezamaniçinde 

paylaĢılaniçeriklerlederinleĢenkimlikler,her ne 

kadarbireyintekelindeymiĢvebuoluĢumsürecinde birey 

özgürmüĢgibigözüksedebu süreçtefarkında 

olmaksızınyönetilmektedirler. Sosyalağlar özellikleri 

vesundukları imkânlarla zatenbireyibir 

yönlendirmevesınırlamahalindedirler. Bireyin 

kimlikoluĢturmasürecindekiözgürlüğününsınırları 

aslındaöncedenbelirlenmiĢtir. ĠdealizeedilmiĢve 

bedenden kopmuĢkimliklerözgürlükhissiverilmiĢ 

birtutsaklıkaltındaoluĢturulduğugibi,yaĢamlarına 

devamettiklerimüddetçedegözetim altında 

tutulmaktadırlar. 

 

Neredeolduğunufoursquare ilepaylaĢan, beğendiklerini 

Facebook‘tabeğenen, Twitter‘da 

düĢüncelerinipaylaĢanbireykimliğinevekiĢiliğine 

dairbirçokizisosyalortamlarda bırakırken, ortaya 

çıkansosyaleĢme, özelalanınbirneviifĢasıyla 

mahremiyetvegözetimsorunsalını aklagetirir 

niteliktedir. 

 

James Rule,ikifarklı dünyatasviretmiĢtir. Biri, 

insanların,olayların,iliĢkilerinin sıradanve 

deneyimedayalı dünyasıdır.Diğeri ise, ilk dünyanın  

onaylanmasına  ya da kanıtlanmasına 

bağlıolan,yanievlilikcüzdanı, diploma gibi 

belgelerdenoluĢan, kâğıtdünyasıdır.Kâğıtdünyası, 

diğerdünyanın cılızbiryansımasıgibigözükse de 

bazenokâğıtlarinsanhayatındagerçeklerden daha 

etkinbirrolüstlenmektedir. Rulebunumodern 

toplumlardabürokratik denetimin büyümesiyle 

iliĢkilendirmiĢtir.    Fakat Lyon modern toplumlardaki 

kâğıdınyerinebiliĢimtoplumunda biliĢimteknolojilerini 

koyanMarkPoster‘adikkat çekerek, 

ikifarklıdünyaoluĢumunungünümüzdeki 

halinivurgulamayaçalıĢmıĢtır.[7] Poster,deneyim 

dünyasını,kâğıt dünyasıyla değil amadijitalyada 

elektronik birdünyailekarĢıtlıkiçinekoymaktadır. 

Poster‘agöreveritabanları, gerçek beninyaĢamını 

onunbilgisinin dıĢındabiryaĢamayönelten birtür ek-

benoluĢturmaktadır. Veritabanlarındaneolup 

bittiğinden gerçekbeninhaberiolmaksızıngerçek benin 

belkidezararınahareketedenek-bendir. 

Poster,Rule‘agörebürokrasi sorunuyla dahaaz 

ilgilenmektedir fakatherikisinindefikirlerinin 

kesiĢtiğinoktabukonuların toplumsal denetimile 

iliĢkiliolduğudur. Dolayısıyla kâğıttanelektroniğe 

geçensüreçte,gözetimin kabuk değiĢtirmesi 

önceliklebilgisayarların varlığıyadateknolojinin 

yarattığıfarkileaçıklanabilmektedir.[12] 

 

KiĢiselverilerinyoğunluklapaylaĢımıyla, sosyal 

paylaĢım ağlarındabireyinkiĢiselverilerinin paylaĢımı, 

birey içinbirmahremiyetsorunsalını doğurmaktadır. 

Bireylerin kiĢisel verileri toplanarak,veritabanlarında 

tutulupiĢlenerekelde 

edilenenformasyonlarlaoluĢturulankiĢiselprofiller veri 

imgeleriolarak da adlandırılmakta,toplanan 

herveribuveriimgelerineeklenerek profiller 

gittikçedahadadetaylandırılarak, denetimaracı 

olarakkullanılmaktadır. SosyalpaylaĢımağları 

aracılığıyla, buağlarınkullanıcıları kendilerineait 

verilerikendiistekleriyle paylaĢmaktadırlar. 

SosyalleĢme süreciningünümüzünteknolojik 

altyapısıdüĢünüldüğünde vazgeçilmezbirparçası 

halinegelensosyalpaylaĢımağlarınınkullanımının, 

kullanıcıdaendiĢeyaratmıyorolması,veripaylaĢım 

inisiyatifinin vepaylaĢımlarını görebilecek kiĢilerin 

seçiminin elinde olduğunu düĢünmesindendir. 

Fakatstandartbirkullanıcının sosyalpaylaĢım ağlarının 

kullanımıylakendi gözetimine ne denli hizmet 

ettiğikonusunda farkındalığının geliĢip 

geliĢmediğiönemlibirhusustur. 

 

Edindiği gizli belgeleri yayınlayan  ve yakın 

zamandagündemi oldukçameĢguletmiĢolan 

WikiLeaks adlıĠsveçmerkezliorganizasyonun 

kurucusu JulianAssange,birkonuĢmasında internetin 

bircasuslukmakinesi olduğunuifade 

etmiĢtir.[23]SosyalpaylaĢım ağlarınıgözetim 

çerçevesindedeğerlendiren Assange,Facebook‘u 

Amerikan Ġstihbaratservislerine hizmetetmekle itham 

etmiĢtir.Assange,Yahoo,Googleve Facebook‘un 

insanlıktarihininenbüyükcasusluk aracınıolduğunu 

vebarındırdığıverileriAmerikan istihbaratıyla 

paylaĢtığınıbelirtmiĢtir.[24]Günlük hayatımızda 

internetüzerindegerçekleĢtirdiğimiz 

aktivitelerveoaktiviteleraracılığıyla siberuzayda 

bıraktığımız izlervetümkiĢiselverilerüstüste 

konulduğunda, olağanüstü boyutlarda bir kiĢisel 

veribirikimioluĢacağıĢüphesizdir. TümbukiĢisel 

verilerinniteliğiveniceliğideğerlendirildiğindeisebirey

selgörünürlüğünnedenliarttığıgözlerönüneserilecektir. 

 

SosyalağlardakikimliklerleyaĢamların görünür 

kılınmasıyla panoptikniteliktekigözetim synoptik 
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birniteliğeevrilmektedir.‗Küreselkitleninkendine 

sunulanhertürlügösteriyiizlemesi‘ olarak 

tanımlanabilecek synoptikon,önceleriçoğunluğun 

gözetlediği azınlık olan medya ikonlarını 

kapsarken,sosyalpaylaĢımağlarıylaçoğunluğu ve 

gündelikyaĢamları dakapsarolmuĢtur. Önceleri 

televizyondakimedyaikonlarınıizleyençoğunluk 

dasosyalağlardaki profilleriylemedyatik bir görünürlük 

kazanmıĢtır.Görünürlükalanınagirerek nesneleĢen 

bukimlikleriktidarıngörüĢalanına 

girmiĢdemektir.Artıkbirey kendineyarattığı 

kimliklesahneyeçıkmıĢ,‗seyirlik nesne‘ye 

dönüĢmüĢtür.MükemmelleĢerek gösterininbir 

parçasıhalinegelenkimlikler, beğenilme ihtiyacını 

tatminederken,iktidarındagözetimve denetimi 

içinbiçilmiĢkaftanniteliğindedir. 

 

SosyalpaylaĢım ağlarınaaktardığımıztümkiĢisel 

verilerinyalnızcailetiĢimvesosyalleĢme amaçlı 

varlığısürdürmek oldukçaiyimserbirbakıĢaçısı 

olacak,siberuzamdaki kiĢiselveribirikiminin 

iktidarnezdindeneden venasılkullanılabileceği 

önemarzetmektedir. Madalyonun buyüzü 

düĢünüldüğünde,hayatları,filtrelenmeksizin sosyal 

ağlaraintikaledenbireyler yasosyal ağlarıngizlilik 

ayarlarına güvenecek kadar iyimser ya da farkındalık  

sahibi olmalarına karĢın olumsuz yönlerigörmezden 

gelecekkadar‗öğrenilmiĢ çaresizlik‘ 

durumundadırlar.KiĢiselmahremiyetini tam 

anlamıylakoruyamayan yüzer-gezerkimlikler, 

diğerlerinin kiĢiselhaklarınadaötekileĢtirme 

yoluylazararverebilmektedirler. 

 

5. Sonuç 
 

Sosyal paylaĢımağlarınınbireyin kimlik oluĢum 

sürecindeyarattığıfarklılıklar vebununlailiĢkili olarak 

sosyalleĢme sürecine olan etkileri 

yadsınamazgerçeklerdir. ĠletiĢimortamlarının 

küreselçaptayayılımgöstermesi veetkileĢim 

niteliğinikazanmasıylaoluĢanfarklılaĢmanın,birey 

ölçeğinde ennetgörünürlük kazandığı alansosyal 

paylaĢım  ağlarıdır. SosyalleĢme sürecinin  bir parçası 

olanveyarattığıetkilerlesosyalleĢme tanımını 

dönüĢümeuğratanbumecralar, kimlik düzleminde 

oldukça önemlietkileryaratmıĢlardır. 

BireyinkimlikinĢasında, kendinitıpkıMaslow‘un 

pramidindeyeralansaygınlıkkatmanına eriĢmek 

içintoplumda kendinenasıl biryeraradığını 

görmeninyolusosyalpaylaĢım ağları olabilmektedir. 

Bununlabirliktebeğenilme ihtiyacınınifĢasıniteliğindeki 

paylaĢımları; küresel eksendebireyin yaĢamtarzına 

intikal edenler ve 

mahremiyetalgısıüzerindedeĢekillendiricietkilere 

sahiptir.Kimliküzerindekitümetkileritoplumsal 

alandadayansımayaparken,paylaĢımın budenli olduğu  

bir ortamda  gerek ideolojisini  yayma 

gereksetoplumugözetim altındatutma 

perspektifleriyleiktidarileyakındaniliĢkilidir. 

 

Bireyin güçistenciylediğerlerini nesneleĢtirerek, 

hepdahaüstünbirkimlikyaratmaeğilimde olan 

bireyinde, bireyitakipaltında tutup onunbilgilerini 

eldeetmekiçingözetimteknolojilerini kullanan 

iktidarın da,bunugüçeldeetmekiçindeyaptıkları 

gözdenkaçırılmamasıgerekenbir husustur. 

 

Ġktidar,toplum vebireyçerçevesinde düĢünüldüğünde, 

sosyalpaylaĢım ağlarının kullanımını bir 

tahakkümaracı olarak ya da bir 

iletiĢim,eğlencearacıolarakdeğerlendirmek bakıĢ 

açısınagöredeğiĢecektir. Fakatheryeniteknoloji 

yeniliklerivesağladığıkolaylıkların yanında 

sorunlarıyla dagelmektedir.Makulolanherikisini 

degözdenkaçırmaksızın, olumsuzetkilerigözden 

kaçırılmaksızın günümüzün birgerçeğiolansosyal 

paylaĢım ağlarını değerlendirmek ve sosyalleĢmenin 

birparçasıhalinegelenbumecrayı reddetmemektir. 
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“Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod Uygulamaları” 
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Özet: ĠletiĢim teknolojilerinde yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler geleneksel medyayı, özellikle de basılı 

gazeteleri dönüĢmeye zorlamaktadır. Gazetelerin üretim süreçleri, okurlara sunulması ve okuyucunun da tüketim 

eğilimleri bu dönüĢümden ister istemez etkilenmektedir. Tirajları günden güne azalan basılı gazeteler sahip 

oldukları varlıklarını sürdürebilmek için, bir yandan bütün içeriklerini dijital ortamda okuyucuya sunarak burada 

kendine yer edinmekte, diğer yandan tirajlarını artırabilmek ve yahut en azından sahip oldukları okuru 

kaybetmemek için biliĢim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle bütünleĢmenin arayıĢı içerisindedir. Bu bağlamda 

QR Kodu ve ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamaları bazı gazeteler tarafından hayata geçirilmiĢtir. Bu çalıĢma 

kapsamında uygulamaların, gazetelerin içerisinde bulundukları açmazlara bir çözüm ya da alternatif olup 

olmadığı sorusu QR Kod ve ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamalarını kullanan birer gazete üzerinden tartıĢılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Geleneksel Medya, BiliĢim Teknolojileri, ArtırılmıĢ Gerçeklik, QR Kod. 

 

Abstract:Dizzying advances in communication technology forces traditional media, especially press, to turn . 

Journal production process , being presented to readers and consumptiontrend of readers are inevitably be 

affected by the transformation.Newspapers that daily declinecirculationnot only submit its own index to place 

itself on digital area, but also try to integrate innovation by information technologies for increasing circulation 

and to not lose its readers. In this context, QR Codes and Augmented Reality applications have been 

implemented by some newspapers . In this study, the question is that applications are solution or not of the 

dilemma that newspapers are inwill be discussed overTürkiye and Zaman newspapers that use QR Code 

application. 

 

Key Words: Traditional Media, Information Technologies, Augmented Reality, QR Code 

 

1. Giriş 

 

Yaygın pek çok gündelik nesne bilgisayar 

teknolojisiyle donatılmıĢtır. Teknolojik ilerlemede 

yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler toplumu ve sosyal 

hayatı etkilemekle kalmayıp, büyük dönüĢümleri 

beraberinde getirmiĢtir. Yeni teknolojiler yeni insanı, 

yeni insan yeni bir dili ve yeni bir dil de yeni bir 

kültürü yaratmıĢtır. Bu süreçte geleneksel olarak ifade 

edilen her Ģey ister istemez kendini teknolojiyle 

bütünleĢtirme yoluna gitmiĢ ya da yok olmaya yüz 

tutmuĢtur. Toplumsal hayatın her alanında yaĢanan bu 

dönüĢüm medya sektöründe en üst düzeyde 

gerçekleĢmiĢtir. Enformasyon ve iletiĢim 

teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler, toplumun bilgiye 

eriĢiminde yeni alıĢkanlıkları ortaya çıkarmıĢtır. Artık 

insanlar, bilgiye eriĢmekte gazete, radyo ve televizyon 

yerine çağın en önemli iletiĢim aracı olarak ifade 

edilen interneti kullanmaktadır. Bu durum geleneksel 

medya olarak ifade edilen gazete, radyo ve 

televizyonun toplumdaki konumunu derinden 

sarsmaktadır. Özellikle de gazeteler bu dönüĢümünden 

en çok etkilenen medya türü olmuĢtur. Gazetelerin 

tirajları günden güne düĢmeye, gazeteciler iĢlerini 

kaybetmeye ve geçmiĢi çok eskilere dayanan toplumun 

yaygınlığını kazanmıĢ gazeteleri yeni enformasyon ve 

iletiĢim araçları ile rekabet edemeyecek duruma 

gelmiĢtir. Ortaya çıkan bu durum geleneksel medyanın 

ve özellikle de gazetelerin bir dönüĢüm içerisine 

girmesini zorunlu bir hale getirmiĢtir. Geleneksel 

gazeteler, toplum içerisinde sahip oldukları mevcut 

konumlarını koruyabilmek, yeni enformasyon ve 

iletiĢim araçları özelinde internet karĢısında 

varlıklarını sürdürebilmek için yeni bir arayıĢ içerisine 

girmiĢtir [1]. 

Ġçinde bulundukları bu açmazdan çıkmak, tirajlarını 

artırmak ya da en azından mevcut varlıklarını sürdürüp 

ayakta kalmak için gazeteler biliĢim teknolojilerinin 

sunduğu imkanları kullanma yoluna gitmektedir. Bu 

uygulamaların baĢında ArtırılmıĢ Gerçeklik 

(Augmented Reality (AR)) ve Hızlı Yanıt Veren Kod 

(Quick Response Code (QR)) uygulamaları 

gelmektedir. BiliĢim teknolojilerinin kullanımına 

dayalı olarak gerçekleĢtirilen bu uygulamalarla 

‗etkileĢimli gazete‘ oluĢturarak okurlara 

sunulmaktadır. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde QR Kodu ve ArtırılmıĢ 

Gerçeklik uygulamalarıyla ilgili olarak tarihsel 

perspektif dikkate alınarak yapılan çalıĢmalar,  dünya 

genelinde bu yönde geliĢtirilen projeler ve yazılımlar 

ile uygulamanın ne olduğu ve sağladığı imkanlar 

üzerinde durulacaktır. QR Kodu ve ArtırılmıĢ 

Gerçekliğin kullanım alanları genel hatlarıyla ifade 

edildikten sonra iletiĢim ortamlarındaki 

uygulamalarına değinilecektir. Son olarak QR Kod ve 

ArtırılmıĢ Gerçeklik kullanan gazetelerin 

uygulamalardaki nihai hedeflerine değinilerek, 

okuyucuların bu hizmetlere ne derece ilgili olduğu 

ifade edilmeye çalıĢılarak; mevcut duruma iliĢkin 

tespitlerin yanı sıra geleceğe dönük öngörülerle her iki 

mailto:ali.ozcan@marmara.edu.tr


Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

1068 
 

uygulamanın basılı gazeteciliğin içinde bulunduğu 

açmazlardan çıkabilmeleri adına bir alternatif olup 

olmayacağı sorgulanacaktır.  

 

2. Bilişim Teknolojilerinin Geleneksel Medyada 

Kullanımı  

 

Geleneksel medyanın geleceği üzerine yapılan 

tartıĢmalarda hiç kuĢkusuz biliĢim teknolojilerinin 

kullanımı ana ekseni oluĢturmaktadır. Medyadaki 

dönüĢümün kaynağı olarak görülen biliĢim 

teknolojileri, kullanılan araçlardan üretilen içeriğe 

kadar bütün boyutlarda kendisini hissettirmiĢtir. 

Teknolojideki değiĢime uyum sağlamaya çalıĢan 

geleneksel medya araçlarından gazete, internetin 

yaygınlaĢmasıyla birlikte öncelikle çevrimiçi ortamda 

kendi web sitelerini oluĢturmuĢ, kağıt üzerindeki 

içeriklerini olduğu gibi bu sitelere taĢıyarak 

okuyuculara sunmuĢtur. Ancak çevrimiçi ortamlarda 

içerik tüketiminin ve özellikle de etkileĢimli ortamın 

söz konusu olması gazeteleri yeni uygulamaları hayata 

geçirmeye zorlamıĢtır. ArtırılmıĢ Gerçeklik ve QR 

Kod uygulamaları bu noktada medya için 

geliĢtirilmese de gazetelerin okurlarıyla arasındaki 

bağı kuvvetlendirmek için hayata geçirdikleri 

uygulamaların baĢında gelmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) 2009 

Faaliyet Raporu‘na göre Türkiye'de 62,8 milyon mobil 

abonesi varken 7,1 milyon mobil internet kullanıcısı 

bulunmaktadır [2]. BTK‘nın 2012 Türkiye Elektronik 

HaberleĢme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri 

Raporu‘na göre Türkiye'de 65,8 milyon mobil telefon 

abonesi varken 34,9 milyon mobil internet kullanıcısı 

bulunmaktadır[3]. Bu raporlar Türkiye‘deki mobil 

internet kullanıcı sayısının birkaç yıllık süreçte ulaĢtığı 

rakamsal büyüklüğü ortaya koymaktadır. Bireyler 

haber takibi, sosyal ağ kullanımı ve çevrimiçi oyun 

uygulamalarını yoğun bir Ģekilde mobil telefon 

üzerinden gerçekleĢtirmektedir. Mobil telefon 

uygulaması olan ArtırılmıĢ Gerçeklik ve QR Kod‘un 

gazetelere entegre edilmiĢ olması bu noktadan 

hareketle büyük önem taĢımaktadır.  

 

2.1. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality (AR)) 

 

ArtırılmıĢ Gerçeklik, dolayımsız çevrenin katma 

değerlerle zenginleĢtirilmesini temsil etmektedir [4]. 

ArttırılmıĢ Gerçeklik, gerçek dünya üzerine sanal 

materyallerin düĢürülmesini sağlayan, 2000‘li yıllarda 

son kullanıcıya kadar ulaĢan bir teknolojidir. Bu 

uygulamanın kullanım alanlarını sınırlamak oldukça 

güçtür. Yeni bir teknoloji olmasından dolayı 

geliĢtiricilerin ilgi odağı haline gelmesine neden 

olmaktadır. Bu da her gün ArtırılmıĢ Gerçekliğin farklı 

bir alanda kullanılmasına ya da farklı alanlarda 

kullanıma açılmasına sebep olmaktadır.  

Teknolojik geliĢmeler ile birlikte eğitim, askeri 

güvenlik, tasarım, spor, sağlık, gibi birçok alanda 

ArttırılmıĢ Gerçeklik kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Güncel kullanım alanları arasında boĢ bir arazide 

yapılacak binanın modelinin gösterimi, eskiden aynı 

arazide bulunan binanın gösterimi, hayatın 

oyunlaĢtırılması anlamında fiziksel alanlardaki sanal 

nesnelerin toplanmasına ve puan alınmasına dayalı 

oyunlar gibi uygulamalar da vardır [5]. 

ArttırılmıĢ Gerçeklik; gerçek dünyanın kamera ile 

görüntüsünün alınması sırasında, gerçek dünya 

üzerinde önceden belirlenmiĢ olan hedef noktalara, 

bilgisayarda yaratılmıĢ olan materyallerin belli 

noktalarından bağlanması ve oluĢan sonucun 

programlar vasıtasıyla yorumlanarak çıktı görüntünün 

eĢ zamanlı olarak alınmasıdır. Mobil cihazların yüksek 

performanslı ve mobil oluĢları ArttırılmıĢ Gerçeklik 

uygulamalarının bilgisayardan mobil cihazlara doğru 

kaymasına sebep olmuĢtur  [6].  

ArtırılmıĢ Gerçeklik ve sanal gerçeklik ortamları sık 

sık aynı kategori içerisinde ifade edilmesine rağmen 

aslında birbirinden farklı kavramlardır. ArtırılmıĢ 

Gerçeklik, gerçek dünya görüntüleri üzerine sanal 

nesnelerin eklenmesiyle oluĢturulan ortamlardır. 

ArtırılmıĢ Gerçeklik ortamlarında sanal ve gerçek 

nesnelerin eĢ zamanlı birlikteliği sağlanır. Sistem 

gerçek zamanlı çalıĢarak gerçek ve sanal nesneler 

arasında etkileĢim sağlar. ArtırılmıĢ Gerçeklik ortamı 

öğrenme etkinlikleri, gerçek ortamlarda uygulanırken 

sanal gerçeklik ortamı etkinliklerinin tamamı sanal 

ortamlarda yapılmaktadır [7].  

ArtırılmıĢ Gerçeklik, yaygın olarak sanal gerçeklik 

diye adlandırılan sanal ortamların bir çeĢididir. 

ArtırılmıĢ Gerçeklik bir kullanıcının algısını ve gerçek 

dünya ile etkileĢimini geliĢtirir. Sanal nesneler 

tarafından iletilen bilgiler, kullanıcının gerçek dünya 

görevlerini gerçekleĢtirmesine yardımcı olur.  

ArtırılmıĢ Gerçeklik, sanal nesnelerin gerçek dünya ile 

birleĢtirilmesi ya da üzerine bindirilmesiyle 

kullanıcının gerçek dünyayı görmesine izin verir.  

ArtırılmıĢ gerçeklik ile üretilen sahnelerin tamamında 

Ģu üç özellik bulunur:  

- Gerçek ve sanal bir aradadır. 

- Gerçek zamanlı ve interaktiftir. 

- Sahneler üç boyutlu olarak algılanır [8]. 

 

2.1.1. Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik 

Uygulamasının Kullanımı 

 

Ġçerik tüketiminin çoğunlukla çevrimiçi ortamlara 

kaydığı günümüz koĢullarda basılı yayıncıların 

okurları ile iletiĢime geçmek ve onlar açısından 

içeriklerini cazip kılabilmek için yeni ve etkileĢimli 

yollara gereksinimi vardır. ArtırılmıĢ Gerçeklik 

teknolojileri, çevrimiçi ve dıĢı dünyaları bir araya 

getirmekte, basılı yayınların içine adeta hapsolduğu 

tek taraflı konuĢmayı diyaloğa çevirmek için bir 

alternatif sunmaktadır [9].  

Gazete ve dergi baĢta olmak üzere basılı olan 

yayınlarda yer alan resimlerin üzerine akıllı telefonun 

kamerası tutulduğunda tıpkı Harry Potter filmindeki 

canlı gazeteler gibi basılı yayınlar interaktif bir hale 

dönüĢmektedir. Dünya genelinde ArtırılmıĢ Gerçeklik 

uygulamalarında son dönemde dikkate değer bir artıĢ 
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yaĢanmıĢtır. Bu artıĢ farklı ülkelerde ulusal olduğu 

kadar yerel medya araçlarında da gerçekleĢmiĢtir. Bu 

duruma örnek olarak Ġrlanda‘da yerel bir yayın olan 

Metro Dublin gazetesi hem haberlerini hem de 

reklamlarını ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamasıyla 

interaktif hale getirmiĢtir [10]. Türkiye‘de ise 

ArtırılmıĢ Gerçekliği basılı gazete olarak Zaman 

gazetesi ‗Dijital Zaman‘ uygulamasıyla okurlarının 

hizmetine sunmuĢtur. Süreli yayın olarak da Popular 

Science dergisi ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamasını ilk 

kullananların baĢında yer almaktadır [11].  

Yeni gazetecilik eğilimlerinden bir baĢkası da 

‗ArtırılmıĢ Gazetecilik‘tir  (augmented journalism). 

Terim, lokasyon temelli medya ve donanımlar, görsel 

algılama ve anlamlandırma gibi yeni iletiĢim 

teknolojileri sayesinde, sanal ve ‗gerçek‘ gerçeklik 

arasında bir iliĢki kurmayı sağlayan teknolojinin adı 

olan ‗ArtırılmıĢ Gerçeklik‘ kavramıyla iliĢkilidir. Cep 

telefonunuzu internette hakkında bilgi bulunan bir 

binaya, müzedeki bir esere yönelttiğinizde kamerasıyla 

bunu algılayıp size hakkında bilgi sağlaması veya 

sokakta yürürken, arabayla giderken size yolu 

göstermesi gibi uygulamalar bu teknolojinin sadece 

baĢlangıç aĢamasındaki popüler örnekleridir. Bu 

teknoloji eğitimden alıĢveriĢe, eğlenceden elbette 

medyaya hayatımızın birçok boyutunun ayrılmaz bir 

parçası haline gelmeye adaydır. 

ArtırılmıĢ Gazetecilik, hiç de sanal olmayan değerlerle 

zenginleĢtirilmiĢ yeni bir gazetecilik türü olarak ifade 

edilmektedir. Bu sayede gazeteciliğe ses, haber 

kaynağı, artı bağlantılar, hareketli görsellik, yeni 

teknolojiler, deneyler ve güven olmak üzere belirli 

değerler kazandırılmıĢ oldu. 

Yani geleneksel medyanın üretim ve dağıtım 

araçlarının denetimini bunlardan dıĢlanan kitlelere 

vererek, kamusal bilgi ve tanıklıkları derleyerek, 

izleyiciyi artıran; gazetecilik ağları içerisinde 

dayanıĢmayla medya kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini 

artıran; üst veriler ve hiper bağlantılarla bilgi 

kirliliğinin önüne geçerek medyanın bağlantı kurma 

yeteneğini artıran; veri görselleĢtirmesi, veri 

gazeteciliği, görsel gazetecilik, web röportajları gibi 

tekniklerin kullanımıyla gazeteciler ve veri/bilgi ile 

ilgili diğer meslekler arasındaki iliĢkileri artıran; 

geleneksel medyanın içeriğinin çevrimiçi hale 

gelmesinden ibaret olmayan internet gazeteciliğini 

inovasyon ve yeni teknolojilerle arttıran; bilginin 

giderek sıradanlaĢmasının karĢısında, yalnızca 

derlemek, edit etmek, önceliklendirmek ve dağıtıma 

sokmak değil, analiz etmek bakımından da olguların 

büyük bir hızla sunulmasını sağlayarak gazeteciliği 

katma değer açısından arttıran; biçimin yüzeye vuran 

derinlik olduğu (Victor Hugo) bilinciyle, güzel 

medyalar yaratarak medya sunumunu artıran; 

gazeteciliği üst veri editörleri, arama motoru 

uzmanları, topluluk yöneticileri, derleyiciler, 

kolaylaĢtırıcılar gibi yeni meslekler, formasyonlar ve 

giriĢimcilerle arttıran; değiĢimin hızına yetiĢebilmek 

için, Ar-Ge çalıĢmaları, medya laboratuarları, beta 

testlerle gazetecilik deneyimini arttıran; kurumsal 

medyanın güven kaybına yol açan baĢarısızlıklardan 

ders çıkararak, gazeteciliğe duyulan güveni arttıran… 

yeni bir gazeteciliktir, ArttırılmıĢ Gazetecilik [12]. 

 

2.2.Hızlı Yanıt Veren Kod (QuickResponseCode 

(QR Kod)) 

 

QR "Quick Response-Hızlı Yanıt Veren" kelimelerinin 

ilk harflerine karĢılık gelmektedir. Mobil cihazların 

kameralarından okutulabilen özel bir barkod 

sistemidir. QR Kod 1994 yılında Japon firması Denso-

Wave tarafından geliĢtirilen ve ilk defa uygulanan iki 

boyutlu bir barkoddur. QR Kod beyaz bir arka planın 

üzerinde bulunan siyah modüllerin kare bir kalıp 

içerisinde düzenlenmesinden oluĢur. QR Kod bir 

barkoddan çok daha fazla hacimde bilgi içermektedir 

[9].  Ġlk ortaya çıktığında otomobil üretiminde 

parçaları iĢaretlemek ve takip için kullanılan QR Kod 

teknolojisi Ģimdilerde ticari takip sistemlerinden 

eğlenceye, ürün pazarlanmasından mağaza içi ürün 

etiketlerinde kullanıma kadar geniĢ bir alana 

yayılmıĢtır. QR Kodlar gazete, dergi, afiĢ, poster gibi 

bastırılabilir her türlü iletiĢim aracına ve web sayfaları 

gibi farklı medyalara yerleĢtirilebilir [13].  

 

 
 

ġekil 1: QR Kodun çalıĢma yöntemi [14]. 

 

 
ġekil 2: QR Kod oluĢturma süreci [15]. 

 

Son dönemde akıllı telefon kullanımının 

yaygınlaĢmasıyla birlikte QR Kodların bilinirliliği ve 

kullanımında büyük oranda artıĢ yaĢanmıĢtır. 2010 

yılında QR Kod kullanımının bir önceki yıla oranla % 

700 arttığı tespit edilmiĢtir. QR Kod uygulamalarının 

(mobil etiketleme olarak adlandırılan) çoğunluğu akıllı 

telefon kullanıcılarını hedeflemektedir.  2011 Haziran 

ayı itibarı ile ABD‘de tüm mobil cihaz kullanıcılarının 

% 6,2‘sini oluĢturan 14 milyon akıllı telefon 

kullanıcısının, telefonlarını kullanarak bir QR Kodu 

veya barkodu taradığını tespit etmiĢtir. ÇalıĢma, 

kullanıcıların büyük ihtimalle gazetelerde, dergilerde 

ve ürün paketlerinin üzerinde bulunan QR Kodları 

evlerinde veya mağazalarda taradığını rapor 

etmektedir. Kullanıcılar QR Kod kullanımıyla beraber 

reklamlara, indirim kuponlarına cevap vermekte veya 

ürünler hakkında enformasyon aramaktadır.  
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QR Kod uygulamasının kullanıcılar açısından 2 

Ģekilde kullanımı söz konusudur. Kullanıcıların 

oluĢturulmuĢ olan bir QR Kodu açımlayarak kodun 

kendisine ĢifrelenmiĢ olan enformasyona ulaĢması 

veya dıĢarıdaki bir sunucuda bulunan gerçek 

enformasyona eriĢmesi birinci kullanım uygulamasına 

örnek teĢkil etmektedir. Bir mobil telefon ve QR Kod 

okuyucu uygulama (application) olmadan insanların 

QR Kodu el yordamıyla açımlaması mümkün değildir. 

Dolayısıyla QR Kodun deĢifre edilebilmesi için akıllı 

bir telefona ve o telefona yüklenmiĢ olan bir QR Kod 

okuyucu uygulamaya ihtiyaç vardır. Akıllı telefonlar 

sahip oldukları dâhili kamera vasıtasıyla tarama 

iĢlemini veya fotoğraf çekme iĢlemini 

gerçekleĢtirdikten sonra cihaza yüklenmiĢ olan 

uygulama, kodu deĢifre ederek içeriği kullanıcının 

cihazının ekranında görüntülenmesini sağlar. 

Kullanıcılar QR Kodun fotoğrafını çektikten sonra 

telefonlarına yüklenmiĢ olan kod okuyucu uygulama 

vasıtasıyla mesajı açımlar, görüntüler, kullanır veya 

enformasyonu kendi telefonuna kayıt edebilir. QR 

Kodun kendisi enformasyon içerebileceği gibi 

dıĢarıdaki bir sunucuda bulunan gerçek enformasyona 

eriĢim için referans (URL) da verebilir  

Kullanıcılar açısından QR Kodun ikinci kullanım 

Ģekli, kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak QR Kod 

oluĢturucu bir yazılım vasıtasıyla kendi QR Kodunu 

oluĢturmasıdır. Çevrimiçi ortamda çok sayıda web 

sitesi bu tür kodları oluĢturmak ve çıktılarını almak 

için ticari olmayan kullanımlara destek vermektedir. 

Kullanıcılar QR Kod oluĢturabilir ve oluĢturdukları 

QR Kodun bilgisayar çıktılarını alabilir. Bu iĢlem için 

ücretli web siteleri ve/veya ücretsiz QR Kod oluĢturan 

web siteleri kullanılabilir [16], [17].  

 

2.2.1. Gazetelerde QR Kod Uygulamasının 

Kullanımı 

 

Gazetelerde QR Kod kullanımı ile beraber gazete 

sayfaları ile mobil web sayfaları arasında bir köprü 

oluĢturulur. Dolayısıyla QR Kod, kullanıcılarına sahip 

olduğu etkileĢim özelliğini kullanabilme imkânı sunar. 

Böylece gazete okurları, gazetelerde yer alan içeriğe 

iliĢkin daha detaylı enformasyona ulaĢabilmek için 

çevrimiçi ortamda yer alan web sayfalarına dolaysız 

anında eriĢim imkânını elde eder. Gazete okurları, 

geleneksel gazete sayfalarına yerleĢtirilmiĢ olan QR 

Kodları, akıllı telefonları ile tarayarak yayımlanan bir 

habere iliĢkin en son geliĢmelere, haberin arka planına, 

bir olayın, bir davanın geçmiĢine süratle ulaĢabilir; 

köĢe yazarları ile iletiĢim içerisine girebilir ya da 

herhangi bir reklam veya ticari bir kampanya ile ilgili 

detaylara çevrimiçi ortamda anında, istediği zamanda 

ve istediği yerde ikinci bir iĢleme gerek kalmaksızın 

eriĢebilir. Böylece gazete okuyucusu, geleneksel 

gazetesinden kopmadan da QR Kodlar vasıtasıyla 

istediği yerde ve zamanda, kontrol tamamen kendisine 

ait olmak üzere istediği içeriğe iliĢkin web sayfalarına 

bağlanabilir. QR Kodların gazetelerde kullanılmasının, 

gazete okuyucularına getirdiği diğer önemli bir 

kazanım ise gazete okuyucularının akıllı telefonlarını 

kullanmak suretiyle zamana ve mekâna bağlı 

kalmaksızın, gazetelerinden de vazgeçmeden ilgili 

içeriğe çevrimiçi ortamda süratle dolaysız olarak 

ulaĢmasıdır. Bu durum günümüzün geliĢmelerine 

uygunluk arz etmektedir.  

Akıllı telefon ve mobil Ġnternet kullanımının dünya 

genelinde hızla yaygınlaĢması ve akıllı telefonların 

gazete sayfalarına yerleĢtirilen QR Kodları 

okuyabilmeleri, gazetelerin kaderini değiĢtirebilir.  

Gazetelerde QR Kod kullanımı, gazetelerin en önemli 

gelir kalemi olan ilan ve reklam gelirlerinin artmasını 

sağlayabilir [18]. Basılı medya QR Kodların sıkça 

kullanıldığı alanlardan birisi olarak dikkat 

çekmektedir. Bu konuda yapılan bir çalıĢma QR 

Kodlarının 2011 yılında basılı medyada kullanımının 

ne kadar arttığını gözler önüne sermektedir. 

Nellymoser Ģirketi tarafından yapılan araĢtırmaya göre 

ABD‘de yayın yapan en popüler 100 dergide yer alan 

QR Kodların sayısında yılın baĢından Eylül ayına 

kadar % 476‘lık bir artıĢ görülmüĢtür. Ocak ayında 

dergilerde toplam 88 kod yayınlanırken, Eylül ayında 

bu rakam 507‘ye çıkmıĢtır. Bununla beraber 2011 

yılının ilk çeyreğinde yayınlanan toplam QR Kodu 

sayısı 252 iken, yılın üçüncü çeyreğinde bu rakam 

1155‘e fırlamıĢtır.  

 

 
ġekil 3: Geçen yılın Kasım ayından, geçtiğimiz Eylül 

ayına kadar dergilerde yer alan QR kodlarının 

rakamları.  

 

Eylül ayında en popüler 100 Amerikan dergisinde yer 

alan 507 QR Kodunun, 482‘si reklamlarda kendilerine 

yer bulmuĢ. Bunun dıĢında kalan 25 kod ise içerik 

geliĢtirmek için editöryal olarak kullanılmıĢ [19].  

Türkiye‘de ise basılı medyada QR Kod kullanımı her 

geçen gün yaygınlaĢmaktadır. Yaygın ve yerel basında 

QR Kod kullanım örneklerini görmek mümkündür. 

Türkiye gazetesi Mayıs 2012‘de baĢlattığı QR Kod 

uygulaması ile basılı gazeteler arasında dikkati 

çekmektedir. Ayrıca yerel gazeteler de QR Kod 

uygulamasını okurlarına sunmuĢtur. Bunlar içinde 

dikkati çeken Konya‘daki bölgesel Merhaba gazetesi 

Aralık 2012 itibariyle QR Kod uygulamasıyla 

okurlarına hizmet etmektedir [20].  

 

3. Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod Arasındaki 

Fark 

 

BaĢlangıç noktasında benzer bir kullanıcı etkileĢim 

arayüzü sunan QR Kodları ile ArtırılmıĢ Gerçeklik 

uygulamaları kıyaslanabilir. Aradaki temel fark, QR 
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Kod tarayıcıların evrensel olması sebebi ile tüketiciler 

herhangi bir uygulamayı mobil iletiĢim donanımlarına 

kurduklarında etkileĢime girebilirken, özellikle tanıtım 

amaçlı ArtırılmıĢ Gerçeklik kampanyalarında, sıklıkla 

kullanıcıların yeni bir uygulama indirmelerinin 

gerekmesidir. Bu durumda da kullanıcılara olumlu bir 

deneyim sunulamamaktadır [21]. Ancak ArtırılmıĢ 

Gerçeklik uygulaması ile herhangi bir QR Kod 

okutulmasına gerek kalmamaktadır. Haberin görseli ya 

da metnine akıllı telefon tutulduğunda ilgili videoya 

ulaĢılabilmektedir. QR Kodda ise kod okutulması 

zaman ve emek gerektirmektedir.  

 

5. Basılı Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik 

Uygulaması: Dijital Zaman Örneği 

 

Ġnternette ilk yer alan gazete olma özelliğini taĢıyan 

Zaman gazetesi, ‗Dijital Zaman‘ olarak hayata 

geçirdiği ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamasını 4 Eylül 

2012 tarihinden itibaren hayata geçirdi. Gazetenin 

haberine göre uygulama ilk iki günde App Store 

TR‘deki ‗haber‘ kategorisinde ilk sıraya yerleĢti. 

Genel sıralamada ise üçüncü oldu. Dijital Zaman, 

kullanıcı puanlamasında 5 üzerinden 4,8 yıldız aldı. 

Yazılı basını dijitale dönüĢtüren bu yeni teknolojiyi 

kullanmaya baĢlamak isteyenler ‗Dijital Zaman‘ 

uygulamasını iPhone, Android yazılımlı telefonları ve 

tabletlerine ücretsiz olarak yükleyebiliyorlar. App 

Store ve Android Market‘ten uygulamayı indirenler, 

Zaman‘ın haberlerini ya da film fragmanlarını 

görüntülü olarak izleyebiliyor. Uygulama açıldığında 

telefon veya tabletlerinin kamera kadrajına, üzerinde 

‗DZ ikonu‘ bulunan haber ya da fotoğrafını alanlar 

okudukları metnin görüntülerine de anında ulaĢabiliyor 

[22].  

 

 
 

ġekil 4: Dijital Zaman uygulamasının aĢamaları [23].  

 

Zaman Gazetesi Dijital Medya Yayın Editörü Ġsmail 

Kavak, ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulama fikrinin ortaya 

çıkıĢıyla ilgili olarak; insanların haber ihtiyacının altını 

çizerek, ister kağıt ister dijital ortamda önemli olanın 

bilginin insanlara ulaĢtırılması olduğunu 

belirtmektedir. Bu gerçekten hareket ederek arayıĢa 

girdiklerini aktaran Ġsmail Kavak, ArtırılmıĢ Gerçeklik 

uygulamasının, yazılı basın ile dijital medyanın 

entegrasyonu için atılan ilk adım olduğunu, artık 

hayatımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlar ve 

uygulamalar ile insanların okudukları haberlerin 

gazeteye basılamayan görüntülü unsurlarına da rahatça 

ulaĢabildiklerini ifade etmektedir. Dijital Zaman 

uygulaması ile her hangi bir QR Kod okutmasına da 

gerek kalmadığının altını çizen Ġsmail Kavak‘a göre, 

ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamasıyla okurun haberin 

varsa görseli yoksa metnine akıllı cihazını tutması 

halinde ekranında özel perforeli olarak hazırlanmıĢ 

videosuna ulaĢabilmektedir. 

Zaman gazetesi söz konusu uygulamanın alt yapısı için 

yurt dıĢından bir firma ile çalıĢmaktadır. Bu firma 

uygulamayı bazı reklam firmaları ile hayata 

geçirmiĢtir. Zaman gazetesinin bu alt yapıyı 

kullanmasının ardından firmanın beklentisinin ötesinde 

yoğun bir trafiğe sahip olduğunu anlatan Ġsmail Kavak, 

bunun üzerine önemli kuruluĢlarla birlikte çalıĢma, 

partner olma teklifi aldıklarını ifade etmektedir. 

Gazetenin bugüne kadar yaptığı en önemli masraf 

kalemini televizyonlara verdiği reklamlar 

oluĢturmaktadır.  

Günlük olarak ortalama 15 haberde ArtırılmıĢ 

Gerçeklik uygulaması kullanan Zaman gazetesinde 

bugüne kadar (10 Aralık 2012 tarihine kadar) 1300 

haberin videosunu dijital zaman ile okurlarına 

izletmiĢtir. Söz konusu uygulamayı günlük daha da 

artırmanın mümkün olduğu ancak insanların vakitleri 

ve internet kotaları göz önüne alınarak seçki 

yapılmaktadır.  

Uygulama hayata geçirildiğinde App Store'da bir hafta 

boyunca tüm ve haber kategorilerinde en çok 

indirilenlerin baĢında yer alan artırılmıĢ gerçeklik 

uygulamasını Ģu ana kadar (10 Aralık 2012 tarihi 

itibariyle) App Store ve Android marketlerden toplam 

80 bin kiĢinin akıllı cihazlarına indirdiği 

belirtilmektedir.  

Gelinen noktada her Ģeyin planları dahilide geliĢtiğini 

anlatan Ġsmail Kavak, baĢta otomotiv, iletiĢim 

firmaları olmak üzere bir çok Ģirket için ArtırılmıĢ 

Gerçeklik uygulamasının yeni bir reklam mecrası 

olduğunu da aktardı [24].  

 

6. Basılı Gazetelerde QR Kod Uygulaması: Türkiye 

Gazetesi Örneği 

 

Mayıs 2012‘de QR Kod uygulamasını okurlarıyla 

buluĢturan Türkiye gazetesi, bu hizmetini okurlarına 

‗Habercilikte Dijital Devrim‘ olarak duyurdu [25]. 

Gazete ilk dönemde sadece haberlere ait foto galeri 

için kullanmayı planladığı QR Kod uygulamasının 

alanını geniĢleterek, video gösterimi ve köĢe 

yazılarının sesli okutulması gibi hizmetleri de hayata 

geçirdi. Gazetenin hedefleri arasında, QR Kod 

uygulamasıyla bütün gazetenin ve 40 yıl önceki arĢivin 

günlük olarak QR Kod uygulamasıyla okura sunulması 

yer almaktadır. Gazete ayrıca geçmiĢte verdiği 

promosyonları da yeniden QR Kod uygulamasıyla 

okurların hizmetine sunmayı hedeflemektedir. 

Gazetenin Dijital Medya Sorumlusu Mehmet Koca, 
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QR Kod uygulaması için herhangi bir ücret 

ödemediklerini, bu alanda faaliyet gösteren bir Ģirketin 

referans olarak hizmeti kendilerine sunduğunu belirtti. 

Gazetede her gün ortalama 10-15 arası haberde, bütün 

köĢe yazarlarının yazılarında ve bazı reklamlarda QR 

Kod uygulaması yapılmaktadır. Bugüne kadar 

(08/12/2012 tarihi) gazetede toplam 1032 QR Kod 

uygulaması yapıldığını aktaran Mehmet Koca, bu 

haberlerin ortalama 600 bin defa akıllı telefonlardan 

QR Kod ile okunduğunu belirtti. Koca, okurların 

haberleri QR Kod uygulamasıyla okuma oranının her 

geçen gün arttığını söyledi. QR Kod uygulamasının 

gazetenin satıĢına etkisi olup olmadığı konusunda 

Koca, uygulamayı gazetenin satıĢını artırmaktan 

ziyade dijital ortamda yer almak, marka değerini 

artırmak için hayata geçirdiklerini de ifade etti [26].  

 

5. Sonuç 

 

Teknoloji, insan hayatının her alanında kendine yer 

edinmekte ve bu her geçen gün daha da 

geniĢlemektedir. Artık insan faaliyetleri teknolojiyle 

aracılanmıĢ bir hale gelmektedir. Bu dönüĢüm ister 

istemez geleneksel olan her yapıyı kendine entegre 

olmaya itmiĢ, dönüĢüme ayak uyduramayanlar ise 

zaman içerisinde kaybolup gitmiĢtir. Ġnsanın sosyal 

hayatında önemli bir yer tutan haber alma iĢlevi bu 

dönüĢümden en çok etkilenen faaliyetler arasında 

bulunmaktadır. GeçmiĢte haber kaynağı olarak gazete, 

tv ve radyoyu kullanan birey, internetin ortaya çıkıĢı 

ve haber içeriklerine bu ortamda daha rahat 

ulaĢılabilmesi ile geleneksel medyanın yerine yeni 

medyayı tercih etmeye baĢlamıĢtır. Bilgi edinmekle 

kalmayıp insanlara etkileĢim hizmeti sunan yeni 

iletiĢim teknolojileri, sadece insan hayatını değil 

kullandığı araçları da dönüĢtürmektedir. Yüzyıllardır 

devam eden ve bir insan alıĢkanlığı haline gelen gazete 

okuma da bu dönüĢümden fazlasıyla etkilenmiĢtir. 

Gazetede bulunan bütün içeriklerin etkileĢimli olarak 

internet ortamında yer alması gazeteleri biliĢim 

teknolojileriyle entegre olmaya itmiĢtir. EtkileĢimli 

gazete oluĢturmaya dönük olan QR Kod ve ArtırılmıĢ 

Gerçeklik uygulamaları bunların baĢında gelmektedir. 

Daha yeni yeni yaygınlaĢmaya baĢlayan bu özellikler, 

içerik üretenlere yeni fırsatlar, okurlara da yeni 

deneyimler sunmaktadır.  

Gazeteciler, köĢe yazarları, reklamcılar ve gazete 

sayfası tasarımcıları, gazetelerde yer alan içerikleri, 

görüntü, ses, video, animasyon ve arka plan 

seçenekleri ile daha da kuvvetlendirerek okurlarına 

dolaysız sunabilme imkânı bulabilmektedir. Gazete 

okuru ise gazetesini okuduğu esnada haber ile 

bütünleĢmiĢ QR Kod ve ArtırılmıĢ Gerçeklik 

uygulamasını fark ettiğinde, arzu ettiği bir zaman 

diliminde ve yerde akıllı telefonu ile kodu ya da 

fotoğrafı taratarak deĢifre edebilecektir. Böylece okur 

anında çevrimiçi web sayfalarına, gazetesinden 

vazgeçmeden de dolaysız olarak bağlanabilecektir. 

Kullanıcı, bir iletiĢim aracını bir baĢka iletiĢim 

aracının yerine koymadan, birbirlerini tamamlayan iki 

ayrı iletiĢim aracı olarak kullanabilecektir [27]. QR 

Kod ve ArtırılmıĢ Gerçeklik ile hibrid bir yapıya sahip 

olan geleneksel gazetenin insanların dikkatini çekmesi 

planlanmaktadır. Bu sayede gazetelerin hem okurunu 

kaybetmemesi, dolayısıyla tirajının artması ya da 

düĢmemesi, hem de yeni bir reklam alanı oluĢturarak 

gelirlerini çoğaltabilmesi hedeflenmektedir.  

Hızla yaygınlaĢan akıllı telefon kullanımı, mobil 

telefonlar üzerinden gerçekleĢen ses iletiĢiminin veri 

iletiĢiminin gerisinde kalmasına sebep olmuĢtur. Mobil 

telefonlar üzerinden gerçekleĢtirilen iĢlemlerin her 

geçen gün artması, mobil telefonlara dönük 

uygulamaların çeĢitlenerek artmasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda gazetelerin mobil telefonlara 

dönük uygulamaları göz ardı edilemeyecek kadar 

önemlilik arz etmektedir. Ancak gazetede yer alan 

içeriğin daha zenginleĢtirilmiĢ bir Ģekilde internet 

sitelerinde yer aldığı düĢünülürse, gazetelerin 

uygulamalarının baĢarılı olup olmayacağını Ģu an için 

söylemek mümkün değildir.  

Ayrıca ArtırılmıĢ Gerçeklik ve QR Kodları gazetelerde 

kullanmanın çok sayıda önemli getirisi olmasına 

rağmen, akıllı telefonlara ulaĢılmasının zor olması göz 

ardı edilemez bir gerçek olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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Özet: Teknolojik geliĢmelerin baĢ döndürücü bir hıza ulaĢtığı günümüzde insanlığı etkileyen ve ondan etkilenen 

bir güç olarak teknoloji hayatımızın her alanına dahil olmuĢtur. Eğitim hizmetleri, bireye meslek kazandırmadan 

önce, meslekte kullanacağı biliĢim teknolojilerinden haberdar etmesi, biliĢim teknolojilerinin kullanımına 

yönelik faaliyetleri bakımından önemlidir. Burada hizmetlerden en çok etkilenen öğrencilerin görüĢleri, 

sektörlerin iĢleyiĢi bakımından büyük öneme sahiptir.AraĢtırmanın amacı; sınıf öğretmen adaylarının biliĢim 

teknolojilerine iliĢkin görüĢlerinin değerlendirmesidir. AraĢtırmanın evrenini sınıf öğretmenliği bölümü 

öğrencileri, örneklemini ise UĢak Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri (337 öğretmen adayı) 

oluĢturmaktadır.AraĢtırma verilerine göre, adayların % 47.77‘si bilgisayar/interneti iyi düzeyde kullanabilmekte, 

% 39.47‘u bilgisayar/interneti eğitim amaçlı kullanmaktadır. ―Öğretmenler Bilgisayar/Ġnternet ile Ders Vermeye 

Hazırdır‖ görüĢü (2,22 ağırlıklı ortalama ile) en düĢük değerde iken, ―Hizmet Öncesinde Öğretmen Adaylarına 

Daha fazla Bilgisayar Eğitimi Verilmelidir‖ görüĢü   (3,89 ağırlıklı ortalama ile) en yüksek değere ulaĢmaktadır. 

Sınıf öğretmeni adaylarına verilen biliĢim teknolojileri derslerinin yetersiz olduğu sonucu ortaya konulmuĢtur. 

Hizmet öncesinde öğretmen adaylarına daha fazla bilgisayar eğitimi verilmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: BiliĢim, Teknoloji,  Eğitim Teknolojileri, sınıf öğretmenleri. 

 

A New Approach for Quality Function Deployment: An Application 

 

Abstract: Quality Function Deployment is a quality development method which is used for new product design 

or improvement of existing product and at the same time Quality Function Deployment provides reflecting 

customer's needs and requirements on product. Until now many Quality Function Deployment applications are 

based on calculatiın in which correlation for technical requirements and customer's needs are not considered 

together. For the ones which considers the correlation, more complex approaches are used. In this study unlike 

other application one more simplistic approach is used so both correlation for technical requirements and 

customer's needs are considered. 

 

 

Keywords: Quality Function Deployment, Product Design, Correlation, Digital Camera. 

 

1. Giriş 

 

Teknolojik geliĢmelerin baĢ döndürücü bir hıza 

ulaĢtığı günümüzde insanlığı etkileyen ve ondan 

etkilenen bir güç olarak teknoloji hayatımızın her 

alanına dahil olmuĢtur. 

 

Bilim ve teknolojideki geliĢmeleri yakından izleyerek 

onlardan yararlanabilmek, çağdaĢ toplum olmanın ön 

koĢuludur. Günümüz toplumlarında bireylerin 

teknolojiye yönelik gereksinimleri her zamankinden 

daha çok önem kazanmıĢtır. ÇağdaĢ eğitimin öncelikli 

görevlerinden biri de teknolojiyi kullanan ve üreten 

bireyler yetiĢtirmektir. [1] 

 

BiliĢim kavramının en önemli parametrelerinden biri 

de hiç kuĢkusuz bu teknolojiye yön verecek eğitimli 

kullanıcılardır. Bu eğitimin baĢlangıcı ise Temel Bilgi 

Teknolojileri Kullanımı‘dır. Bu çalıĢmada, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi‘ni 2007 ÖSS Sınavı ile kazanarak 

gelen ortaöğretim mezunu öğrencilerden 2440 

öğrenciye anket çalıĢması yapılmıĢ ve elde edilen 

sonuçlar değerlendirilerek il ve bölge bazında sonuçlar 

çıkarılarak yorumlar yapılmıĢtır. Yapılan yorumlar 

sonucunda ise orta öğretim mezunu bu öğrencilerin 

bilgisayar okur-yazarlığını gösteren bir Türkiye 

haritası elde edilmiĢtir. Tüm elde edilen sonuçlar, 

Üniversitelerde verilmekte olan Temel Bilgi 

Teknolojileri eğitiminin içeriğinin güncellenmesi 

çalıĢmalarına da ıĢık tutacaktır. [2] 

 

Bilgisayarın ve internetin etkin bir Ģekilde kullanılması 

için öncelikle bilgisayarlara ve internete yönelik 

tutumların bilinmesi gerekir. Çünkü herhangi bir 

yeniliğin kullanılmasına yönelik önemli engeller 

arasında kullanıcıların yeniliğe karĢı olumsuz 

tutumları yer almaktadır. [3] 

 

Bilgisayar eğitim öğretimde çeĢitli materyaller 

geliĢtirme, sunum, iletiĢim ve veri transferi, kiĢisel 

öğretim aracı olarak kullanılmaktadır.  

 

Bilgisayar okuryazarlığının bu kadar önemli olduğu 

öğretmenlik mesleğinde öğretmen ya hizmet öncesi ya 

da hizmet içi eğitimle bu yeterliği kazanabilecektir. 

Halen eğitim fakültelerinde 1 . ve 2. Yarıyıl da 2 saat 

teorik 2 saat uygulama olarak verilmektedir.  [4] 
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Eğitim hizmetleri, bireye meslek kazandırmadan önce, 

meslekte kullanacağı biliĢim teknolojilerinden 

haberdar etmesi, biliĢim teknolojilerinin kullanımına 

yönelik faaliyetleri bakımından önemlidir. Burada 

hizmetlerden en çok etkilenen öğrencilerin görüĢleri, 

sektörlerin iĢleyiĢi bakımından büyük öneme sahiptir. 

 

Öğretmen yetiĢtirmede izlenen eğitim programlarının 

oluĢumunda mesleki yeterlikler ön plandadır. 

Öğretmenin eğitim öğretim etkinliklerinde çağın 

gereklerine uygun olarak teknolojiyi kullanmasındaki 

becerisi, onun öğretmenlikteki mesleki yeterlik 

düzeyini yansıtmaktadır.  Öğretmenlerin ya da 

öğretmen adaylarının biliĢim teknolojilerini 

kullanmaya ve bu konuda yeterli olup olmadıklarına 

iliĢkin görüĢlerinin tespit edilmesinde yarar 

görülmektedir. [5]  

 

Ġnsanlara kısa sürede daha fazla bilgiye ulaĢma ve 

paylaĢmayı sağlayan biliĢim teknolojileri herkes gibi 

üniversite öğrencileri de belirli amaçlarla biliĢim 

teknolojisini kullanmaktadırlar.  Türkçe ve Tarih 

bölümü öğrencilerinin öğrenim yaĢantıları boyunca 

kullandıkları bilgi kaynakları arasında internet önemli 

bir yere sahiptir. [6] 

 

2. Yöntem  

 

Bu çalıĢmada; tarama yöntemi kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmanın amacı; sınıf öğretmen adaylarının biliĢim 

teknolojilerine iliĢkin görüĢlerinin değerlendirmesidir. 

AraĢtırmanın evrenini sınıf öğretmenliği bölümü 

öğrencileri, örneklemini ise UĢak Eğitim Fakültesi 

sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri (337 öğretmen 

adayı) oluĢturmaktadır. 

 

3. Bulgular  

 

Bu bölümde araĢtırma sonuçlarına iliĢkin elde edilen 

bulgular tablolar halinde sunulmuĢ ve 

değerlendirilmiĢtir.  
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Toplam k 245 36,9918 7,49    

337 e 92 39,5978 7,29 334 2,863 ,739 
 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Durumuna göre  

t- testi sonuçları 
 

Katılımcıların cinsiyetleri ile biliĢim teknolojilerine 

tutumları arasında p<.05 anlam düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmamıĢtır. 
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Guruplararası 1062,014 2 531,007   

Guruplariçi 17873,817 333 53,675 9,893 ,000 

Toplam 18935,830 335    

 

Tablo 2. Katılımcıların Bilgisayar/internet Kullanabilme 

Düzeylerine göre ANOVA sonuçları 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının biliĢim teknolojilerine 

tutumları ile DÜZEY arasında p<.05 anlam düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 
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Guruplararası 698,046 4 174,512   

Guruplariçi 18237,784 331 55,099 3,167 ,014 

Toplam 18935,830 335    

 
Tablo 3. Katılımcıların Bilgisayar/internet Kullandıkları Yer 

Durumuna göre ANOVA sonuçları 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının biliĢim teknolojilerine 

tutumları ile YER arasında p<.05 anlam düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 
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Guruplararası 143,913 4 35,978   

Guruplariçi 18791,917 331 56,773 ,634 ,639 

Toplam 18935,830 335    

 
Tablo 4. Katılımcıların Bilgisayar/internet Kullanma Amacına 

göre ANOVA sonuçları 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının biliĢim teknolojilerine 

tutumları ile amaçları arasında p<.05 anlam düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 
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Guruplararası 473,373 5 94,675   

Guruplariçi 18462,457 330 55,947 1,692 ,136 

Toplam 18935,830 335    

 

Tablo 5. Katılımcıların Eğitimde Daha Etkili Olan Faktörlere 

İlişkin ANOVA sonuçları 

 
 

Sınıf öğretmeni adaylarının biliĢim teknolojilerine 

tutumları ile ETKĠ arasında p<.05 anlam düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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AraĢtırma bulgularına göre; adayların % 47.77‘si 

bilgisayar/interneti iyi düzeyde kullanabilmekte, % 

39.47‘u bilgisayar/interneti eğitim amaçlı 

kullanmaktadır. ―Öğretmenler Bilgisayar/Ġnternet ile 

Ders Vermeye Hazırdır‖ görüĢü   (2,22 ağırlıklı 

ortalama ile) en düĢük değerde iken, ―Hizmet 

Öncesinde Öğretmen Adaylarına Daha fazla Bilgisayar 

Eğitimi Verilmelidir‖ görüĢü   (3,89 ağırlıklı ortalama 

ile) en yüksek değere ulaĢmaktadır.  

  

 

CĠNSĠYET 

 

F % 

Kız 245 72,70 

Erkek 92 27,30 

TOPLAM 206 100,00 

 
Tablo 6. Katılımcıların Cinsiyet Durumu 

 

Katılımcıların cinsiyet durumları incelendiğinde bayan 

katılımcıların (%72,70), erkek katılımcılara (%27,30) 

göre daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. 

 

DÜZEY 

 

F % 

Ġyi 161 47,77 

Orta 79 23,44 

Çok Ġyi 72 21,36 

DüĢük 25 7,42 

TOPLAM 337 100,00 

 
Tablo 7. Katılımcıların Bilgisayarı/interneti Kullanma Durumu 

 

GeliĢen teknolojinin eğitimde de kullanılması 

kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Öğretmenlerin biliĢim 

teknolojilerin derslerinde kullanabilmeleri için 

bilgisayar/internet kullanabilme yeterliliğine sahip 

olmaları gerekmektedir. AraĢtırma bulgularına göre, 

adayların %47,77‘i bilgisayar/interneti ‗iyi‘ derecede 

kullanmaktadır. Bu durum öğretmenlerin gelecekte 

beklenen performansı yerine getirebileceklerinin bir 

göstergesidir.  

 

AMAÇ F % 

Eğitim 133 39,47 

Haber 73 21,66 

Chat  55 16,32 

Oyun 38 11,28 

Diğer 38 11,28 

TOPLAM 337 100,00 

 
Tablo 8. Katılımcıların Bilgisayarı/interneti Kullanma Amacı 

 

Katılımcıların %39,47‘si bilgisayar/interneti ‗eğitim‘ 

amaçlı kullanmaktadırlar. Bunun yanında 

katılımcıların %21,66‘sı ise bilgisayar/interneti ‗haber‘ 

edinme amacıyla kullanmaktadır. Katılımcıların 

bilgisayar/ interneti kullanma amaçlarından ‗eğitim‘ ve 

‗haber edinme‘ arasında büyük bir fark olmadığı 

gözlemlenmektedir. 

 

 

YER F % 

Evde 205 60,83 

Okul 53 15,73 

Ġnternetevi 40 11,87 

Diğer 39 11,57 

TOPLAM 337 100,00 

 
Tablo 9. Katılımcıların Bilgisayarı/interneti Kullandıkları Yer 

Durumu 

 

Öğretmen adaylarının % 60,83‘ü bilgisayar /interneti 

‗ev‘lerinde kullanmaktadırlar. ‗Okul‘daki kullanma 

oranının %15,73 olması okuldaki bilgisayar/internet 

hizmetlerinin yeterli seviyede olup olmadığı hakkında 

kuĢku doğurmaktadır.  

 

ETKĠ F % 

Öğretmen 187 55,49 

Kitap/Materyal 93 27,60 

Bs/Ġnternet 57 16,91 

TOPLAM 337 100,00 

 
Tablo 10. Katılımcıların Eğitimde Etkili Faktörlere İlişkin 

Görüşleri 

 

AraĢtırmada elde edilen bilgilere göre; katılımcılardan 

%16,91‘i bilgisayar/internetin eğitimde daha etkili 

olduğunu düĢünürken, %55,49‘u öğretmenin eğitimde 

daha etkili olduğunu savunmaktadırlar. Katılımcılar 

bulgulardan da anlaĢılacağı üzere yüz yüze eğitimin 

daha verimli olduğu görüĢündedirler. ―Hizmet 

öncesinde öğretmen adaylarına daha fazla bilgisayar 

eğitimi verilmelidir.‖ görüĢü (3,89 ağırlıklı ortalama 

ile) en yüksek değerdedir. Halen eğitim fakültelerinde 

1. ve 2. yarıyılında iki ders teorik iki ders uygulama 

olmak üzere haftada dört saat bilgisayar dersi 

görmektedirler. Katılımcılara göre bu ders saati 

yetersiz görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 

―Öğretmenler Bilgisayar/ internet ile ders vermeye 

hazırdır.‖ görüĢü (2,22 ile) en düĢük düzeydedir. Bu 

iki görüĢ birbiri ile iliĢkilendirilebilir.  Nitekim daha 

önce yapılan bir araĢtırmada da benzer bir sonuç elde 

edilmiĢtir. [7] 

 

S
O

R
U

 

 

 

GÖRÜŞLERİNİZ 

   

A
ğ

ır
lı

k
lı

O
r

ta
la

m
a 

7 Bilgisayarlı Eğitimin öğrenciler üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır 

3,0

2 

8 Bilgisayarlı Eğitime soyut iĢlemler (10-12 

yaĢ) döneminde baĢlanmalıdır. 

2,7

0 

9 BiliĢim teknolojilerini derslerde kullanmak 

öğrencinin motivasyonunu arttırır  

3,2

0 

10 Öğrenciler ödevlerini hazırlarken 

bilgisayar/internetten yararlanırlar  

3,7

2 

11 Bilgisayar/internet her derste sıkça 

kullanılmalıdır  

2,7

0 
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12 Öğretmenler Bilgisayar/internet ile ders 

vermeye hazırdır  

2,2

2 

13 BiliĢim teknolojilerini kendi derslerimde 

kullanabilirim 

3,2

0 

14 Eğitim vereceğim yaĢ grubunun biliĢim 

teknolojilerinden yararlanmalıdır 

3,1

2 

15 Ders iĢlenirken biliĢim teknolojilerinden 

yararlanmak süre-öğrenme kolaylığı 

1açısından yararlıdır 

3,3

4 

16 Uzun süreli Bilgisayar/internet kullanımı 

öğrencilere zarar verebilir 

3,8

6 

17 Okullardaki teknoloji sınıflarının sayısı 

artırılmalıdır 

3,7

1 

18 Hizmet öncesinde öğretmen adaylarına 

daha fazla bilgisayar eğitimi verilmelidir 

3,8

9 

19 Bilgisayarlı eğitim öğrencilerin kendilerini 

daha iyi ifade edebilmelerine katkı sağlar 

2,8

0 

 
Tablo 6. Katılımcıların Bilişim Teknolojilerine 

 İlişkin Görüşleri 

 

 

 

 

S
O

R
U

 

 

 

GÖRÜŞLERİNİZ 

   

A
ğ

ır
lı

k
lı

O
rt

al

am
a 

18 
Hizmet öncesinde öğretmen adaylarına 

daha fazla bilgisayar eğitimi verilmelidir 

3,8

9 

16 
Uzun süreli Bilgisayar/internet kullanımı 

öğrencilere zarar verebilir. 

3,8

6 

10 
Öğrenciler ödevlerini hazırlarken 

bilgisayar/internetten yararlanırlar. 

3,7

2 

17 
Okullardaki teknoloji sınıflarının sayısı 

artırılmalıdır. 

3,7

1 

15 

Ders iĢlenirken biliĢim teknolojilerinden 

yararlanmak süre-öğrenme kolaylığı 

açısından yararlıdır 

3,3

4 

9 
BiliĢim teknolojilerini derslerde kullanmak 

öğrencinin motivasyonunu arttırır 
3,2 

13 
BiliĢim teknolojilerini kendi derslerimde 

kullanabilirim3 
3,2 

14 
Eğitim vereceğim yaĢ grubunun biliĢim 

teknolojilerinden yararlanmalıdır 

3,1

2 

7 
Bilgisayarlı Eğitimin öğrenciler üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır 

3,0

2 

19 
Bilgisayarlı eğitim öğrencilerin kendilerini 

daha iyi ifade edebilmelerine katkı sağlar 
2,8 

8 
Bilgisayarlı Eğitime soyut iĢlemler (10-12 

yaĢ) döneminde baĢlanmalıdır. 
2,7 

11 
Bilgisayar/internet her derste sıkça 

kullanılmalıdır 
2,7 

12 
Öğretmenler Bilgisayar/internet ile ders 

vermeye hazırdır 

2,2

2 

 
Tablo 7. Katılımcıların Bilişim Teknolojilerine 

 İlişkin Görüşleri 

(Sıralı) 

 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

AraĢtırma sonucunda; Sınıf öğretmeni adaylarına 

verilen biliĢim teknolojileri derslerinin yetersiz olduğu 

sonucu ortaya konulmuĢtur. Öğretmen adayları biliĢim 

teknolojilerini kullanmada kendilerinin yetersiz 

olduklarını ileri sürmektedirler. Ancak aynı zamanda 

ders verecekleri öğrencilerinin biliĢim teknolojilerini 

kullanmaları gerektiği görüĢünü paylaĢmaktadırlar. 

Yüz yüze eğitimi savunmakta, öğretmenin eğitim 

öğretimde vazgeçilmez bir eleman olduğunu öne 

sürmekte ve öğretmenlerin ders etkinliklerinde biliĢim 

teknolojilerini yoğun olarak kullanmalarının gerekli 

olduğunu belirtmektedirler.  
 

Hizmet öncesinde öğretmen adaylarına daha fazla 

bilgisayar eğitimi verilmesi önerilmektedir. 
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Yazılım Testinde Sonlu Durum Otomatlarının Kullanılması 
 

Zeynep Altan  
Beykent Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul 

zeynepaltan@beykent.edu.tr 

 

Özet:Hangi büyüklükte olursa olsun bir yazılım geliĢtirilirken müĢterinin isterlerini en yüksek düzeyde 

karĢılayacak ürünü ortaya çıkarmak temel amaçtır. Yazılım testinin, isterlerin belirlenmesinden baĢlayarak 

çalıĢmanın her aĢamasında farklı yöntemlerle gerçekleĢtirilmesi, müĢterinin yüksek kalite ölçütlerini sağlayan bir 

ürüne sahip olması ile sonuçlanacaktır.  

 

Test iĢleminde soyut makinelerden yararlanıldığında sistemin fonksiyonel gereksinmeleri incelenebildiği gibi 

fonksiyonel olmayan gereksinmelerinin de kontrolü mümkün olur. Sonlu durum makinesi ile yazılım geliĢtirme 

araçlarından biri olan BirleĢtirilmiĢ Modelleme Dilinin farklı gösterimleri tanımlanabilir.  Bu gösterimlerden biri 

olan UML durum çizeneği ile sistemin dinamik davranıĢı incelenir.  Sistemin herhangi bir bileĢeninin farklı 

durumlarının betimlendiği durum çizeneği bileĢen-tabanlı yazılım geliĢtirmeye örnek olarak hızlı bir çözüm 

sağlar. Koda eriĢimin sınırlı olduğu durumlarda problemin çözümü bu Ģekilde tasarlanarak, bileĢenin testi için de 

kara kuru testinden yararlanmak mümkündür.  

 

Durum çizeneğinin sonlu durum makinesine dönüĢtürülmesi ile test iĢlemi baĢlar. Bu Ģekilde betimlenen 

fonksiyonel olmayan gereksinmeler bir kara-kutu testi olarak sınanır. Farklı test senaryoları araĢtırılırken 

çözümlerin izlenebilirliğini kolaylaĢtırmak için, sonlu durum otomatına karĢılık gelen düzgün dilbilgisi 

dönüĢümü yapılabilir;  böylece her bir senaryo kendisini oluĢturan türetme kuralları ile ifade edilmiĢ olur.  

Sonuç olarak; bileĢen-tabanlı yazılım geliĢtirmede UML durum çizenekleri ile elde edilen çözümün testi için 

sonlu durum otomatlarından yararlanılması,  otomatik test geliĢtirme araçlarının üretimine yardımcı olacaktır.    

 

Anahtar Sözcükler: Yazılım Testi, Yazılımın Niteliği, BirleĢtirilmiĢ Modelleme Dili(UML), Sonlu Durum 

Otomatları, Düzgün Dilbilgisi. 

 

Abstract:During the development ofsoftware by any size whatsoever, the fundamental goal is to generate the 

product in such a way that the customer requirements will be supplied at the highest level.  Software testing must 

be carried out with various methods at each developing steps beginning from the software requirements phase. 

Therefore the user will arguably use the product achieving high quality measurements after the delivery. 

 

If test process is realized utilizing the abstract machines, it is possible both to confirm functional and 

nonfunctional requirements of the product. State chart diagram as a classification of Unified Modeling Language 

(UML) can also be characterized with finite state automaton at which dynamic behavior of the system is 

analyzed. The state graph determining the different states of any component on the system concludes the design 

as a rapid solution and this formation is an example of component-based software development. When it is 

impossible to access the code, the design may be done with state chart diagram and block box testing can be 

executed to test that component. 

 

Test process starts by converting the state chart into finite state automaton. Thus nonfunctional requirements will 

be analyzed as a black box test. For different test scenarios, regular grammar conversion helps to simplify the 

traceability of the probable paths. Therefore each scenario will be expressed with its own derivation rules.  

 

Consequently, finite state automata as a representation of state chart diagrams used to model the component 

based software development will help to generate automatic test developing tools  

 

KeyWords: Software testing, Software Quality, Unified Modeling Language, Finite State Automata, Regular 

Grammar  

 
1. Giriş 
 

Bir yazılımın ürününün herhangi bir davranıĢının 

sistem tarafından kabul edilen bir dizi giriĢ değerine 

göre betimlenmesi mümkündür; bunlar sistemin 

birbirinden farklı eylemleri, koĢullar, çıktının 

veriliĢdüzeni veya uygulama modüllerinin ya da 

yordamların veri akıĢı olabilir. Test sürecinde 

uygulanan modelin farklı iĢlemler için testin 

gerçekleĢtirilmesine katkısı, kolay anlaĢılabilir olarak 

yazılması ile ölçülür. Ortak olarak paylaĢılabilen, 

yeniden kullanılabilen ve test tanımlamaları 

kesinleĢmiĢ modeller farklı bakıĢ açılarına göre pek 

çok farklı yazılım davranıĢı gösterebilir. Örneğin 

kontrol akıĢı, veri akıĢı ve programa bağlı çizgeler 

ürünün kaynak kod yapısına göre nasıl betimlendiğini 

mailto:zeynepaltan@beykent.edu.tr
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ifade ederken; karar tabloları ve durum makineleri 

kara-kutu testi olarak adlandırılan sistemin 

davranıĢındaki dıĢ betimlemeleri test eder.   

 

BileĢen tabanlı yazılım geliĢtirme[1]  hızlı ve düĢük 

maliyetli etkin yazılım geliĢtirme teknolojilerinden 

biridir.  Yeni ve tekrar kullanılan bileĢenlerden oluĢan 

bu teknolojide bileĢenlerin birbirleri ile iletiĢimi 

arayüzlerle gerçekleĢtirilir. Bu sistemler yazılım 

sistemini iyi-tanımlanmıĢ bir mimari ile mevcut 

bileĢenleri birleĢtirerek oluĢturur. Böylece geliĢtirilen 

sistemin üretkenliği artar ve maliyeti düĢer. Yazılım 

geliĢtirme araçlarından biri olan birleĢtirilmiĢ 

modelleme dilinin UML durum çizeneği ile sistemin 

dinamik davranıĢı incelenir; burada bir nesnenin farklı 

durumları ve bu durumlar arasındaki olası geçiĢler 

betimlenir.  UML modelleme ile hem yazılım 

sistemini, hem de tüm sistemin yaptıklarını görsel 

olarak açıklamak mümkündür [2]. Sistemin herhangi 

bir bileĢeninin farklı durumlarını gösteren durum 

çizeneği bileĢen-tabanlı yazılım geliĢtirmeye örnek 

olarak hızlı bir çözüm sağlar.  

 

Sistemin bu Ģekilde testi model tabanlı yazılım testi 

[3] olarak adlandırılır.  Test iĢlemlerinin sonlu durum 

makineleri [4] ile gerçekleĢtirilmesi, model-tabanlı 

yazılım sistemlerin testinde bir yaklaĢım biçimidir. 

Sonlu durum makineleri ile sisteminin dinamik ve 

statik davranıĢlarının hesaplanabilir bir modeli 

oluĢturulur.Bu makineler ile sonlu sayıda belirlenmiĢ 

durumların doğru olarak betimlenmesi mümkündür. 

Bilgisayar donanımı bileĢenlerinin tasarımı ve testi 

sonlu durum modelleri kullanılarak gerçekleĢtirilir.  

 

Test iĢlemi sadece giriĢ tümcelerinin bir dizi sıralanıĢı 

ile test verilerinin sağlanması olduğu için, sonlu 

durum makineleri yazılım testi için de oldukça 

uygundur. Ayrıca sonlu durum makineleri yazılımın 

yapısından çok semantiğine bağlıdır. Bu yapı üzerinde 

yapılan test iĢlemleri, yazılımın davranıĢının 

incelendiği giriĢ-çıkıĢ betimlemeleri üzerinde 

odaklanmaz.  

 

Durum çizeneğinin sonlu durum makinesine 

dönüĢtürülmesi ile test iĢlemi baĢlar. Bu Ģekilde 

betimlenen fonksiyonel olmayan gereksinmeler bir 

kara-kutu testi olarak sınanır; burada doğru ve yanlıĢ 

giriĢ cümleleri ile baĢlangıç durumundan kabul 

durumuna her yolun doğru olarak çalıĢıp 

çalıĢmayacağı kontrol edilir.  Farklı test senaryoları 

araĢtırılırken çözümlerin izlenebilirliğini 

kolaylaĢtırmak için, tasarlanmıĢ olan sonlu durum 

otomatına karĢılık gelen düzgün dilbilgisi dönüĢümü 

gerçekleĢtirilir;  böylece her bir senaryo kendisini 

oluĢturan türetme kuralları ile ifade edilir.  ÇalıĢmanın 

2. Bölümünde otomatlar ve dilbilgisi teorisine iliĢkin 

biçimsel tanımlar verildikten sonra, 3.Bölümde 

problem tanımlanmakta ve UML çizgeleri ile görsel 

olarak çözümlenmektedir 4. Bölümde UML durum 

çizgesinin belirlenimci olmayan sonlu durum 

otomatına ve düzgün dilbilgisine dönüĢümü yapılır. 

5.Bölümde ise bileĢen tabanlı yazılım modelinin sonlu 

durum otomatlarına dayanarak kara kutu testi 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 

2. Temel Kavramlar  

 

Biçimsel diller teorisi bilgisayar bilimlerinde pek çok 

uygulamanın geliĢtirilmesinde yararlanılan temel 

alanlardan biridir.  Otomatlar, biçimsel diller teorisi 

kapsamında bilgisayarların soyut birer modelidir. Eğer 

otomatın çıktı olarak yanıtı sadece ―evet‖ veya ―hayır‖ 

ise, bu makine çıktı içermeyen sonlu durum otomatı 

olarak adlandırılır. Sonlu durum otomatları sonlu 

sayıda durum ile sonsuz sayıda giriĢ dizgisini kontrol 

edebilir [5].  Herhangi bir sonlu durum otomatı  

        M=(Q, , q0, , A)   

5-lileri ile tanımlanır. Burada Q mevcut durumların 

sonlu kümesi,    giriĢ sembollerine ait alfabenin 

sonlu kümesi, q0Q baĢlangıç durumu,  A kabul 

edilebilir durumların sonlu kümesi,  durumlar arası 

geçiĢ fonksiyonudur; bu fonksiyonun tanımına göre 

hangi sonlu durum otomatının tasarlandığı anlaĢılır. 

Bu çalıĢmada belirlenimci olmayan bir sonlu durum 

otomatı (NFA)  kullanılacağı için geçiĢ fonksiyonu  

: Q2
Q
 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu tür makinelerde  geçiĢ 

fonksiyonunun değerler kümesi Q mevcut durumlar 

kümesinin bir alt kümesi olur. Kısaca her bir durumda 

alfabenin sembolleri istenilen sayıda tekrarlanarak, ya 

da hiç alınmayarak diğer durumlara geçilebilmektedir.  

 

Sonlu durum otomatlarından farklı bir yaklaĢımla, 

herhangi bir dile ait tümcelerin betimlenmesi için ise 

bir dizi sonlu kuraldan oluĢan dilbilgisi tanımı yapılır. 

Chomsky Sıradüzeninde
1
 tanımlanan tüm dilbilgisi 

tanımlamaları  

            G=(N,,S,P)             

4-lüleri ile verilir.  Burada N olmak üzere, N 

nonterminal sembollerinin sonlu kümesi,  terminal 

yani giriĢ sembollerinin sonlu kümesi, S baĢlangıç 

nonterminali, P ise türetme kurallarıdır.  Bu sıralanıĢ 

içerisinde en alt sınıflandırmada olan düzgün dilbilgisi 

sonlu durum otomatlarına dönüĢebildiği için P türetme 

kuralları oldukça sınırlıdır. 

A,BN ve  x*    olmak üzere,  

                P:  AxB  ve   Bx    

koĢulları gerçekleĢir.  GiriĢ tümcelerinin türetildiği 

α    biçemindeki türetme kuralları Chomsky 

tarafından üretici-dönüĢümsel dilbilgisi olarak 

adlandırılmıĢtır. Chomsky burada sonsuz sayıda giriĢ 

tümcesinin sonlu sayıda türetme kuralı ile elde 

edilebileceğini ifade eder. 

                                                           
1
Chomsky Sıradüzeni:   Tip3 düzgün dilbilgisi sonlu durum 

otomatlarını, Tip2 bağlamdan bağımsız dilbilgisi son giren ilk çıkar 
otomatları, Tip1 bağlama duyarlı dilbilgisi lineer sınırlı otomatları, 

Tip 0 sınırsız dilbilgisi Turing makinelerini oluĢturur.  DiziliĢ   

Tip3  Tip2Tip1Tip0   Ģeklindedir. 
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M=(Q,,q0,,A), sonlu durum otomatına ait olan tüm 

dizgileri tanıyan dil L olarak simgelendiğinde L=L(M)  

Ģeklinde ifade edilecektir. Bu M makinesi öyle bir 

G=(N,,S,P)    düzgün dilbilgisine dönüĢtürülebilir ki, 

G dilbilgisi tarafından türetilecek tüm dizgiler aynı L 

dilini oluĢturur ve  

                 L(M)=L(G)=L  

bağıntısı sağlanır.  

 

M makinesinin  dilbilgisine dönüĢümü     

      G=( {q0,q1,…,qn}, ∑,  q0, P)   

4-lüleri ile tanımlanır. qi, qjQ ve a olmak üzere  P 

türetme kuralları   

( qi,a)= qj A   için  

                                P:   qiaqj  , 

( qi,a)= qjA için  

                                 P: qiaqj    ,  qia 

 

Ģeklinde M makinesinden türetilecektir. 

 

3. Problemin Tanımı ve Durum Çizgelerinin 

Çıkarılması 

 

Test iĢlemini gerçekleĢtirmek üzere havaalanı uçak 

kalkıĢ trafiğinin yönetimi problemi incelenecektir. Bu 

problemin çözümünde uçakların havaalanı kalkıĢ slot
2
 

rezervasyonlarının gerçekleĢtirilmesi ve uçak 

kalkıĢları için kuyruk sistemi tasarlanmaktadır. 

Operasyonlardan sorumlu yönetici havaalanı 

civarındaki uçakların yönetimi ve buralardaki ayrıntılı 

operasyonlardan sorumludur.  Uçak kalkıĢlarının 

yönetimi probleminin çözümüne iliĢkin  use case
3
  

çizgesi Şekil1‘de verilmiĢtir. Uçak kalkıĢlarının 

yönetimi için havayolu çizelgesi giriĢ olarak ön-

koĢuldur. use case çizgesi  Havayolu 

İşletimMerkezi,Apron Denetleyicisi ,  Pilot, İstasyon 

Sorumlusu , Kalkış Sorumlusu aktörleri ile iletiĢim 

kurar; amaç uçağı deniz seviyesi üzerine
4
 çıkartmaktır. 

Bu amaca aĢağıdaki 7 adımda ulaĢılacaktır. 

 

1.Havaalanı ĠĢletim Merkezi ön çizelgeyi hazırlar ve 

kalkıĢ slotlarını ister. 

 2.KalkıĢ sorumlusu kalkıĢ slotlarını belirler. 

3.Ġstasyon sorumlusu uçuĢlara kapıları atama iĢlemini 

gerçekleĢtirir. 

4.KalkıĢ sorumlusu beklenen geri itme zamanını 

hesaplar. 

      5.Apron denetleyicisi beklenen geri itme zamanına 

göre pilot ile iletiĢime geçer. 

6.Pilot apron kontrolü yönergesini uygulayarak kalkıĢ 

pistine doğru ilerler. 

7.Pilot kalkıĢ için hava trafik denetleyicisi ile iletiĢime 

geçer.  

 

                                                           
2
Slot: Düzenli hava trafiği akıĢı için uçakların kalkıĢ zamanları ve 

rotalarının belirlenmesi  
3 Use Case:  Kullanım durumu olarak TürkçeleĢtirilse de, UML 

çizgelerindeki iĢlevini tam olarak açıklamaz.  
4 Above sea level 

Uçak kalkıĢlarının yönetimi use case  çizgesinin amacı 

olarak tanımlanan 7 eylemin gerçekleĢtirilmesi ile 

uçak kalkış için hazır son–koĢulu belirlenmiĢ olur. 

UçuĢların ertelenmesi ya da planlanandan daha önce 

gerçekleĢmesi olasılığı vardır. Bu durumlarda ön-

koĢullar bunlar olarak değiĢecektir. Böylece uçakları 

deniz seviyesine çıkartma amacı ile düzenlenecek use 

case çizgeleri ya ertelenmiĢ güvenli bir çıkıĢ slotunun 

düzenlenmesi ya da planlanandan daha erken güvenli 

bir çıkıĢ slotunun düzenlenmesi olacaktır. Tablo 1‟de 

hem uçağın kalkıĢının gecikmesi, hem de 

planlanandan erken gerçekleĢmesi ile ilgili eylemler 

tanımlanmaktadır. Şekil 1 ve Tablo1 ‗de eklenen 

senaryolar dıĢında sisteme eriĢimin nasıl sağlanacağı 

ve sistemin altyapısının iĢleyiĢi de use case çizgeleri 

ile ayrı ayrı tanımlanmalıdır.                                    

Şekil 1:Uçak  Kalkış Yönetimi Use Case Çizgesi  

 

Bir meta-model olan UML
5
[6] ile geliĢtirilen sistemin 

davranıĢsal özelliklerinin use case çizgelerine ilave 

olarak activity çizgeleri ve sequence çizgelerinin de 

tasarlanması,  davranıĢsal yapının ayrıntılı olarak 

çıkarılmasında önemli rol oynar. Gecikmeli ve erken 

çıkıĢ slotları için güvenli kalkıĢların atanması süreci, 

istasyon sorumluları ile kalkıĢ sorumlusu arasındaki 

iletiĢimle gerçekleĢir; buradaki eylemlerin iĢleyiĢi 

operasyonel aktivite çizgeleri ya da sequence çizgeleri 

olarak görselleĢtirilebilir. 

 

Bu görsel çözümlemelerden sonra, test iĢleminde 

kullanılacak durum (state chart) çizgeleri ile 

davranıĢsal özellikler açık olarak belirlenmiĢ olacaktır. 

Şekil 2‟de problemin use case çizgesine ve ayrıntılı 

olarak tanımlanan diğer senaryolara göre tasarlanmıĢ 

kuyruk yönetimi bileĢen durum çizgesi görülmektedir. 

                                                           
5
UML ile geliĢtirilen sistemin yapısal özellikleri ve davranıĢsal 

özellikleri görsel olarak tanımlanır. Sistemin yapısal özelliklerine 

örnek olarak sınıf çizgeleri, nesne çizgeleri, bileĢen çizgeleri, paket 

çizgeleri verilebilir. 
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Bu çizge oluĢturulmadan önce problemde kullanılan 

tüm aktörlerin tek tek problem içerisindeki rollerinin 

ayrıntılı olarak açıklandığı durum çizgeleri 

oluĢturulmalıdır. Böylece her bir operasyonel durum 

çizgesi ile her bir   aktörün     gerçekleĢtirdiği   

eylemlerinsırası ve doğruluğu ayrıntılı olarak test 

edilebilir. 

 

Tablo 1: Çıkış slotunun planlanan zamanda 

gerçekleşmediği koşulları araştıran “use case “ 

çizgesinin eylemleri   

 
Ertelenmiş güvenli çıkış 

slotunun atanması 

Planlanandan önce çıkış 

slotunun atanması 

Ön-Koşul: Gecikmeli uçuĢlar Ön-koşul: Planlanandan erken 

uçuĢlar 

Aktörler: Ġstasyon Sorumlusu, 

KalkıĢ Sorumlusu 

Aktörler: Ġstasyon Sorumlusu, 

KalkıĢ Sorumlusu   

1.Ġstasyon sorumlusu etkilenen 

uçuĢu yeni bir geri itme zamanı, 

en erken ve en geç tekerlek 

kaldırma giriĢi Ģeklinde tekrar 

planlar. 

1.Ġstasyon sorumlusu etkilenen 

uçuĢu yeni bir geri itme 

zamanı, en erken ve en geç 

tekerlek kaldırma giriĢi 

Ģeklinde yeniden planlar. 

2.KalkıĢ sorumlusu boĢ kalkıĢ 

slotlarını alır ve beklenen geri 

itme zamanı ile çizelgelenen geri 

itme zamanı farkının en 

uygununu seçer. 

2.KalkıĢ sorumlusu boĢ kalkıĢ 

slotlarını alır ve beklenen geri 

itme zamanı ile çizelgelenen 

geri itme zamanı farkının en 

uygununu seçer. 

3.KalkıĢ sorumlusu kalkıĢ 

slotunda bir rezervasyon yapar 

ve diğer havayolu değiĢ tokuĢ 

istediğinde görülmesi için önceki 

slot bilgisini saklar.  

3. KalkıĢ sorumlusu kalkıĢ 

zamanını ve beklenen geri itme 

zamanını gönderir.  

4. KalkıĢ sorumlusu yeni kalkıĢ 

slotu için yeni bir emir düzenler.  

4.Ġstasyon sorumlusu aldığı 

bilgiyi onaylar.  

5.KalkıĢ sorumlusu kalkıĢ 

zamanını ve beklenen geri itme 

zamanını gönderir. 

 

6.Ġstasyon sorumlusu yeni kalkıĢ 

slotunu kabul eder. 

 

7.Geri itmenin yeni rezervasyon 

zamanında gerçekleĢmesiyle, 

kalkıĢ sorumlusu rezervasyonu 

kaldırır.  

 

Son-koşul: KalkıĢ slotu 

gecikmeye göre güncellendi. 

Son-koşul: KalkıĢ slotu 

planlanandan daha erken 

kalkıĢa göre güncellendi. 

BileĢen-tabanlı sistemlerde ürünün yeniden 

kullanılabilen bileĢenlerinde koda eriĢimin sınırlı 

olması nedeni ile testin gerçekleĢtirilmesi oldukça 

zorlaĢmaktadır [7]. BileĢen tabanlı geliĢtirmenin 

kullanım amacı olan önceden geliĢtirilmiĢ yazılımların 

farklı bileĢenlerinin birleĢtirilmesi ile ürünün 

oluĢturulması durumunda, test iĢleminin kara kutu 

testi ile yapılması uygundur. Kara kutu testinin 

gerçekleĢtirilmesine alternatif bir yaklaĢım olarak 

problemin çözümlendiği UML durum çizgesinden 

yararlanarak bunun sonlu durum otomatlarına 

dönüĢümü incelenir.  

 

4. Durum Çizgesinin Sonlu Durum Otomatı ve 

Denk Dilbilgisine Dönüşümü  
 

ġekil 2 ‗deki uçakların kalkıĢlarında oluĢan 

kuyrukların yönetimini veren durum çizgesinin sonlu 

durum otomatına dönüĢümünde her bir eylem farklı 

bir durum olarak iĢaretlendiğinde 11 farklı durum 

tanımlanacaktır. BaĢlangıçta kalkıĢ için hiçbir uçağın 

sırada olmadığı durum q0 durumu olarak adlandırılır 

ve apron kalkıĢ için uçak kabulüne hazırdır. Burada 

uçak kalkıĢ slotlarının durumlarına göre bazı farklı 

akıĢlar gerçekleĢmektedir. Ġstasyon sorumlusu 

tarafından kalkıĢ slotlarını yükleyen çizelgenin 

oluĢturulmaya baĢlanması ile sistem  ‗a1‘  giriĢini 

alarak q1 durumuna, yani kalkıĢ slot atamalarının 

alınması durumuna geçer.   Yine kuyrukta beklemenin 

olmadığı q0 baĢlangıç durumunda, herhangi bir uçağın 

kalkıĢ için hazır olması ile havaalanına ‗a2‘ giriĢi 

olarak adlandırılan bir kapı bilgisi yüklenir ve sistem 

kapı atamalarının alınması durumuna yani q2 

durumuna geçer. Sistem hala baĢlangıç durumundadır 

ve pist haritasının ‗a3‘giriĢi olarak alınması ile q3 

durumuna geçecektir. 

 
 

Şekil 2:Uçak Kalkış Kuyruklarının  Yönetimi  Durum 

Çizgesi  

 

5.Kara Kutu Testinin Gerçekleştirilmesi  

 

Tablo 2 deki nonterminal sembolleri q0 baĢlangıç 

durumundan baĢlayarak kabul durumuna gelene kadar, 

adım adım üretici-dönüĢümsel olarak türetilmekte ve 

tekrar q0 baĢlangıç durumuna gelerek uçağın kalkıĢ 
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iĢlemini tamamlayıp kuyruğu boĢaltmaktadır. 

Problemin stratejik önemi nedeni ile test sürecinin 

fazla sayıda senaryo ile gerçekleĢmesi mümkün 

olmayacaktır; ama en önemlisi akıĢların tümü sıra ile 

en doğru Ģekilde sınanacaktır. Tablo 2‘den de 

görüldüğü gibi,  q5 durumuna kadar farklı senaryoların 

sınanması imkânsızdır. Çünkü hem belirlenimci 

olmayan sonlu durum otomatından, hem de türetme 

kurallarından q4 durumunun baĢlangıç durumundan 

dallanan farklı eylemlerin birleĢtikleri durum olduğu 

görülmektedir.  b1,b,2 ve b3 giriĢleri bu birleĢimi 

gerçekleĢtirdikleri için aslında -geçiĢ oluĢturur. 

Benzer Ģekilde q4 durumundan q5 durumu 

gerçekleĢtiren c giriĢ sembolü de bir -geçiĢtir. Çünkü 

q5 durumundan q4 durumuna tekrar geçiĢin mümkün 

olabildiği iki farklı yol vardır. Bu koĢulların test 

edilebilmesi için q4 ve q5 olarak iki farklı durumun 

tasarlanması gerekmiĢtir.  Sistem q5 durumunda iken 

birbirinden farklı dört test yolu izlemek mümkündür. 

Bu test yollarından sadece Senaryo1 ve Senaryo2 ‗de 

sistem tekrar q4 durumuna geri döner. Benzer Ģekilde 

tüm durumların ve geçiĢlerin UML durum çizgesine 

göre tanımlanması ile belirlenimci olmayan sonlu 

durum otomatının tasarımı tamamlanır.  

 

Bu durum denklikleri kümesi ile uçak kalkıĢları için 

kuyruk yönetiminin tasarlandığı sonlu durum makinesi 

ġekil 3‘de verilmektedir.  

{a1,a2,a3,b1,b,2,b3,c,d1,d,2,d3,d4,e,f,g,h,l} olaylarına göre 

değiĢen bir durumdan diğerine geçiĢlerle uçak kalkıĢ 

kontrolünü gerçekleĢtiren sonlu durum makinesi 

{q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9,q10}durumlarından oluĢur. 

Belirlenimci olmayan bu sonlu durum otomatının 

düzgün dilbilgisine dönüĢümü Tablo 2‘deki dilbilgisi 

kuralları ile gerçekleĢir.  

 

 
 

 Şekil 3: Uçak KalkıĢ Kuyruklarının Yönetimine ait 

Sonlu Durum Makinesi  

 

Senaryo 1: Sistem q5 durumundaq5d2q6 kuralını 

türeterek q6lq4 türetme kuralı ile tekrar q4 durumuna 

geçer ve - geçiĢ ile q5 durumuna döner.  

 

Senaryo 2: Sistem q5 durumunda iken karĢılıklı olarak 

q5 d4q8 veq8 d4q5 kuralları türetilir. Eğer geri 

dönüĢte q5 durumunda kalınıyorsa tüm senaryoların 

her birinin tekrarlanması mümkündür. Aksi halde 

q8fq6 ve q6lq4 iteratif türetmeleri ile q4 durumuna 

dönülür ve tekrar q5 durumuna geçilir. 

 

Senaryo 3: Sistem q5 durumunda q5 d3q7  kuralı ile 

yeni bir iterasyon baĢlatır ve sıra ile q7 eq9,  q9 

gq10  ve q10 hq5  türetmeleri ile tekrar q5 durumuna 

döner.  

 

Senaryo 4: Sistem q5 durumunda q5 d1q0  kuralı ile 

baĢlangıç durumuna geri döner. 

 

Tablo 2: Uçak KalkıĢ Kuyruklarının Yönetimine  

              ait Düzgün Dilbilgisi kuralları 

 

q0a1q1| a2q2  | a3q3 

q1 b1q4 

q2 b2q4 

q3 b3q4 

q4 cq5  , 

q5 d1q0 |d2 q6 |d3 q7  |d4 q8 

q6 lq4 

q7 eq9   

q8 d4q5 | f q6 

q9 gq10   

q10 hq5   

 

Senaryo1, Senaryo2 ve Senaryo3‘ün tamamlandıktan 

sonra, Senaryo 4‘i gerçekleĢtirmesi arzu edilen 

durumdur; fakat farklı senaryoların tekrarı da olasıdır. 

Ayrıca q5 durumunda doğrudan Senaryo4 

gerçekleĢebilir. Farklı senaryolar daha etkin ve doğru 

bir test süreci için önemlidir 

 

6. Sonuçlar  

 

UML durum çizgeleri genellikle haberleĢme 

protokolleri ya da kullanıcı arayüz sistemleri gibi olay 

sürücülü sistemlerin davranıĢlarının betimler. Yazılım 

testinde temel gereksinim, testi gerçekleĢtirilen 

sistemin özelliklerine göre testin uygunluğunun 

sağlanmasıdır. Model tabanlı ürünlerin test 

yaklaĢımlarında UML durum çizgelerinden ve 

bunların daha kolay izlenebildiği sonlu durum 

otomatlarından yararlanılır. Böylece model içerisinde 

farklı iĢ akıĢları ya da yolların sınanması ile testin 

uygunluğuna güven sağlanacaktır. 
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Yazılım Mühendisliği Proje Derslerine Endüstriyel Yaklaşım  

 
Zeynep Altan 
Beykent Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü  

zeynepaltan@beykent.edu.tr 

 
Özet: Yazılım Mühendisliği programlarının iki yarıyıllık yazılım tasarımı ve projesi derslerinin amacı, 

öğrencilerin endüstrinin gerçek dünya problemlerini temel yönleri ile öğrenmeleridir. Yazılım mühendisliği 

disiplininde  ―capstone projects‖ olarak adlandırılan bu derslerde öğrenciler yazılım tasarımı, gerçekleĢtirilmesi, 

testi ve yapılandırma yönetimi uygulamalarının etkin olarak nasıl gerçekleĢtirdiğini öğrenirler. Bu dersler 

çoğunlukla 3-4 kiĢilik küçük gruplarla yürütülür; fakat böyle bir çalıĢma akıĢı ile öğrenciler ileride çalıĢacakları 

Ģirketlerde karĢılaĢacakları problemlerin pek çoğuna oldukça sınırlı bir bakıĢ açısından yaklaĢmıĢ olacaklardır. 

Oysa 20-30 öğrencinin birlikte yürüteceği daha büyük projeler daha sistematik bir çözüm verebilir. 100-120 

kiĢilik sınıflarda yürütülecek bu dersler ortalama dört farklı çalıĢma grubu ile devam ettirilebilir. Her bir grupta 

kod geliĢtiriciler ve mimari üzerinde çalıĢanlar, ürün&satıĢ bölümü analistleri, yapılandırma yöneticileri ya da 

test uzmanları olarak farklı bir rol üstlenen öğrenciler bulunur. 

 

Fazla sayıda öğrenci içeren çalıĢma grubunun izlemesinde yapıcı birliktelik (constructive alignment) öğrenme 

tekniği isteksiz ve ilgisiz öğrencilerin de çalıĢmaya katılımını sağlayabilir. Amaç öğrenciye bilgiyi yılsonu notu 

iletmek değil, onları aktif öğrenme içine aktarabilmektir. Bu ise öğrenme çıktılarının, öğrenme aktiviteleri ve 

öğrenme yaklaĢımları ile desteklenmesidir. Böylece öğrenciler SEEK (Software Engineering Education 

Knowledge)  sınıflandırmasındaki özellikleri taĢıyan yazılım mühendisleri olarak lisans programlarını 

tamamlayacaklardır. 

 

Öğrenme çıktısı her bir çalıĢma grubunun kazanımları olacaktır. Kalabalık öğrenci gruplarını birlikte 

çalıĢtırmadaki zorlukların ve olumsuzlukların öğrenciye getireceği yararlardan fazla olmaması için proje seçimi 

çok önemlidir. Ayrıca proje konusunun öğrenciler arasında tartıĢmaya yol açmaması gerekir; bu da isterlerin 

esnekAyrıca çevik yöntemlerle çözümlenecek problemlerde öğrencilerin birbirinden farklı roller taĢıması da 

olasıdır.  

 

Etkin bir öğrenme çıktısı elde etmek için, öğretme ve öğrenme aktivitelerinin de dikkatli olarak hazırlanması 

gerekir. Dersin yürütücüleri öğrenci gruplarının çalıĢmalarını yönlendiren değil, sadece yol gösteren olarak 

izlemeli ve bunun için de öğrencilere doğru sorular sorabilmelidir. Bununla birlikte, öğrenme/öğretme sürecinin 

dikkatli olarak izlenmesi gerekir. Çünkü öğrenciye sağlanan ileri derecede özgürlük amaçlanan öğrenme çıktısını 

elde etmeyi olanaksızlaĢtırabilir. Gruplar yenilikçi düĢüncelerle geliĢtirdikleri parçaların birbiri ile hiçbir iliĢkisi 

olmadığı çözümler sunabilirler.  

 

Anahtar Sözcükler: Yazılım Mühendisliği Proje Dersi, Yazılım Tasarımı, Yazılım Testi, Proje Yönetimi, 

Yapıcı Birliktelik,  Öğrenme Modeli, SEEK (Software Engineering Education Knowledge). 

1.Giriş 

 

―Software Engineering Programmes are not Computer 

Science Programmes‖ isimli makale [1] 90‘lı yılların 

sonlarında yazılım mühendisliği eğitim programlarının 

bilgisayar bilimleri programlarından farklı bir 

yaklaĢımla hazırlanması gerekliliğini kesin olarak 

ortaya koymuĢtur. Çünkü o günlerde bile iĢ 

dünyasında çalıĢmaya baĢlayan genç mühendisler iyi 

çözümlenmiĢ ürünler geliĢtirememekteydi. Bunun 

temel nedeni ise öğrencilerin eğitimleri süresince 

gerçek bir yazılım geliĢtirme tecrübesi 

edinememeleriydi. O dönemdeyazılım mühendisliği 

eğitim programlarının hazırlanması konusundaki bir 

çalıĢma, ―The Quide to Software Engineering Body of 

Knowledge– SWEBOK‖ isimli 1998 yılında baĢlatılan 

projedir. Bu proje IEEE tarafından desteklenen yazılım 

mühendisliği standartlarına odaklanmıĢtır. Yazılım 

mühendisliği lisans programlarının sürekli olarak 

güncellenmesinde, hala devam etmekte olan bu 

çalıĢmaların etkisi büyüktür. Fakat eğitim programları 

ile ilgili henüz bir fikir birliği sağlanamadığı da bir 

baĢka gerçektir. ACM/IEEE-CS Yazılım Mühendisliği 

programı kılavuzunda  [2] gerçek-dünya 

problemlerinin çözümünde yazılım mühendisliği 

kavram ve becerilerinin öğrenilmesi odaklı bir 

program önerilir. Yazılım sistemlerinin günümüzdeki 

karĢılığı, endüstriyel olarak güçlü yazılım ürünlerinin 

geliĢtirilmesidir. [3]. SWEBOK kılavuzunun temel 

yapısını ―SEEK- Software Engineering Education 

Knowledge‖ sınıflandırmasına uygun bilgi alanları
1
 [4] 

oluĢturur. Bu çalıĢmada bu bilgi alanları da göz önüne 

alınarak lisans eğitiminin son sınıfında iki yarıyıl süren 

                                                           
1
SEEK bilgi alanları: Yazılım Gereksinmeleri, Yazılımın 

OluĢturulması, Yazılım Tasarımı, Yazılım Testi, Yazılım Bakımı, 

Yazılım YapılanıĢ Yönetimi, Yazılım Mühendisliği Yönetimi, 

Yazılım Mühendisliği Süreci, Yazılım Müh. Araçları ve Yöntemleri, 
Yazılımın Niteliği 
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proje çalıĢması derslerinin büyük çalıĢma gruplu 

projeler olarak gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir.  

 

Broman [5], yazılım mühendisliği proje derslerinin 

eğitim programlarının omurgası mı yoksa kuyruğu mu 

olduğu sorusunu sorar ve bunları iki farklı kategoriye 

ayırır. Bunlardan ilki grup çalıĢması, sunumlar, 

biçimsel incelemeler vb. çalıĢmaların içerildiği her yıl 

tekrarlanan proje–odaklı sınıflardır. Diğer kategorideki 

proje çalıĢması ise öğrencinin eğitim programının 

baĢından itibaren öğrendiği bilgi ve becerini 

uygulamasını amaçlayan ve son yıl programında yer 

alan geniĢ kapsamlı bir çalıĢmayı amaçlayan capstone 

project olarak adlandırır. Ġlk kategorideki proje 

sınıfları eğitim programlarının omurgası olarak 

tanımlanırken, ikinci kategorideki proje sınıflarının 

problemlerin çözümünde kuyruk yaklaĢımı 

oluĢturduğu öne sürülür. Bu çalıĢmada eğitim 

koĢullarına uygun yaklaĢım olarak ikinci sınıflandırma 

önerilmektedir.  

 

Büyük proje modelleri ile çalıĢmanın olumlu yönleri 

olmasına rağmen, zorlukları da kaçınılmazdır. 

Yıllardır öğrencilerin büyük projeler üzerinde 

çalıĢmalarının önerilmesi [6] ve SEEK 

sınıflandırmasındaki bilgi alanlarının [7] öğrenci 

grupları arasında dağıtılarak incelenmesi çalıĢmaların 

doğru gerçekleĢtirilmesi için önemlidir. Fakat çok 

sayıda öğrencinin birlikte çalıĢacağı projelerde tek bir 

sorumlu öğretim üyesi olmayıp çalıĢmanın bir 

komisyon tarafından izlenmesi öğrencilerin ferdi 

olarak doğru değerlendirilmelerinde önemlidir. Fazla 

sayıda öğrenci içeren çalıĢma grubunun izlemesinde 

yapıcı [8] öğrenme teknikleri ilgisiz ve isteksiz 

öğrencilerin de çalıĢmaya katılımını sağlayabilir. 

Amaç öğrenciye bilgiyi not alma ve geçme kaygısı ile 

iletmek değil, onları aktif öğrenme içine 

aktarabilmektir. 

 

2. Büyük Proje Gruplarının Güçlükleri ve Çözümü  

 

Yazılım mühendisliği tasarım ve proje derslerinde 

büyük gruplarla çalıĢmayı, hem öğretim üyesinin 

çalıĢmaları izlemesindeki,  hem de çalıĢmaların 

değerlendirmesindeki güçlükler engeller.  Çünkü 

öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin dağılımı 

farklıdır. ĠĢ dünyasında yöneticiler çalıĢanlarını 

sübjektif olarak değerlendir; oysa öğrencilerin 

değerlendirilmesi birey bazında objektif ve niceliksel, 

yani ölçülebilir düzeydedir.  Ayrıca öğrenciler 

çalıĢmalarını para karĢılığı değil not karĢılığı yaparlar;  

bu durum öğrencilerin tümünü motive eden bir 

değerlendirme olmayabilir.  Büyük çalıĢma 

gruplarındaki olumsuzluğun diğer bir nedeni de 

öğrencilerin tam-gün çalıĢma konumunda 

olmamalarıdır. Etkin bir takım çalıĢmasını engelleyen 

projenin tamamlanması için verilmiĢ olan kesin 

tarihlerdir; projelerin baĢında genellikle zamanında 

tamamlanması güç çalıĢmaları hedeflenir.  

 

Gayret ve çabalarının tümünü yakın gelecekteki 

baĢarısı için yaptığının farkında olan öğrenci sayısı 

büyük çalıĢma grubu içinde az olduğu zaman ne 

olacaktır?  Çünkü üretken olmayan öğrenci 

davranıĢları çalıĢmaların nota doğru olarak 

dönüĢümünü zorlaĢtıracaktır. Not verme tekniğini 

etkileyen bazı öğrenci tipleri: 

―minimum çalıĢma ile en yüksek notu hedefleyen 

öğrenci‖,  

―maksimum çalıĢma ile en yüksek notu hedefleyen 

öğrenci‖,   

‖iĢini yapmayıp minimum notu kabullenen öğrenci‖,  

‖sadece baĢlangıçtaki görev dağılımında çok istekli 

gibi görünen öğrenci‖,   

―çalıĢmanın tüm aĢamalarına sadece yüzeysel olarak 

katılan, iĢini hiç bir zaman tamamlamayan öğrenci‖,  

―daha yüksek bir not için iĢini yapmayanların 

çalıĢmalarını tamamlayan öğrenci‖,  

―daha yüksek not için derecelendirme sistemini 

istismar eden herhangi bir grubunun elemanları ‖  

Ģeklinde olabilir[9]. Bu tür durumlarla karĢılaĢılmasını 

engellemek için sorumluluk çalıĢmaların tüm 

aĢamalarında etkin bir izleme gerçekleĢtirecek öğretim 

üyesindedir.  

 

2.1 Yapıcı Birliktelik ile Öğrenme 

Büyük proje gruplarının çalıĢmalarında öğretim 

üyelerinin olası hatalı yönlendirmeleri ve 

değerlendirmelerinin engellenmesi için yapıcı 

birliktelik
2
[10]  yaklaĢımı alternatif bir çözüm olarak 

önerilmektedir.  

 

Yapıcı birliktelik ile biri öğrenenin bakıĢ açısından, 

diğer ise öğreticinin performansına göre birbirinden 

farklı iki görüĢ öne sürülür. Yapıcılık öğrenenin, 

Ģimdiye kadar öğrendikleri ve tek baĢına 

gerçekleĢtirebildiği aktivitelerle bilgisini 

oluĢturmasıdır. Öğrenmeye bu açıdan bakıldığında, 

öğretme öğrenciye bilgiyi iletmek değil, aksine 

öğrencinin aktif öğrenmesini teĢvik etmektir. 

Birliktelik ile hedeflenen öğrenme çıktıları,  öğretme 

ve öğrenme aktiviteleri ve değerlendirmeler olarak 

tanımlanmıĢ derslerin yürütümü ile ilgili sınıflandırma 

yapılır.  

 

2.1.1 Hedeflenen Öğrenme Çıktıları 

Hedeflenen öğrenme çıktıları Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Öğrencinin proje çalıĢmalarındaki, yani organizasyon 

içerisindeki görevi (O)  analist, proje yöneticisi, 

mimariyi yapılandıran, ürün yöneticisi, kod geliĢtirici 

ya da test uzmanı olabilir. Öğrenci önceki 

derslerindeki bir çalıĢması nedeni ile projenin herhangi 

bir aĢamasında diğer arkadaĢlarından daha deneyimli 

olabilir; bu da projenin o kısmında öğrenciyi lider ya 

da yönetici yapabilir (S1). Her projede olduğu gibi 

öğrenci projelerinde de, zamanın planlanması, bütçe 

                                                           
2
Günümüzde etkin öğrenme tekniklerinden biri olan yapıcılık 

(constructivism),  öğrencilerin eğitmenleri tarafından iletilen 

bilgileri sadece almaları ve depolamalarından ziyade bilgiyi 
yapılandırmalarını (oluĢturmalarını) savunur.  
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(adam-ay), ürünün fonksiyonelliği ve ölçülebilir nitelik 

faktörleri gibi temel kısıtların göz önüne alınması 

önemlidir (S2). Büyük öğrenci grupları birbirinden 

farklı bilgi birikimine ve beceriye sahip arkadaĢların 

iletiĢimini gerektirdiği için  (I1),  olası 

anlaĢmazlıkların kısa aralıklarda hazırlanan 

dokümanlarla (I2) giderilmesi amaçlanmalıdır.  

 

Tablo 1: Hedeflenen Öğrenme Çıktıları 

O Organizasyonel yapılar ve farklı roller 

S1 Önceki ve güncel geliĢtirme süreçlerinin 

karĢılaĢtırılması  

S2 KarĢılaĢılabilecek kısıtların analizi 

I1 Büyük grupların iletiĢimindeki güçlükler 

I2 ĠletiĢimin gerçekleĢmesi 

 

2.1.2 Öğretme/Öğrenme Aktiviteleri 

Büyük projelerin etkin olarak yürütülmesi için amaç,  

öğrencilerin projenin baĢından sonuna kadar 

çalıĢmaları kendilerinin yürütmesi, öğretim üyesinin 

çalıĢmalar sırasında yönlendirici olmayıp öğrencilere 

sadece danıĢmanlık yapmasıdır. Projenin baĢında 

öğrenci projede üstlenmek istediği görevi proje 

yürütücülerinden birine bir yazı ile önerir. Proje 

yöneticisi bu kalabalık grup içerinde gelen önerilere 

göre görev dağılımını gerçekleĢtirir. Öğrenciler her 

hafta tüm grup elemanları ve danıĢmanları ile 

toplantılar düzenler. Öğrencilere baĢlangıçta proje ile 

ilgili herhangi bir istemde bulunulmaz.  Ġsterler 

toplantılar sırasında belirlenir ve değiĢtirilebilir. Proje 

ile ilgili ön çalıĢmalar tekrarlanan toplantılarda 

projenin tamamlanabileceği kesinleĢtiğinde sona erer. 

Ön çalıĢmalar öğrencilerin sınırlı bütçe ile kısıtlı 

zaman aralığında sorumluluk almalarına, müĢteriyi 

ikna edebilmelerine, tercihlerin öncelikli olarak teĢvik 

edilmesini öğrenmelerine yardımcı olur. Çünkü tüm 

grup elemanlıları tarafından sürekli olarak tekrarlanan 

bu toplantılar ürünün müĢteriye satıĢının kesinleĢmesi 

amacı ile yapılmaktadır. Toplantılarda müĢterilerin 

grup elemanları dıĢındaki danıĢman ve yardımcıları 

olduğu kabul edilmektedir. Ürünü kabul ettirme, yani 

satıĢı ile proje süresi tekrar baĢa döner ve 

tekrarlanacak planlamalar ile öğrencilerin ürünü 

geliĢtirmeleri teĢvik edilir.  Ġterasyon planlama, yani 

sonraki iterasyonda çözülmesi gereken iĢlerin neler 

olduğu ve iterasyon değerlendirme, yani son 

iterasyonda nelerin gerçekleĢtirildiği proje çalıĢması 

süresince zorunlu olarak yapılmalıdır. Proje süresince 

tüm öğrencilerin yaptıklarını belirlenen zaman 

dilimlerinde, örneğin her saat raporlamaları gerekir. 

Ayrıca proje de baĢından sonuna kadar tümüyle ile 

planlanmalıdır.  Öğrenciler iĢ dünyasında olduğu gibi 

klasik bir organizasyon yapısı oluĢtururlar:  bölüm 

yöneticileri, proje yöneticileri, test uzmanları ve kod 

geliĢtiriciler olmak üzere farklı bölümlere ayrılırlar. 

Her iterasyonu yapılanların tartıĢıldığı bir toplantı 

izler;    ―olumlu iĢler‖, ―kötü giden iĢler‖, ―sonraki 

iterasyonda nelerin, nasıl geliĢtirilebileceği‖  gibi 

konular tartıĢılır. Projenin sonunda öğrenciler 

ürünlerini kullanıcıya yönelik olarak, ikna amacı ile 

sözlü olarak sunar. Son olarak ta çalıĢma ile ilgili 

görüĢlerin, ürünün geliĢtirilmesi sırasında olumlu ve 

olumsuz tespitlerin belirtildiği ferdi raporlar hazırlanır. 

 

Tablo 2: Öğrenme/Öğretme Aktiviteleri 

  Öğrenme 

Çıktısı  

a Görev seçimi O 

b Toplantılar S1, S2,I1,I2 

c Ġsterlerin Belirlenmesi S1,I1,I2 

d Ön ÇalıĢmalar S1,S2,I1 

e Ġterasyon Planlama ve 

Değerlendirme 

S1,I1,I2 

f Proje Planlaması ve 

Zaman Raporlaması 

S2 

g Organizasyonel Yapı  O, S1 

h Geriye Dönük TartıĢma  S1,I1 

i Sürümün Planlanması S1,S2 

j KiĢisel DüĢünceler ve 

Dokümantasyon  

O,S1,S2,I1,I2 

 

Tablo2‘de bu adımların tümünün özetlendiği 

öğrenme/öğretme aktiviteleri ve bunların hedeflenen 

öğrenme çıktıları ile iliĢkisi verilmektedir. 

 

2.1.3 Değerlendirmeler 

Büyük öğrenci projelerinde uygulanması önerilen 

yapıcı birliktelik yaklaĢımında son adım 

değerlendirmelerdir. Bu aĢamada amaçlanan öğrenme 

çıktılarının performansı ölçülür. Performans, 

çalıĢmanın süreçlerine ve ürüne bakıĢ açısına göre 

farklı değerlendirilir. ÇalıĢmanın süreçleri danıĢmanın 

katıldığı toplantılardaki gözlemleri, diğer bir ifade ile 

bu toplantılarda kendisinin yönetici ya da müĢteri 

(kullanıcı) rolü üstlendiğinde öğrencilerle 

etkileĢimlerine göre belirlenir. Ayrıca öğrencilerin her 

birinin kendilerine atanan görevleri ne oranda 

gerçekleĢtirdiklerini kanıtlayacakları  raporlar da 

değerlendirilir. ÇalıĢma süreçlerine göre 

değerlendirilen öğrenme çıktıları O,S1,S2 ve I1 olarak 

özetlenir. Diğer değerlendirme ölçümü sonuçta elde 

edilen ürüne göre gerçekleĢecektir. Bunun için ürünün 

hem nitelik hem de fonksiyonelliğine,  müĢteri ya da 

kullanıcı bakıĢ açısından bakılır. Ürüne göre 

değerlendirilen öğrenme çıktıları S2 ve I2 olacaktır.  

 

2.2 Yapıcı Birlikteliğin Sonuçları 

Proje çalıĢmalarında öğrencilerin çalıĢmalarını 

yapıcılık olarak genelleĢtirilen öğrenme yaklaĢımı ile 

gerçekleĢtirmeleri çalıĢmaların değerlendirilmesini de 

güçleĢtirecektir. Öğrenci odaklı öğrenme modelinde 

öğrencinin ne öğrendiğini belirlemede, öğretim 

üyesinin ne yaptığından ziyade öğrencinin ne yaptığı 

daha önemlidir. Kısaca öğrenmede öğretim üyesi 

herhangi bir rol üstlenmemektedir. Bu da öğretim 

üyesinin öğrenci çalıĢmaları sırasında kullanılacak 

modeli doğru ve tam uygulamasını gerektirir. Tablo 

2‘nin sınıflandırılması da bu bakıĢ açısına göre 

düzenlenmiĢtir. Ġteratif öğrenme ile hem yazılım 

mühendisliğinde tekrarlanarak gerçekleĢtirilen ürün 
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geliĢtirme yöntemleri kullanılmıĢ olacak, hem de 

öğretim üyesinin öğrenme çıktılarını doğru olarak 

değerlendirmesi sağlanacaktır. Bu yaklaĢımla öğrenci 

aynı zamanda eğitimi süresince ders programlarında 

öğrendiklerini de uygulama olanağı bulacaktır.  

 

Öğrenci dönem sonunda değerlendirilirken, birtakım 

sorularla da ölçümlenebilir. Sorular (kesinlikle) kabul 

ediyorum ya da (kesinlikle) kabul etmiyorum, 

yorumsuz, geçersiz gibi farklı seçeneklerle 

cevaplanabilir.  Sorular ―herhangi iki notum arasında 

fark olduğunda,  bu durum daha çok çalıĢmama neden 

oluyor‖, ―not kriterleri çalıĢmalarımı etkiliyor‖, ‖farklı 

gruplarla yarıĢmak beni daha fazla motive ediyor‖ ve 

benzeri Ģekillerde yöneltilebilir. 

 

Sonuç olarak büyük öğrenci grupları ile yapılan proje 

çalıĢmaları öğretim üyelerinin öğrencileri izlemede ve 

değerlendirmede çok daha fazla titiz olmalarını ve 

öğrencilerle klasik proje derslerinden çok daha fazla 

birlikte olmalarını gerektirir.  

 

3. Son Sınıf Proje Gruplarına Alternatif Yaklaşım:  

Her Yıl Tekrarlanan Proje Grupları 

 

2. Bölümde 7. yarıyıl tasarım projesi, 8. yarıyıl  

capstone project olarak adlandırılan dersleri, yazılım 

mühendisliği bölümü öğrencilerinin büyük çalıĢma 

grupları ile tamamlamaları önerilmektedir.  Eğitim 

programının sonunda alınan mesleki bilgi ve 

becerilerin pekiĢtirilmesi için bir fırsat olan bu derslere 

farklı bir yaklaĢım, proje odaklı sınıfların 

oluĢturulmasıdır. Bu seçimde öğrenciler yine gruplar 

oluĢturur,  araĢtırmalar yapar ve bunları dönem 

sonunda sunarlar.  Proje dersleri her yıl açılmaktadır 

ve programa kayıtlı öğrenciler hangi yılın öğrencisi 

olduklarına bakılmaksızın karma olarak proje 

gruplarını oluĢturmaktadır. Bu yaklaĢımı, 1. Bölümde 

de ifade edildiği gibi,   Broman eğitim programının 

omurgası olarak değerlendirmiĢtir.  

 

Eğitim programının son yılında önerilen büyük 

çalıĢma grubu yaklaĢımında olduğu gibi, bu yeni 

yaklaĢımda da ortalama 30 öğrencili gruplarla geniĢ 

kapsamlı projelerin endüstriyel bir yaklaĢımla 

geliĢtirilmesi mümkündür. Her iki yaklaĢımın 

birbirinden temel farkı, proje dersinin her yıl açılması 

ile küçük sınıflardakilerin kendilerinden daha 

deneyimli öğrencilerden yararlanabilmesi,  üst 

sınıflardaki öğrencilerin de belirli konuları 

derinlemesine anlayarak kendilerini daha iyi 

geliĢtirebilmeleridir.   Aslında farklı sınıflardaki 

öğrenciler arasındaki etkileĢim yaratıcı bir öğrenme 

ortamı oluĢturmaktadır. Proje konularının endüstriden 

gerçek müĢteriler tarafından belirlenmesi de mümkün 

olabilir. Yazılım Ģirketleri çalıĢtıkları yeni proje 

konularını öğrencilerle paylaĢır.  Onların da kendileri 

ile eĢ zamanlı fakat bağımsız olarak aynı proje 

üzerinde çalıĢmalarını isteyebilir. Böylece öğrencilerin 

gerçek isterler üzerinde çalıĢmaları sağlanır.  Bu tür 

yaklaĢımlar hem öğrenciler,  hem de çalıĢma 

konularını öğrencilerle paylaĢan Ģirketler için 

yararlıdır. Öğrenciler gerçek dünya problemlerine 

biraz daha yaklaĢırken, yazılım Ģirketleri ileride daha 

deneyimli yeni mühendislerle çalıĢabileceklerdir. Aynı 

zamanda Ģirketlerin öğrencilerden bazılarının özgün 

fikirlerine ve çözümlerine karĢılıksız ortak olmaları da 

mümkün olacaktır.  

 

Öğrenciler proje dersini birden fazla defa almaya 

teĢvik edilerek, çalıĢmalarının farklı yıllarında farklı 

roller üstlenme olanağı bulurlar. Böylece de 

mezuniyetlerinden önce deneyim yoğunluklu ileri 

düzeyde bilgi ve beceri edinirler. 

 

4.Sonuç  

 

Yazılım mühendisliği bölümlerinin eğitim 

programlarının profesyonel bir iĢ hayatı için pek çok 

eksiklikleri olduğu farklı iĢ ortamlarının ortak 

Ģikâyetleridir. Pek çok yeni mezun çok yönlü 

becerilerindeki eksikliklerden oldukça fazla etkilenir. 

Örneğin teknik olarak güçlü genç bir yazılım 

mühendisinin çevresi ile iletiĢiminde ya da yönetimsel 

becerilerinde sorunlar olabilir;  Ģirketler çalıĢtırdıkları 

elemanlarında bunun tam tersi bir durumla da 

karĢılaĢabilir.  

 

Bu çalıĢmada koĢulların uygun olması ölçüsünde 

endüstriden gerçek müĢterilerin araĢtırma konularını 

öğrencilerle paylaĢtığı, bu temin edilemediğinde 

danıĢmanların müĢteri rolünü üstlenerek gerçek dünya 

problemlerinin çözümlendiği proje dersleri 

önerilmektedir. Bu derslerin iĢ hayatına hazırlanmak 

üzere büyük proje grupları ile yürütülmesinin 

nedenleri ve nasıl gerçekleĢtirilebileceği 

anlatılmaktadır. Bir yıl devam eden son sınıf proje 

çalıĢmalarında endüstriyel olarak gerçekçi bir ürünün 

elde edilmesini maksimum ölçütlerde sağlamak temel 

hedeftir. Bunun için odaklanılması gereken noktalar 

organizasyonel yapının sağlam kurulduğu, ürünün 

geliĢtirme süreçlerinin doğru belirlendiği ve grup 

elemanlarının birbirleri ile iletiĢiminin eksiksiz olarak 

sağlandığı bir yapılanmadır. Böyle bir yaklaĢım 

öğrencilere iĢ hayatı ile ilgili oldukça yararlı 

deneyimler kazandırmasının yanında, bir yıllık 

çalıĢmanın sonunda nitelik ölçütlerini kısmen de olsa 

sağlayacak çalıĢmalar yapılabileceği öngörür. 

 

Kaynakça 

 

[1] Parnas, D.L., ―Software Engineering Programmes 

are not computer science programmes‖, Annals of 

Software Engineering,6,19-37, 1999 

 

[2]Joint Task Force on Computing Curricula, Software 

Engineering 2004-  Curriculum Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Software 

Engineering, IEEE Computer Society and ACM, 2004.  

 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

1089 
 

[3] Jalote, P. , A Concise Introduction to Software 

Engineering, 2008 . page 2.  Springer. 

 

[4] Guide to Software Engineering Body of 

Knowledge 2004 SWEBOK, IEEE Press 

 

[5] Broman, D., ―Should Software Engineering 

Projects be the Backbone or Tail of Computing 

Curricula?‖, 23rd IEEE Conference Software 

Engineering Education and Training, 2010. 

 

[6]Shaw, M., Software Engineering Education: A 

roadmap. In A. Finkelstein (Ed.), The Future of 

Software Engineering (pp. 371-380). New York, NY: 

ACM Press, 2000. 

 

[7] Altan, Z., Beykent Üniversitesi Yazılım 

Mühendisliği Lisans Programı, Akademik BiliĢim 

2010 

 

[8] Ben-Ari, M., Constructivism in Computer Science 

Education, 29. SIGCSE Technical Symposium on 

Computer  Science Education, , 1998. 

 

[9] David, Coppit , Implementing Large Projects in 

Software Engineering Courses, Computer Science 

Education  Vol. 16, No. 1, pp. 53 – 73, 2006 

 

[10] Broman, D., Sandahl, K., Abu Baker, M., ―The 

Company Approach to Software Engineering 

Courses‖, Submitted to   IEEE Transactions on 

Education, Preprint 2011. 



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

1090 
 

Güvenli Bir Toplum İçin Son Kullanıcı Siber Güvenliği 
 

Önder Şahinaslan
1
, Ender Şahinaslan

2, 
Emin Borandağ

3
, A.Mutalip Sahinaslan

4 

1,3 Maltepe Üniversitesi, Ġstanbul 
2  Bankasya, Ġstanbul  
4    Ġnönü Üniversitesi, Malatya 

 

Özet: Ġçinde bulunduğumuz dijital dünyada,  internet bağlantı sayılarında benzeri görülmemiĢ bir artıĢ söz 

konusudur.  Bireysel yaĢamdan, toplum ihtiyaçlarına kadar hayatın her alanında, pek çok kolaylığı beraberinde 

getirmiĢtir. Dünya da internet kullanıcı sayısı son 5 yılda yaklaĢık iki katına ulaĢmıĢtır. YaĢantımızda bu boyutta 

bir kullanıma sahip internet, göz korkutucu tehdit ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Bireysel kullanıcılar 

kritik öneme sahip iĢlevlerini güvenli ortamlarda yapmalıdırlar.   Ġnternet ve bilgi paylaĢımı, güvenli olmayan 

son kullanıcı bilgisayarları ile çok daha büyük risk ve tehdit altındadır. Bu çalıĢma, daha güvenilir toplumlar için 

daha güvenli son kullanıcılar oluĢturmak amacıyla alınması gereken tedbir ve önlemleri içermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Siber Tehdit, Son Kullanıcı Güvenliği, Siber Güvenlik ve Önlem 

 

A Safe Community Cyber Security for the End User 

 

Abstract: In the current digital world, there is an unprecedented rise in the number of Internet users. Individual 

life and every aspect of life as much as the needs of society has brought many ease. Number of Internet users in 

the world the last 5 years reached nearly doubled. Lives with the extent of this use the internet, brings an 

intimidating threats and risks. Individual users should perform critical functions of the secure operating 

environments. Through this personal data and privacy are protected against cyber threats. Internet and 

information-sharing non-secure end-user computers and threatened with a very big risk. In this study, more 

reliable, more secure for end users to create communities of measures and includes the measures to be taken. 

 

Keywords: Cyber Threat, End User Security, Cyber Security and Prevention 

 

1. Giriş  

Ġnternet destekli yeni iletiĢim teknolojileri son 

kullanıcılar için sayısız fırsatlar sunmaktadır. Dünya 

da internet kullanıcı sayısı son 5 yılda 1.15 milyardan 

2.27 milyaraartarak yaklaĢık iki katına ulaĢmıĢtır[1].  

Bu Ģekilde bir artıĢ gösteren bilgisayar ve internet 

eriĢimi korunması gereken değerli varlıklardır. Siber 

tehdit ve risklerin önlenmesi sadece güvenlik 

yazılımlarına bırakılmamalıdır. Bilinçli kullanıcılar 

oluĢturmalıdır.  Ġnternet veya taĢınabilir aygıtlar 

üzerinden yayılan her türlü zararlılara karĢı tedbirli 

olunmak için bu bildiride anlatılan basit ve önemli 

kullanım alıĢkanlıklarının yaygınlaĢtırılması 

gerekir[2].  

 

Ciddi siber saldırıları önlemenin etkili ve kolay yolu 

basit son kullanıcı güvenlik tedbirlerinin alınması ile 

mümkün hale gelebilir.  

 

Bu çalıĢmanın baĢlıca hedefi kiĢisel internet 

güvenliğinin sağlanması ile güvenli toplumların 

oluĢmasına katkı sağlamaktır.  Bunun için siber 

güvenlik risklerini doğru yönetebilmek için gerekli 

olan taktik ve tedbir amaçlı temel bilgiler 

anlatılmaktadır.  

 

2. Siber Tehditlerin Son Kullanıcılar Açısından 

Önemi 

Ġnternet olanakları ile birlikte çağımızın yaĢam 

standartları ve alıĢkanlıkları da değiĢmiĢtir. Bilgi ve 

kaynağa hızlı, pratik, kolay, ucuz, zamandan ve 

iĢgücünden tasarruflu Ģekilde yaygın bir kullanım aracı 

haline gelmiĢtir.  

Bu araç kullanıcılar kadar hırsızlarında iĢini bir o 

kadar kolaylaĢtırmıĢtır. Fiziksel güç kullanmadan, 

vize, ulaĢım, zaman ve mekân kısıttı olmaksızın, çok 

fazla hayati risk taĢımayan her yaĢta yapılabilen bir 

saldırı yöntemine dönüĢmüĢtür.    

 

Siber suçlular çeĢitli aldatmaca yöntemler kullanarak 

pek çok kiĢiyi mağdur etmektedir. Uzaktan yazılımlar 

kurarak veya masum sosyal mühendislik yöntemleri ile 

insanların önemli kiĢisel bilgilerini ele 

geçirmektedirler. Örneğin önemli kiĢi ve kuruluĢ 

isimleri taklit edilerek sahte LinkedIn, Facebook, 

Twitter hesapları açılmaktadır. Bu profiller üzerinden 

son kullanıcılar sahte tuzak olarak hazırlanmıĢ 

dolandırıcı sitelere yönlendirilmektedir. O siteden 

indirdikleri müzik, film, resim ve programlar bazı 

zararlı eklentileri de beraberinde bilgisayar 

kurdurmaktadırlar. Bu sayede son kullanıcının 

bilgisayarı veya kritik bilgi ve iletiĢim trafiği ele 

geçirilmiĢ olmaktadır. 

 

Sahte anti-virüs yazılımlarını güvenlik amaçlı 

kurdurarak aslında o bilgisayarları daha güvensiz ve 

uzaktan yönetilebilir duruma getirilebiliyor.  

 

Ġnternet üzerinde çok fazla virüs, trojan, malware, 

spam türü zararlı yazılımların elden ele 

değiĢtirmektedir. Bunların varlık nedeni çoğu son 

kullanıcıların tedbirsiz ve güvensiz bilgisayar 

kullanımı nedeniyledir.  



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

1091 
 

Hizmet veren bir sunucunun ilgili servisini 

engellemede zombi olarak nitelendirilen zehirlenmiĢ 

bilgisayar(zararlı yazılım kurularak bir çeĢit yönetimi 

baĢkalarının eline geçmiĢ bilgisayar) kullanılmaktadır. 

Denial-of-service saldırıları olarak algılanan bu 

yöntemde ağırlıklı olarak son kullanıcı bilgisayarları 

kullanılmaktadır.  

 

Kısaca el terminallerinden bilgisayara, son 

kullanıcıların kullanmıĢ oldukları tüm internet 

kullanım araçları güvensiz ve tedbirsiz kullanılmamalı. 

Aksi takdirde kötü amaçlı  zararlı kodlar enjekte 

edilerek anında kiĢisel veya kurumsal bir saldırı ve 

sızıntı aracına dönüĢebilmektedir.  

 

3. Önlem Alma ve Korunma 

 

KiĢisel bilgilerimizi internetten gelebilecek saldırılara 

karĢı korumak için kullanılan tüm araçlar ve bağlantı 

yöntemleri asgari güvenli hale getirilme ile 

mümkündür. Son kullanıcılar açısından siber 

önlemlerin nasıl gerçekleĢeceği, beĢ ana eylem planı 

altında özetlenmiĢtir.    

 

3.1 Masaüstü Sistem Güvenliği 

 

Günlük yaĢamda kiĢisel ve dizüstü bilgisayarların 

kullanımı oldukça yaygındır.  Siber saldırılara karĢı 

güvenli bir kullanıcı topluluğu oluĢturmak için 

masaüstü güvenliği kesinlikle gereklidir. Bunu 

sağlayabilmek için internet bağlantısı olan her bir 

cihazın asgari Ģu güvenlik standartları sağlaması 

gerekir[2].  

 

1. Cihaz üzerinde kurulu olan yazılımların güncel 

sürümlerini yada kullanılan sürümün en son yaması 

yüklenmiĢ olmalıdır.  

 

2. Bu cihazlarda güncel bir anti-virüs ve anti-spyware 

yazılımının çalıĢıyor olması son derece önemlidir. 

 

3. Sistemi baĢlatma kullanıcı adı ve Ģifre kontrollü 

olmalıdır. Birden fazla kullanıcı paylaĢıyorsa kendi 

içinde yetkilendirme yapılmalıdır.  Kullanılan Ģifreler 

belli uzunlukta ve karmaĢık karakter yapıda olmalıdır. 

Varsayılan olarak atanmıĢ kullanıcı adları ve Ģifreler 

mutlaka değiĢilmelidir. 

 

4. Cihazın risk düzeyine göre fiziki eriĢim güvenliği 

sağlanmalıdır. Potansiyel hırsızlık veya doğrudan  

bilgiye eriĢim gibi tehlikeli olabilecek ortamlarda 

dikkatli olunmalıdır. Bilgisayar baĢından kısa süreli 

ayrılma durumlarında Ģifre korumalı ekran koruyucu 

aktif hale getirilmelidir. Unutulması durumunda 5-10 

dakika  içerisinde kendiliğinden etkin hale gelecek 

duruma getirilmelidir. 

 

5. Daha çok sunucu servislerinde kullanılan FTP, 

SNMP, Telnet, IIS, IMAP, POP gibi hizmet portları 

kapatılmalıdır. Bu servisler ihtiyaç olmadığı sürece 

bilgisayarlara kurulmamalıdır. Telnet bağlantılar 

yerine SSH Ģifreli bağlantılar tercih edilmelidir.   

 

6. Bilgisayardaki paylaĢılmıĢ klasörler, servisler 

kontrol edilmelidir. PaylaĢıp gerekli ise Ģifre koruması 

mutlaka sağlanmalıdır. Ġnternet çıkıĢ ayarları, IP, DNS, 

Proxy sunucu tanımları doğru yapılandırılmalıdır[3].  

 

7. Cihaz üzerine doğrudan veya istem dıĢı kurulmuĢ 

yazılımlar denetim altında tutulmalıdır. Kurulu 

yazılımlar belli aralıklarda gözden geçirilmeli 

kullanılmayan veya güncelliğini kaybetmiĢ yazılımlar 

kaldırılmalıdır.  

 

8. E-posta yolu ile talep edilen kimlik kartı, kredi 

kart, üyelik bilgileri vb. ile her türlü Ģifre bilgileri 

istenildiğinde kesinlikle gönderilmemelidir. 

 

9. Cihazların depolama aygıtlarında veya taĢınabilir 

belleklerde tutulan hassas veriler siber tehditlere karĢı 

korunmalıdır. Ele geçirilme durumlarına karĢı, kiĢisel 

veya kurumsal kritik verilerin tutulduğu belgeler veya 

klasörler Ģifreli Ģekilde saklanmalıdır. 

 

10. Cihaz üzerindeki verilere olası bir siber tehdit in 

verebileceği yıkıma karĢı, özellikle sabitlikteki önemli 

kritik varlıklar belli aralıklarda yedeklenerek kopyaları 

oluĢturulmalı[4]. 

 

11. Yedek kopyalar Ģifre korumalı Ģekilde alınmalı 

ve fiziksel olarak cihazdan uzak güvenli yerde 

korunmalıdır.  

 

12. Tanımadığımız kiĢi ve kuruluĢlardan gelen e-

posta ekleri asla açılmamalıdır. Bildiğimiz yerlerden 

gelen e-posta ekleri de mutlaka güvenlik yazılımları ile 

taratılarak açılmalıdır.  

 

13. Güvenilir ücretsiz anti-virüs yazılımı adı ile gelen 

bir e-posta veya web sayfası linkine kesinlikle itibar 

edilmemelidir. Ġhtiyaç varsa doğrudan belli firmaların 

adresleri ziyaret edilerek doğrudan güvenli kurulumlar 

yapılmalıdır[5].  

 

14. Ġçeriğinden çok emin olmadığınız masum gibi 

görünen bir e-postayı virüs veya kötü amaçlı yazılım 

içerme riskine karĢı baĢkasına veya bir gruba 

göndermeyiniz.  

 

15. Ücretsiz veya deneme amaçlı reklam edilen 

yazılımları doğrudan kurmadan önce kaynağı iyi 

araĢtırılmalıdır. Belli kurumsal veya ticari kimliği 

olmayan yazılımlar her zaman risktir. Cihazınızı 

amaçları doğrultusunda uzaktan yönetebilir, açık 

kapılar oluĢturur, kanunsuz iĢlerde siber saldırı aracı 

olarak rahatlıkla kullanabilir. 

 

 

3.2 Zararlı Yazılımlım Güvenliği 
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Virüsler; bir bilgisayarın sistemine, yazılımına veya 

performansına zarar verirler. Kendini çoğaltma 

Ģeklinde tasarlanmıĢtır. 

 

Bir solucan; ağ üzerinden diğer bilgisayarlara kendini 

yayarak güvenlik açıklarını o bilgisayarlarda uzaktan 

eriĢim için port açıklıkları oluĢturur. Truva atı; zararlı 

program taĢıyan ve yükleyen yazılımlardır. Bunlar 

virüs ve solucanlar gibi kendi baĢına kopyalanmazlar. 

Bir takım ilginç ve masum yazılımların içerisinde, 

paylaĢım ortamlarında kullanıcıların faydalı yazılım 

diye kurdukları kodlar içeresinde gizlenirler. Faydalı 

denilen program çalıĢtırıldığında arka planda bunlar 

üstlendikleri zararlı görevleri icra ederler. 

Spyware; virüs özellikte olup bilgisayarın etkinliği 

hakkında Ģifre ve ekran görüntüleri Ģeklinde bilgi 

toplar karĢıya gönderir. Rootkits, adware, scareware 

gibi virüs özellikli zararlı yazılımlarda benzer Ģekilde 

son kullanıcılar üzerinde siber tehditler 

oluĢtururlar[6,11].  

 

Kısaca Virüsler ve zararlı yazılımların Ģu sakıncaları 

vardır; 

 

1. Kimlik hırsızlığı 

2. Sahtekârlık 

3. Silme, hırsızlık ve veri bozulması 

4. YavaĢ ve kullanılamaz hale gelen bilgisayar ve 

ağlar. 

 

Bu zararlılara karĢı güvenlik Ģu Ģekilde sağlanmalıdır; 

 

1. Öncelikle siber tehdit içeren bu zararlı yazılımların 

sistemlere bulaĢma teknikleri kullanıcılar tarafından 

çok iyi bilinmelidir.  

 

2. Hiç bir trojan siz izin vermediğiniz takdirde sizin 

bilgisayarınızda çalıĢamaz. 

 

3. Tanımadığınız kiĢilerden gelen hiç bir dosyayı 

açmayın böylece zararlı yazılım bulaĢma riski azalır.   

 

4. Herhangi bir programın içerisinde siz farkında 

olmadan zararlı yüklemeyi engellemek için öncesinde 

mutlaka otomatik anti virüs taraması yaptırılmalı.  

 

5. Bilgi ve bilgisayar güvenliğini sağlamada en 

önemli tedbirlerin baĢında gelen, bilgisayar sisteminin, 

yama ve güncellemelerle sürekli güncel tutulmalıdır. 

 

6. Ġnternet üzerinde bilinmeyen programların 

indirilip, çalıĢtırılmaması zararlı yazılımlara karĢı etkin 

korunma sağlayacaktır. 

 

7. Virüs korunma yazılımı tek baĢına bütün kötücül 

zararlılara karĢı koruma sağlayamaz. Kullanılan 

bilgisayarın güvenlik risk seviyesine göre antispyware 

türü koruma araçlarda kullanılmalıdır.  

 

 
Şekil: Örnek bir son kullanıcı virüs tehdidi 

 

3.3 Kişisel Güvenlik Duvarı 

 

Güvenlik duvarı, üzerinde güvenli-güvensiz pek çok 

bilgi ve kullanıcı barındıran internet üzerinden 

gelebilecek yetkisiz kaynak eriĢimlerini engeller. Son 

kullanıcı ve sistemleri korumada bir süzgeç görevi 

görür. Ağ trafiği üzerinde bilgi güvenlik riskine karĢı 

izin kontrolü gerçekleĢtiren ilk savunma hattıdır.  Bu 

Ģekilde kullanıcının eriĢim yapacağı sitelere olan 

istekler kontrol altında tutularak veri akıĢ yönetimi 

sağlanır. GiriĢ/çıkıĢ servis portlarının ve olası atakların 

takibi ve yönetimi için masaüstü güvenlik duvarı 

sürekli etkin olmalıdır. Bir kampüs veya Ģirket ağında 

merkezi güvenlik duvarının olması son kullanıcının 

korunma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

 

Son kullanıcı siber tehditlerini önlemede güvenlik 

duvarının katkısını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz. 

 

1. Bir zararlı yazılımın bilgisayara bulaĢmasıyla 

dosyalarınıza uzaktan eriĢme, görüntüleme veya 

cihazınızı kontrol altına almak isteyen saldırgana karĢı 

uyarır. 

 

2. Yeterli ve güncel anti-güvenlik yazılımı olmayan 

bilgisayarlar bir spam yayma aracı olarak haline 

getirilmiĢ olabilir. Güvenlik duvarı yoğun e-posta 

trafiğini algılayarak uyarı verir. 

 

3. Bazı yazılım ve cihazlara uzaktan varsayılan olarak 

eriĢilebilen port veya servisler vardır. Bu kanallardan 

sızmak isteyen davetsiz saldırganlara karĢı alarm verir. 

 

4.  Ġstem dıĢı yazılımlar kurularak, bir bilgisayar 

sürekli karĢı tarafa trafik gönderebilir. Hedef sunucu 

bir zaman sonra yeni bağlantılara cevap veremez 

duruma gelir. Son kullanıcı bilgisayarlarının hizmet 

engelleme Ģekilde kullanılmasına ve aĢırı kota 

kullanımını önlemeye yardımcı olur. 

 

Güvenlik duvarı siber saldırılara karĢı düzgün 

yapılandırılmalıdır, eksik ve yanlıĢ tanımlama 

güvenlik riski oluĢturur.  Ekrana gelen güvenlik 

uyarısını dikkate almadan izin verilirse güvenlik 

duvarının bir koruyuculuğu kalmaz. Yazılım tabanlı 

güvenlik duvarı; iĢletim sistemleri üzerine kurulur ve 

daha fonksiyonel ve etkin kullanımı vardır.  

Donanımsal güvenlik duvarı ise; ya modeme entegre 

Ģekilde yada ayrı cihaz olarak ağı dinler. Bu tür 

güvenlik duvarı genelde geniĢ kullanıcılı ağlarda 

kullanıcıların genelini izleme veya kısıtlamalarda 

mutlaka kullanılır. 
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3.4 Erişim Güvenliğinin Sağlanması 

 

EriĢim güvenliğinde esas olan prensipler; 

 Gizlilik: Bilgi ya da kaynakların gizlenmesi 

 Orijinallik: Bilginin kaynağından emin olmaktır. 

 Güvenilirlik: Veri ya da kaynağın uygunsuz ya da 

yetkisizce değiĢtirilmediğinden emin olmaktır. 

 Kullanılabilirlik: Ġstenildiği zaman veri ve 

kaynakların ulaĢılabilir durumda olmasıdır. 

 

Kullanıcı giriĢi güvenlik doğrulaması gerektirmeden 

yapılan eriĢimlerden kaçınılmalıdır. Veri iletimini açık 

okunabilir düzende gönderilmemelidir. EriĢim 

trafiğinin Ģifreli yani her iki tarafta kodlama ve kod 

çözme Ģeklinde bilginin orijinal formuna 

getirilmesidir.  ġifreleme iĢlemlerinde simetrik ve 

asimetrik yöntemler kullanılabilir. 

 

Güvenilir bir son kullanıcı eriĢimi Ģu Ģekilde 

sağlanmalıdır; 

 

1. Eğer bir Ģirket ağına bağlanılıyorsa arada mutlaka 

VPN türü sanal Ģifreli bağlantılar oluĢturulmalıdır.  

 

2. Finansal, online alıĢveriĢ, bankacılık, e-devlet vb. 

bağlantılarda mutlaka ssl Ģifreli https bağlantılar 

üzerinden gerçekleĢtirilmelidir. 

 

3. Kablosuz eriĢimlerde ağ eriĢim Ģifresi periyodik 

olarak değiĢim yapılmalı. 

 

4. Kablosuz bağlantılarda WEP, WPA ve WPA2 

Ģifreleme seviyesi vardır. Bunlardan yüksek güvenlik 

seviyesi olan WPA2 dir. 

 

5. Ġnternete bilinen servis sağlayıcılar üzerinden 

çıkmak daha güvenilirdir. 

 

6. Cihazları kablosuz eriĢim sinyali aldığında 

otomatik bağlantı konumunda tutmak tuzak eriĢimler 

nedeniyle risklidir. 

 

7. Belli yaĢın altındaki çocuklar tuzak sahte, korsan 

siteleri ayırt edememesi nedeniyle eriĢim 

ebeveynlerinin kontrolü altında gerçekleĢmelidir. 

 

8. Sitelere eriĢim Ģifrelerini çoğu tarayıcılar tutmak ve 

doğrudan hatırlatılabilir durumda olması siber 

suçluların iĢine oldukça yarar[7].  

 

3.5 Sosyal Ağların Kullanım Güvenliği 
Siber tehditler açısından günümüz sosyal ağlar, hassas 

ve kritik bilgilerin elde edilmesi için yaygın kullanılan 

bilgi toplama kaynağıdır. Saldırı öncesinde seçilen 

kurbana ait, bu sitelerden edinilen bilgiler yol 

göstericidir. Elde edilen her bir bilgi saldırgana 

yardımcı olur ve  çok değerlidir. En değerli bilgi 

varlıklarından bazıları Ģunlardır[9]: 

 Nüfuz cüzdan bilgileri 

 

 e-devlet bilgileri  

 

 Sağlık güvenlik bilgileri 

 

 Ehliyet, pasaport bilgileri 

 

 Ġnteraktif banka hesap bilgileri 

 

 Kredi kart bilgileri 

 

 Kurum ve maaĢ bilgileri 

 

 En önemlisi de her türlü kullanıcı adı ve Ģifre 

bilgileri 

 

Bunlardan bir veya birkaçının ele geçirilmesi ile 

kiĢisel siber saldırı kapısı aralanmıĢ olur. BFacebook, 

Twitter, MySpace, Friendster,  Xanga ve Blogspot gibi 

300 e yakın sosyal ağ içerikli web siteleri vardır[8]. Bu 

tür siteler genellikle kullanıcı profillerini, kiĢisel 

bilgilerini, hobilerini, yerleĢim yeri ve çalıĢma 

alanlarını, çocuk ve aile bilgilerini, üyeliklerini, 

alıĢkanlıkları gibi pek çok detay bilginin profilden 

takip edilebildiği veri paylaĢım siteleridir. Bu kadar 

geniĢ kapsamlı paylaĢımlar, saldırganların 

kaçırmayacağı, tam bir sosyal mühendislik alan haline 

gelmiĢtir. Son kullanıcıdan, çalıĢana, öğrenciden, 

akademisyene her grup insan bu paylaĢımları sıklıkla 

çekinmeden saatlerce kullanmaktadır.  

Güvenli bir sosyal ağın kullanımı için, son kullanıcı 

aĢağıda belirtilen bilinç ve duyarlılıkla hareket 

etmelidir. 

 

1. Sosyal ağlar üzerinden gerçek kimlikler maalesef 

gizlenmektedir.  

 

2. Farklı kimliklerle hile, Ģantaj,  rüĢvet, korku gibi 

sosyal saldırı tehditlerini kullanarak kritik bilgileri elde 

edebilirler. 

 

3. Yanıltıcı maskeler kullanılarak teknik bilgi adı 

altında yanıltıcı, tuzak yönlendirmeler yapabilirler.  

 

4. Ġyi niyetli olarak yayınlanan bir haber linkinin veya 

yazılımın kaynağı mutlaka sorgulanmalıdır.  Maalesef 

sosyal dolandırıcılık olarak ta nitelendirilen bu 

yöntemle sıklıkla virüs, worm, spam dağıtmaktadırlar. 

 

5. Günümüzün yaygın iz sürme ve bilgi toplama aracı 

sosyal mühendislik(dostum, arkadaĢım) yaklaĢımları 

sorgulanmalıdır. 

6. KiĢisel bilgilerinizi korumak için atabileceğiniz 

eylemlerin farkında olun. Bu eylemler Ģunlardır: 

Uygun Ģifre kullanımı, veri yedekleme, uygun anti 

virüs koruması, herhangi bir Ģüpheli vakaların veya 

ihlallerin izlenmesi için program rapor çıktıları belli 

periyodlarda incelenmelidir.  

 

7. PaylaĢım sitelerinde çalıĢtığınız kurum, aileniz ya 

da bir arkadaĢınızın hesap bilgileri kullanılmamalıdır.  
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8. Her türlü Ģifre iĢlemleri girilirken azami gizlilik 

sağlanmalıdır. Ġnternet kafe, otel ve halka açık eriĢim 

yerlerinden üyelik giriĢi ve Ģifre iĢlemi 

yapılmamalıdır[10].  

 

4. Sonuç 

 

Bu çalıĢma ile son kullanıcı siber güvenliği sorunu 

iĢlenmiĢtir. GeniĢ halk kitlelerinin kiĢisel internet 

kullanımda alması gereken politikalar ve teknik 

yaklaĢımlar sunulmuĢtur. Sonuç olarak siber güvenliği 

bir kullanıcı bilgisayarı üzerinden özetlenecek 

olunursa. Ġnternet eriĢimi olan kiĢisel bir bilgisayar; 

normalden daha yavaĢ çalıĢıyorsa, tarayıcınız açık 

olmadığı halde sürekli bir ağ hareketliliği varsa, 

güvenlik yazılımları veya uygulama yazılımları 

beklenilmedik tepkiler veriyorsa, disk üzerinde istem 

dıĢı dosya artıĢı oluyorsa, sizin yüklemediğiniz ve 

bilmediğiniz yeni program artıĢları olmuĢsa 

bilgisayarınız siber tehditlere karĢı risk taĢımaktadır. 

Bu ve benzer güvenlik zafiyetlerinin olduğu 

düĢünüldüğünde derhal bu güvenlik zafiyeti 

açıklığının kaynağı tespit edilmelidir. Ġlk olarak iĢletim 

sistemi ve güvenlik yazılımlarının güncelliği ve 

doğruluğu kontrol edilmeli. Kurulu programlar gözden 

geçirilmeli varsa kullanılmayan Ģüpheli bir yazılım 

derhal kaldırılmalı. Halen güvenlik riskinin devam 

ettiği düĢünülüyorsa cihazdaki kiĢisel belgele ve 

bilgilerin önceki ve son yedekleri güvenli bir 

makinadan taratılarak ayrı bir kayıt ortamına aktarılır.  

Bilgisayarın yeniden kurulumu sağlanır. Öncelikle 

disk biçimlendirilerek olası zararlı yazılımlardan 

temizlenir sonra; iĢletim sistemi, anti-virüs, kiĢisel 

güvenlik duvarı ve diğer ihtiyaç programlar 

yüklenerek tüm yazılım güncelleme iĢlemleri 

gerçekleĢtirilir. Özellikle internet uygulamalarında 

kullanılan önceki Ģifrelerin tamamı değiĢtirilir[12].  

 

Bilgisayarı kullanan bireyler güncel siber tehditlere 

karĢı, sosyal paylaĢım siteleri baĢta olmak üzere olası 

siber tehditler konusunda bilinçlendirilir. Neredeyse 

hemen her gün medyada yeni bir siber saldırı 

yaĢanmıĢlığı ve mağdur örneklerini duymaktayız. 

Ġnternet eriĢimi ile çok her an kapımızda bekleyen bu 

tür siber tehditlere karĢı bu bildiride belirtilen en asgari 

düzeyde önlem ve tedbirlerin alınması kaçınılmaz bir 

zorunluluk olmuĢtur. 
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How to tackle Security in the Cloud? We would like to begin with asking some questions like; what is Cloud 

computing? 

 

Cloud Computing is a strategic approach that creates business value by changing the way of IT is produced and 

consumed. 

 

Why is security tough? 

 

Today, all users, business or home users want to access to their data anywhere from any device. Variation of 

devices also makes security tough to reach. Economy has also some affect, since we let employees to bring own 

device. 

 

Where is the best place for my data? To answer this question we need to do some evaluations, and find some 

answer more questions like; is my notebook or are servers in my IT room safer? How much safer? 

 

Is Cloud more or less secure then the traditional environment? Let's take a look at first our approach to security: 

• People, hiring people for security 

• Process, security should be in the initial design not afterthought, and via external auditing must be strengthen. 

• Technology, using secure hardware and software 

 

Summary 

 

What is Cloud computing? Who has control over what? What are the benefits? What are the potential issues? 

Why security is needed? What are the security principles? Why is security tough? What are the advantages and 

challenges of cloud computing in terms of security? Where is the best place for my data? Cloud security 

scenarios. What we may learn from scenarios? 

 

This document tries to answer these questions while giving some real life examples. These examples may give 

the idea of our perspective of security and how can we deal with security in the cloud. 

 

This document also tries to compare security issues in the cloud and via some scenarios it also tries to give 

information how to prevent them. 

 

Too often—and for too many organizations— diminished budgets have resulted in degraded security programs. 

Risks are neither well understood nor properly addressed. The number of security incidents is on the rise. 

 

To be effective, security must be integral to the way people think and work, not merely an afterthought or 

another item to be checked off a list. 

 

Keywords: Cloud Computing, Security, Security in the Cloud, Time Sharing, Multi-tenancy, Responsibility 

split, E-commerce, PCI in the Cloud 

 

 

 

Introduction 

 

The idea of cloud computing is evolved out of; 

• time sharing vision 

• progresses faced from distributed computing 

through networking 

• improvement online services 

Cloud Computing is a strategic approach that creates 

business value by changing the way of IT is produced 

and consumed. Cloud computing is a movement that 

changes the business of IT. 
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Definition of Cloud Computing 

 

Cloud computing is a model for enabling convenient, 

on-demand network access to a shared pool of 

configurable computing resources (e.g., networks, 

servers, storage, applications, and services) that can be 

rapidly provisioned and released with minimal 

management effort or service provider interaction 

(NIST definition). This model promotes availability 

and is composed of five essential characteristics, three 

service models, and four deployment models. 

Clouds are massively complex systems can be reduced 

to simple primitives that are replicated thousands of 

times and common functional units. 

 

We think additionally there are 3 major points to that 

interest on Cloud Computing. 

 

First, Decrease on the cost of hardware and increase 

on the storage capacity. 

 

Second; exponentially growing size of the data. 

Especially in science, internet publishing and 

archiving the size of the data is growing exponentially. 

 

And the third; well assimilation of web 2.0 

applications and IT services- like FaceBook, Twitter 

and Google Plus usage. 

 

Actually cloud computing is not a new technology not 

a new methodology neither a new infrastructure but it 

is a new way of delivering and using technologies and 

we are already using it for years with Hotmail, gmail 

and yahoo mail. 

 

Basically, accessing low cost applications over 

internet and mutual commerce over internet forms the 

cloud computing environment. 

 

The prospect of a virtually unlimited capacity with 

little or minimal fees, limited obligations, increased 

flexibility, and agility is a dream come true. 

 

Never forget; to be considered "cloud" they must be 

deployed on top of cloud infrastructure that has the 

essential characteristics 

 

 

Who Has Control Over What? 

 

Before answering this question, we believe we should 

mention about roles in the Cloud. 

 

There are three main roles: Cloud Service Consumer, 

Cloud Service Provider and Cloud Service Creator. 

Each role can be fulfilled by a single person or can be 

fulfilled by a group of people or an organization or a 

firm. 

 

A cloud service consumer is an organization, a human 

being or an IT system that consumes (i.e., requests, 

uses and manages, e.g. changes quotas for users, 

changes CPU capacity assigned to a VM, increases 

maximum number of seats for a web conferencing 

cloud service) service instances delivered by a 

particular cloud service. The service consumer may be 

billed for all (or a subset of) its interactions with cloud 

service and the provisioned service instance(s). 

 

The Cloud Service Provider has the responsibility of 

providing cloud services to Cloud Service Consumers.  

People acting in the role of a Cloud Service Provider 

and a Cloud Service Consumer at the same time would 

be a partner of another cloud service provider reselling 

cloud services or consuming cloud services and 

adding value add functionality on top, which would in 

turn be provided as a cloud service.  

 

Although defined as a separate role, it would also be 

possible that a Cloud Service Provider has Cloud 

Service Brokers in the same organization, i.e. it is not 

necessary that Cloud Service Provider and Cloud 

Service Broker are in separate organizations.  

 

The Cloud Service Broker is responsible for gathering 

cloud services, which can be run by different Cloud 

Service Providers and by that exposed to Cloud 

Service Consumers. Typically, Cloud Service Creators 

build their cloud services by leveraging functionality 

which is exposed by a Cloud Service Providers.  

Auditor who is independently evaluating the security 

and performance of cloud services.(i.e CSA-Cloud 

Security Alliance).  

 

Cloud Carrier who is providing the connectivity 

between cloud services and cloud users. 
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What is different about the cloud? Your data can be 

anywhere on the earth, jurisdictional issues will 

definitely complicate your road. Specifically, think 

about locations where certain security safeguards are 

illegal due to privacy constraints. Laws may cause 

security breaches. 

Let's take a look at who has the control over security. 

Towards SaaS security concerns pass to provider. 

For IaaS though we may talk about three different 

services. If the infrastructure is in our IT room and if 

we are running the cloud then we have to deal with all 

security issues. 

 

If our infrastructure is collocated, meaning third party 

is maintaining and running for us then we share the 

issues with the third party. 

 

If we get an IaaS service from public provider then 

again we share the responsibility with the provider. 

 

If we get SaaS service most of the responsibility is at 

provider side. 

 
Take a look at the figure below, first three column can 

be considered as IaaS service model where provider 

provision processing, storage, networks, and other 

fundamental computing resources to the consumer 

who is able to deploy and run arbitrary software, 

which can include operating systems and applications. 

At first column when the private cloud infrastructure 

is in our IT room (on premise), at second column 

when we rent the infrastructure from the provider and 

the infrastructure is only in our use (on premise 

hosted), at third column when we share the 

infrastructure of the public service provider (off 

premise). 

 

The green boxes shows that the control is at the 

consumer, orange boxes shows that control is shared 

and the red boxes shows that control is at the provider. 

Knowing who has over what control of the service is 

important in terms of be careful handling IT in the 

business world. 

 

With PaaS the programming languages and tools are 

offered to consumers. Consumer can develop own 

applications and shares control over the virtual 

machines and applications. Provider has the control 

over the network, storage and servers. 

Well for SaaS provider has the whole control. 

Consumer only has control over some configurations 

in the provided application 

 

 

What Are The Benefits? 

 
 

If we do have some ideas about Cloud 

 

Computing benefits then we believe that we can make 

it more secure. Immediate benefits we face first in IT 

with reduce in cost. Well how this is happening? 

It is happening with the billing model which is pay as 

per usage and non purchased infrastructure and low 

maintenance since no need to purchase the 

infrastructure. 

 

In Efficiency.. It gives us energy efficiency in terms of 

cost savings as well as environmental responsibility. 

In terms of the operational efficiencies it accelerates 

the movement of IT service delivery closer to the 

efficiency and agility goals. 

 

Cloud computing is an emerging technology that is 

revolutionizing IT infrastructures and flexibility, and 

software as a service (SaaS). 

 

Cloud computing speed ups development and testing 

cycles, improves the quality of the application. 

Increase flexibility in IT by transforming computers 

from something that we buy and operate ourselves to 
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something that is operated by a third party. 

 

During this economic time of recession, there are huge 

cost-reduction pressures and cloud computing allows 

businesses to do just that by tapping into cloud 

computing platforms on a pay-as-you-go basis. 

 

 

Systems die? Move the container. We may recover a 

system today in under 30 minutes.. Virtualization 

gives that flexibility and to test new versions (or even 

different versions) of any operating system as installed 

into the "virtual" environment. 

 

And Service Oriented Architecture enables innovation 

through collaboration and flexibility. 

 

At next stage we would face with enhance 

collaboration and user experience; facilitate business 

agility and better services for citizens. We believe we 

all together in the world heading to this stage now. 

 

Cloud computing will lead to increase in the 

standardization, scalability and usability wherever it's 

been used. 

 

As long term we see promoting sustainability, 

transforming education to empower individuals and 

accelerate innovation as benefits of cloud computing. 

 

What Are The Potential Issues? 

 

Most of the documents we read about security in the 

Cloud three main issues were mentioning; 

• Data residency - time delay between data being 

requested and delivered 

• Security and confidentiality of data being stored 

outside the company 

• Business buy-in; convincing companies of the 

infrastructure and reliability 

 

We think, since laws differ from country to country 

and an agreement is signed for service, we should also 

consider laws for data residency and security. 

 

Cloud Computing providers are not inherently 

insecure. Depending on the security posture of a 

particular organization, you might even find that some 

Cloud providers may have superior security postures 

to that of your own organization. 

 

Why Security Is Needed? 

 

The purpose of computer security is to protect an 

organization's valuable resources, such as information, 

hardware, and software. Through the selection and 

application of appropriate safeguards, security helps 

the organization's mission by protecting its physical 

and financial resources, reputation, legal position, 

employees, and other tangible and intangible assets. 

Protecting IT systems can be as important as 

protecting other organizational resources, such as 

money, physical assets, or employees. 

 

In a private-sector business, having good security is 

usually secondary to the need to make a profit. 

Security, then, ought to increase the firm's ability to 

make a profit. In a public-sector, security is usually 

secondary to the sector's providing services to citizens. 

Security, then, ought to help improve the service 

provided to the citizen. 

 

Let's take a closer look at principles. 

 

What Are The Security Principles? 

 

Many approaches and methods can be used to secure 

IT systems. The principles are to be used when 

developing computer security programs and policy 

and when creating new systems, practices or policies. 

We think it is important to mention about general 

security principles first. 

 

There are two main drivers of security; 

 

• Risk; risk of loss is the business driver for security. 

There is a need to perform risk assessments to 

understand own exposure to risk of loss. 

• CIA; Confidentiality, integrity and 

availability are the prime objectives for what security 

measures aim to achieve. 

o   Confidentiality; data is only shared to and between 

authorized actors. o   Integrity; data can be assured to 

be authentic, trustworthy and complete. Integrity is a 

concept of consistency of actions, values, methods, 

measures, principles, expectations, and outcomes. o   

Availability; access for delivering, storing and 

processing data when required. Availability is the 

degree to which data is in a specified operable and 

committable state at the start of a mission, when the 

mission is called for at an unknown, i.e., a random, 

time. 

 

Here are OECD's guidelines for the security of 

Information Systems; they are also valid for Cloud 

Computing: 

• Accountability - The responsibilities 

and accountability of owners, providers and users of 

information systems and other parties- should be 

explicit. 

• Awareness - Owners, providers, users 
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and other parties should readily be able, consistent 

with maintaining security, to gain appropriate 

knowledge of and be informed about the existence and 

general extent of measures- for the security of 

information systems. 

• Ethics - The Information systems and 

the security of information systems should be 

provided and used in such a manner that the rights and 

legitimate interest of others are respected. 

• Multidisciplinary - Measures, practices 

and procedures for the security of 

information systems should take 

account of and address all relevant 

considerations and viewpoints ......................  

• Proportionality - Security levels, costs, 

measures, practices and procedures should be 

appropriate and 

proportionate to the value of and degree of reliance on 

the information systems and to the severity, 

probability and extent of potential harm. 

• Integration - Measures, practices and 

procedures for the security of information systems 

should be coordinated and integrated with each other 

and other measures, practices and procedures of the 

organization so as to create a coherent system of 

security. 

• Timeliness - Public and private parties, 

at both national and international levels, should act in 

a timely coordinated manner to prevent and to respond 

to breaches of security of information systems. 

• Reassessment - The security of 

information systems should be reassessed periodically, 

as information systems and the requirements for their 

security vary over time. 

• Democracy - The security of 

information systems should be compatible with the 

legitimate use and flow of data and information in a 

democratic society. The OECD Guidelines were 

developed in 1992 by a group of international experts 

to provide a foundation from which governments and 

the private sector, acting singly and in concert, could 

construct a framework for securing IT systems. 

 

For Cloud we can add; 

• Openness: Openness is of primary 

importance in an enterprise environment. This 

includes support for all major platforms, runtimes, 

languages, support for major industry standards, 

published interfaces and algorithms, no security by 

obscurity, documented trust and threat models, and 

support for Common Criteria, and similar formal 

security validation programs. 

• Design for privacy: In the current age 

of data sharing, privacy becomes increasingly more 

important. Solutions should highlight the use of 

private information and corresponding data protection 

mechanisms, and enable the 

principles of notice, choice, and access. 

• Policy-based access to services: 

Service consumption will be controlled by policy. 

Policies will be held externally from applications. 

• Multi-tenancy: A Cloud Computing 

model must support isolation among multiple tenants 

of the Cloud. 

 

According to NIST, all of the 33 IT security principles 

are grouped into the following 6 categories: Security 

Foundation, Risk Based, Ease of Use, Increase 

Resilience, Reduce Vulnerabilities, and Design with 

Network in Mind. 

 

However, including security considerations in the 

management of information and computers does not 

completely eliminate the possibility that these assets 

will be harmed. Ultimately, organization managers 

have to decide what level of risk they are willing to 

accept, taking into account the cost of security 

controls. 

 

Keep in mind while planning about security there are 

five phases which are: 

• Initiation Phase - the need for a system 

is expressed and the purpose of the system is 

documented. 

• Development/Acquisition Phase - the 

system is designed, purchased, programmed, 

developed, or otherwise constructed. Activities 

include determining security requirements, 

incorporating security requirements into 

specifications, and obtaining the system. 

• Implementation Phase - the system is 

tested and installed or fielded. Activities include 

installing/turning on controls, security testing, 

certification, and accreditation. 

• Operation/Maintenance Phase - the 

system performs its work. Activities include security 

operations and administration, operational assurance, 

and audits and monitoring. 

• Disposal Phase - IT system life-cycle 

involves the disposition of 

information, hardware, and software. 

Activities include moving, archiving, 

discarding or destroying information 

and sanitizing the media. Security must be 

incorporated and addressed from the initial planning 

and design phases to disposal of the system. 

 

Many important issues in computer security involve 

users, designers, implementers, and managers. A 

broad range of security issues relate to how these 

individuals interact with computers and the access and 

authorities they need to do their job. No IT system can 

be secured without properly addressing these security 

issues. 

 Staffing 

• Position definition  

• Position sensitivity  

• Screening  

• Employee training and awareness 

 User administration 
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• Account management 

• Audit & Management reviews 

• Detecting unauthorized/illegal activities  

• Termination 

 

It is critical to back up software and data. Frequency 

of backups will depend upon how often data changes 

and how important those changes are. Backup copies 

should be tested to ensure they are usable. Backups 

should be stored securely. 

 

Why Is Security Tough? 

 

Nowadays, users want to access their data anywhere 

from any device. So users' credentials are on any 

device. As you may see from the slide majority of the 

security risk comes from inside. 60% of data may 

reside on unsecure desktops or laptops or usbs. 

According to FBI at US 1 out of 10 laptops is stolen 

within 12 months of purchase. 

Please don't forget Cloud cannot prevent malicious 

insider. 

 

 

Computers and the environments in which they 

operate are dynamic. System technology and users, 

data and information in the systems, risks associated 

with the system, and security requirements are ever-

changing. Changes in the system or the environment 

can create new vulnerabilities. These issues make it 

necessary to reassess periodically the security of IT 

systems.  

 

Managers need to understand both their organizational 

mission and how each information system supports 

that mission. After a system's role has been defined, 

the security requirements implicit in that role can be 

defined. Security can then be explicitly stated in terms 

of the organization's mission.  

 

Security should be appropriate and proportionate to 

the value of and degree of reliance on the IT systems 

and to the severity, probability, and extent of potential 

harm. Requirements for security vary, depending upon 

the particular IT system.  

 

Without proper training on how and when to use 

security controls such as virus-detection package, the 

user may apply the package incorrectly and, therefore, 

ineffectively. As a result, the user may mistakenly 

believe that if their system has been checked once, 

that it will always be virus-free and may inadvertently 

spread a virus. Therefore, proper training and 

awareness of parties is a must.  

 

File permissions are always tricky, also in Cloud, and 

most users are not even aware of how to set them. So 

everyone can read the documents which are supposed 

to be confidential.  

 

Another main issue is patching problem. Having 

multiple operating systems with different versions or 

different applications with different security patches 

within company causes loosing time and money.  

 

If one forgets to apply a patch causes security breach 

which also refers to lose data, therefore again lose 

time and money.  

 

Old pcs and servers usually are kept around IT room 

for test purposes or they are running some software 

package that is impossible to migrate to another 

machine. These machines no longer getting patches or 

their old operating systems often come with inherent 

security holes that no patching can fix.  

 

Still we occasionally end up with users being granted 

local admin rights inappropriately. This often happens 

while troubleshooting a problem. After making the 

user local admin to see if problem fixed, usually to 

take back privilege is forgotten.  

 

VPN may also cause risks.. For a power user it is not 

so hard to set up VPN access on their machine. 

Problems with the unauthorized machine can easily 

spread over the VPN. Certain mistakes are made in 

programming, like SQL injection and cross-site 

scripting vulnerabilities. For example, WordPress 

Eco-Annu third party plug-in suffers from a remote 

SQL injection vulnerability. Since it is hard to change 

software once it has been installed, there is a need to 

keep them up to date.  

 

In some cases misusing technology in the cloud causes 

security risks too.  

 

When an organization's information and IT systems 

are linked with external systems, management's 

responsibilities extend beyond the organization.  

Security is constrained by societal factors; security 

measures should be selected and implemented with 

recognition of the rights and legitimate interests of 

others. This may involve balancing the security needs 

of information owners and users with societal goals.  

Economy has also some affect, since we let employees 

to bring own device. When employees leave their user 

credentials go with the device. And forgetting to 

remove user access from servers causes some security 

breaches.  
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Physical environment security like fire safety factors, 

plumbing leaks, physical access control and mobile 

and portable systems should be well thought.  

 

Documentation should never be left out. Security 

documentation should be designed to fulfill the needs 

of the different types of people who use it. The 

security of a system also needs to be documented, 

including security plans, contingency plans, and 

security policies and procedures. 

 

What Are The Advantages And Challenges Of 

Cloud Computıng In Terms Of Securıty?  

 

Cloud computing is replacing large corporate data 

centers and unnecessary, expensive private server 

infrastructure.  

 

Firms‘ and governments‘ users are adopting cloud 

computing because it eliminates capital investment in 

hardware and facilities as well as reduces operations 

labor.  

 

Let‘s take a look at the advantages Cloud Computing 

may bring in terms of security;  

• Shifting public data to a external cloud reduces the 

exposure of the internal sensitive data  

• Hypervisor Protection Against Network Attacks  

• Fault Tolerance and Reliability  

• Dedicated Security Team  

• Cloud homogeneity makes security auditing/testing 

simpler  

• Clouds enable automated security management  

• Greater Resiliency  

• Data Fragmentation and Dispersal  

• Redundancy / Disaster Recovery - Greater 

Investment in Security Infrastructure  

• On-Demand Security Controls  

• Simplification of Compliance Analysis Low-Cost 

Disaster Recovery and Data Storage Solutions  

• Real-Time Detection of System Tampering  

• Rapid Re-Constitution of Services  

 

How about security challenges?  

 

• Trusting vendor‘s security model and vendor lock-in  

• Customer inability to respond to audit findings  

• Obtaining support for investigations  

• Indirect administrator accountability  

• Proprietary implementations can‘t be  

examined  

• Loss of physical control – loss off governance  

• Logging challenges  

• Data dispersal and international privacy laws  

– EU Data Protection Directive and U.S. Safe Harbor 

program  

– Exposure of data to foreign government and data 

subpoenas  

– Data retention issues  

• Multi-tenancy - Need for isolation management  

 

• Data ownership issues  

• Dependence on secure hypervisors  

• Security of virtual OSs in the cloud  

• Possibility for massive outages  

• Encryption needs for cloud computing  

– Encrypting access to the cloud resource control 

interface  

– Encrypting administrative access to OS instances  

– Laws about encryption keys  

• Public cloud vs internal cloud security  

• Lack of public SaaS version control  

Before going further we need to take a look at security 

relevant cloud components; 

• Cloud Provisioning Services  

• Cloud Data Storage Services  

• Cloud Processing Infrastructure  

• Cloud Support Services  

• Cloud Network and Perimeter Security  

• Elastic Elements: Storage, Processing, and Virtual 

Networks  

 

Clouds typically have single security architecture but 

have many customers with different demands.  

 

Clouds should attempt to provide configurable 

security mechanisms.  

 

When we come to security and data privacy across 

IaaS, PaaS and SaaS;  

• Identity and Access Management (IAM)  

– IdM federation (SAML, WS-Federation, Liberty ID-

FF)  

– Strong authentication standards (HOTP, OCRA, 

TOTP)  

– Entitlement management (XACML)  

• Data Encryption (at-rest, in-flight), Key 

Management  

– PKI, PKCS, KEYPROV (CT-KIP, DSKPP), EKMI  

• Records and Information Management (ISO 15489)  

• E-discovery EDRM: Electronics Discovery 

Reference Model  

 

Architectural view of security for cloud may help us to 

understand security management includes policies as 

much as compliance metric; 
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architecture but have many customers with different 

demands.  

 

Clouds should attempt to provide configurable 

security mechanisms.  

 

When we come to security and data privacy across 

IaaS, PaaS and SaaS;  

• Identity and Access Management (IAM)  

– IdM federation (SAML, WS-Federation, Liberty ID-

FF)  

– Strong authentication standards (HOTP, OCRA, 

TOTP)  

– Entitlement management (XACML)  

• Data Encryption (at-rest, in-flight), Key 

Management  

– PKI, PKCS, KEYPROV (CT-KIP, DSKPP), EKMI  

• Records and Information Management (ISO 15489)  

• E-discovery EDRM: Electronics Discovery 

Reference Model  

Architectural view of security for cloud may help us to 

understand security management includes policies as 

much as compliance metric;  

Cloud network and perimeter security;  

• Advantages  

– Distributed denial of service protection  

– VLAN capabilities  

– Perimeter security (IDS, firewall, authentication)  

• Challenges  

– Virtual zoning with application mobility  

 

There are some additional issues;  

• Issues with moving PII and sensitive data to the 

cloud  

– Privacy impact assessments  

• Using SLAs to obtain cloud security  

– Suggested requirements for cloud SLAs  

– Issues with cloud forensics  

 

 
 

You should decide where is good place for your data 

after evaluating issues we mentioned in this document.  

 

Cloud Security Scenarios  

Let‘s take a look at the chains here; every chain must 

be secure in order to serve secure from service layer. 

Of course user/buyer side must provide own security 

too.  

There are a few security scenarios to keep service 

layer secure, here are they;  

For scenarios let us consider credit card information  

Scenario 1; 

 

 
All PCI controls and card data at merchant side, so 

cloud service provider has no responsibility over card 

data.  

 

Leakage can be through:  

 Excel spreadsheet on cloud systems 

Application screenshots with card numbers  

 Finance and HR documents with 

PANs(Primary account numbers)  

 Other Office formats with PAN information  

 Text dumps from poorly-written/legacy 

applications  
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Senario 2; 

 
 

In this scenario, merchant uses cloud provider(s) for 

testing, training, backup systems, data storage, etc. So 

PAN data is transmitted through cloud and stored in 

cloud, but no payment data is processed in cloud.  

 

The use case may range from a simple cloud or hybrid 

backup to offsite storage of historical data. No PANs 

are processed in the cloud in a clear-text form, but 

only persist on cloud-deployed systems in encrypted 

form.  

 

We may have three cases here;  

1. Unencrypted PANs at cloud service provider - 

result; no PCI (Payment card Industry) compliance 

possible, merchant has the responsibility. In  

2. Encrypted with provider having the key - implies; 

provider must be PCI-OK. If provider has NO key. In 

PaaS case, the data is not likely to be encrypted by a 

key not visible to CP. Thus, the cloud systems are in 

scope (down to VM layer) and it is most likely that the 

cloud provider will be responsible for most of the 

controls (must be PCI compliant Service Provider), 

but merchant will be responsible for application 

security controls. then Cloud environment can be 

claimed to be out of scope in that case merchant has 

the responsibility.  

3. Encrypted with provider NOT having the key - 

implies; presumably, provider may be NOT PCI-OK. 

Merchant deals with PCI DSS.  

 

If we look at the core of the provider side;  

 SaaS –For example; credit cards in 

Salesforce customer records – can be replaced in case 

2, merchant and provider shares responsibilities. Can 

also be in case 3; the data is not encrypted by a key 

not visible to cloud  

provider. Thus, the cloud systems are in scope (down 

to VM layer) and it is most likely that the cloud 

provider will be responsible for most of the controls 

(must be PCI compliant SP).  

 PaaS - Force.com or Google Application 

Engine application that contains PANs. Can be 

replaced in case 3 and cloud service provider with 

merchant shares the responsibility. The data is not 

likely to be encrypted by a key not visible to cloud 

provider.  

 

In case 3; for example Force.com or google app 

engine - it is most likely that the cloud provider will 

be responsible for most of the controls (must be PCI 

compliant service provider), but merchant will be 

responsible for application security controls.  

 IaaS - Backup or other storage of PANs. In 

case 2; for example; Salesforce- Merchant and 

provider share the responsibilities. Cloud service 

provider encrypts the data and/or can decrypt it. If 

cloud provider has no key then, cloud environment 

can be claimed to be out of scope  

 

In case 3; for example; VMs in the cloud, EC2 

instances- Merchant deals with PCI DSS, provider 

may not know anything about it and there is no way 

for cloud service provider to decrypt the data. 

 

IaaS service may retain complete control of, and 

therefore be responsible for, the ongoing security and 

maintenance of all operating systems, applications, 

virtual configurations (including the hypervisor and 

virtual security appliances), and data. In this scenario, 

the cloud provider would only be responsible for 

maintaining the underlying physical network and 

computing hardware.  

 

SaaS service offering may encompass management of 

all hardware and software, including virtual 

components and hypervisor configurations. In this 

scenario, the entity may only be responsible for 

protecting their data, and all other security 

requirements would be implemented and managed by 

the service provider.  

 

To be compliant in this scenario; If provider encrypts 

the data, they need to be a compliant service provider. 

If merchant encrypts the data, they may want to still 

hire a compliant service provider, but they don‘t have 

to.  

 

Contract - SLA should include the service provider 

achieving and maintaining compliance. Merchant 

should be able to verify the encryption of data and 

also require proof of how the service provider satisfies 

their requirements.  
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Here is the control matrix by Cloud Security Allience; 

 

PCI/DSS 

Requirement  

Merchant  Cloud 

provider  

Secure 

application 

development: 

R6  

IaaS, PaaS  SaaS  

Update OS: 

R6  

IaaS (joint)  IaaS (joint), 

PaaS, SaaS  

Log 

management: 

R10  

IaaS (joint), 

PaaS (joint)  

IaaS (joint), 

PaaS (joint), 

SaaS  

Render 

PANs 

unreadable: 

R3.4  

IaaS, Maybe: 

PaaS  

SaaS, 

Maybe: 

PaaS  

Physical 

access 

control: R9  

None  IaaS, PaaS, 

SaaS  

Vulnerability 

scanning: 

R11.2  

IaaS (joint – 

per system), 

PaaS (joint)  

IaaS (joint), 

PaaS (joint), 

SaaS  

Penetration 

tests: R11.3  

IaaS (joint), 

PaaS (joint), 

SaaS (joint) – 

degree varies  

IaaS (joint), 

PaaS (joint), 

SaaS (joint) 

– degree 

varies  

Security 

policy: R12  

IaaS, PaaS, 

SaaS (all joint)  

IaaS, PaaS, 

SaaS (all 

joint)  

Wireless 

security: 

R11.1  

None  IaaS, PaaS, 

SaaS  

 

In case of a provider data leak, merchant should be 

prepared to;  

 handle the incident as if it happened with 

them and  

 transfer regulated data to another provider  

 

Scenario 3; 

 

Merchant uses public IaaS cloud and processes cards 

and possibly stores them as well in the cloud. So, PAN 

data stored, passed through and processed in the cloud 

at provider. Cloud provider must be PCI-ok.  

 

For this scenario;  

 Encryption - all at merchant side  

 Password management – both at merchant 

and provider side  

 Incident response - true shared  

 Physical security – all at cloud provider side  

 

There is responsibility split in this scenario;  

Merchant;  

 Application security  

 Updating OS- guest Os  

 Scoping  

 Monitoring  

 Log management – guest OS and 

applications  

 

Provider;  

 Physical – access control  

 Network  

 Encryption  

 Key management  

 System security  

 Parts of application security  

 Updating OS- host OS  

 Log management- host OS, management 

systems  

 

Owning the infrastructure does not mean owner has to 

manage it. Cloud IaaS service provider owns the 

firewall appliances but Merchant, other cloud service 

provider or 3rd party manages the appliances.  

But there are 2 basic facts;  

 Merchant can‘t do PCI DSS without the 

cloud service provider  

 Cloud service provider can‘t make merchant 

compliant  

Merchants, have to obtain cloud service provider‘s 

PCI evidence before doing own assessment. 

 
Scenario 4; 
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Merchant – ecommerce or stores uses public cloud 

IaaS provider, processes cards and possibly stores 

them as well in the cloud, and uses a dedicated cloud 

service provider for payment processing, not hosting 

cloud service provider.  

 

The communication from the payment provider to the 

Cloud service provider‘s web front end can never 

contain cardholder data.  

 

The more payment provider takes on, the better: PCI 

stays in their cloud.  

 

What is PCI compliance? Payment Card Industry Data 

Security Standards (PCI DSS) are network security 

and business practice guidelines adopted by Visa, 

MasterCard, American Express, Discover Card, and 

JCB to establish a ―minimum security standard‖ to 

protect customer‘s payment card information. It‘s a 

requirement for all merchants that store, transmit, or 

process payment card information. 

 

How does my business become PCI compliant?  

 

You can either use PayPal Website Payments 

Standard, Email Payments, or Payflow Link.* Or if 

you are storing, transmitting, or processing payment 

card information, you must:  

 Build and maintain a secure network to 

protect payment card information  

 Maintain a vulnerability management 

program  

 Implement strong access control measures  

 Regularly monitor and test networks  

 Pass quarterly remove vulnerability scans  

 And more …  

For this scenario; merchant is responsible for other 

PCI DSS controls and assuring that service provider is 

compliant and maintaining PCI compliance and 

implementing other requirements on merchant data.  

Scenario 5; 

 
 

PaaS PCI;  

 Merchant – ecommerce or stores  

 Use public cloud PaaS provider  

 Processes cards and possibly stores them as 

well in the cloud  

 

Description of the scenario;  

 A major ecommerce website  

 Uses cloud service provider for a broad 

spectrum of tasks, including payments  

 Cloud provider may be PCI-ok  

 Credit card data stored/passed in the cloud  

 Credit card data processed in the cloud  

 Merchant does NOT control the OS/VMs at 

the cloud service provider  

 

A major difference between IaaS and PaaS is the 

amount of control over the system available to users of 

the services. IaaS provides total control, PaaS 

typically provides no control. This also means 

virtually zero administration costs for PaaS whereas 

IaaS has administration costs similar to a traditional 

computing infrastructure. 

One of the main differences between PaaS and IaaS is 

the level of control and administration available. With 

PaaS services such as Azure and Google App Engine 

once the application is deployed to the cloud no access 

to server software or the underlying operating system 

is available for administration.  

If PaaS cloud service provider is not PCI-ok 

(Force.com, Azure) then the only way to PCI is 

complete ―3rd party payment takeover‖ like in 

Scenario 4. 

If PaaS cloud service provider is PCI-ok then build the 

control matrix like in Scenario 3.  

Scenario 6;  

Merchant – ecommerce or stores - use public cloud 

PaaS or SaaS provider, who uses public IaaS provider 

to processes cards and possibly stores them … 

somewhere. 

 
 

We may describe like;  

 A major ecommerce website  

 Uses cloud service provider for a broad 

spectrum of tasks, including payments  

 Their provider uses another cloud provider  

 Some cloud providers MAY BE PCI-OK  

 Credit card data stored/passed in the cloud  

 Credit card data processed in the cloud  

 

Merchant‘s cloud provider‘s cloud service provider is  

 

NOT merchant‘s cloud provider! However, the 

merchant is still responsible if some controls are NOT 

implemented by provider‘s cloud service provider. 
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What We May Learn From Scenarios?  

 

 It is better to have the payment processor 

handle more and merchant/cloud service provider 

handle less of the PCI burden  

 Cloud service provider may do it, but 

MERCHANT is responsible and need to validate it  

 Finally, we CAN have PCI in the cloud!  

 

 A few recommendations;  

 Follow the scenarios as templates for your 

projects  

 Learn to scope in the cloud  

 Make a matrix of shared responsibility (and 

―keep it with you at all times‖)  

 Remember: MERCHANT is on the hook, 

even if cloud service provider does it (as per PCI 

DSS)  

 Use PCI + cloud security thinking for other 

sensitive data: SSN, PHI, financials, etc  

 Involve legal in SLA and other discussions 

about regulated data in the cloud (!)  

 Scan for YOUR sensitive data being put in 

the cloud by business partners – in THEIR clouds  

 ―Trust but verify‖ principle MUST be 

applied to your cloud service provider  

Now let‘s take a look at some real life examples; 

 

1. GE moved 400,000 desktops from Microsoft Office 

to Google Apps and then migrated them to Zoho for 

privacy concerns.1  

• Architecture  

• Open source  

 Linux hosts  

 Xen virtualization (virtual machine monitor)  

 Apache Hadoop (file system)  

 

So it is important to evaluate the company‘s security 

needs first and then cloud service security. 

 

2. New York Times  

• Used EC2 and S3 to convert 15 million scanned 

news articles to PDF (4TB data)  

• Took 100 Linux computers 24 hours (would have 

taken months on NYT computers  

• ―It was cheap experimentation, and the learning 

curve isn't steep.‖ – Derrick Gottfrid. 2  

For some jobs extra security may not be needed, and 

cloud can ease the jobs.  

 

3. Nasdaq  

• Uses Amazon S3 to deliver historic stock and fund 

information  

• Millions of files showing price changes of entities 

over 10 minute segments  

• ―The expenses of keeping all that data online [in 

Nasdaq servers] was too high.‖ – Claude Courbois, 

Nasdaq VP  

• Created lightweight Adobe AIR application to let 

users view data  

 

4. New Jersey Transit Wins InfoWorld 100 Award for 

its Cloud Computing Project3  

• Use Salesforce.com to run their call center, incident 

management, complaint tracking, and service portal  

• 600% More Inquiries Handled  

• 0 New Agents Required  

• 36% Improved Response Time  

 

5. U.S. Army uses Salesforce CRM for Cloud-based 

Recruiting 4  

• U.S. Army needed a new tool to track potential 

recruits who visited its Army Experience Center.  

• Use Salesforce.com to track all core recruitment 

functions and allows the Army to save time and 

resources.  

 

At the end Sun Microsystems CTO Greg 

Papadopoulos Sunny vision of the future  

– Users will ―trust‖ service providers with their data 

like they trust banks with their money 

 

– ―Hosting providers [will] bring ‗brutal efficiency‘ 

for utilization, power, security, service levels, and 

idea-to-deploy time‖ –CNET article 

– Becoming cost ineffective to build data centers  

– Organizations will rent computing resources  

– Envisions grid of 6 cloud infrastructure providers 

linked to 100 regional providers  

 

Conclusion  

 

As a result of small research made by PayDeg, people 

mostly think about guards in front of the bank when 

they have been asked what comes first in their mind 

about security (güvenlik). At Google search of 

―güvenlik‖ also resulted with security guards firms.  

 

At Google search of ―security‖ resulted with ―security 

essentials‖ and meaning of security in Wikipedia. 

PayDeg believes in Turkey still most valuable thing is 

money while it is information for
53

 other countries.  

 

 

                                                           
53

1 http://arstechnica.com/information-

technology/2008/10/washington-dc-latest-to-drop-

microsoft-for-web-apps/  

 

2 http://www.infoworld.com/d/cloud-computing/early-

experiments-in-cloud-computing-020  

3 

http://www.salesforce.com/showcase/stories/njtransit.j

sp  

4 

http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20081126_1117

.php  
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For that reason as scenarios PayDeg consider credit 

card information on e-commerce. Please don‘t forget, 

for the e-commerce good security on the buyer's 

system also benefits the seller; the buyer's system is 

less likely to be used for fraud or to be unavailable or 

otherwise negatively affect the seller. (The reverse is 

also true.)  

 

With this paper PayDeg wants to unroll possible 

security scenarios. One may produce more scenarios 

out of those ones.  

 

In conclusion, knowing about the security principles, 

roles, services and possible scenarios lets us choose 

proper security options and functions in the Cloud. 
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 Public-VMware-vCloud-Service-

Definition.pdf  

 Operating-VMware-vCloud.pdf  

 book_eucalyptus_beginners_guide_uec_editi

on1.pdf  

 Eucalyptus_Overview.pdf  

 enomaly_Intel_Cloud_Builder.pdf  

 abiquo_enterprise_edition_datasheet.pdf  

 abiquo_community_edition_datasheet.pdf  

 Webinar-ISF- 

CreatePrivateCloudsforCriticalApplications.pdf  

 CSC_Papers_2010_Building_a_Cloud_Com

puting_Specification.pdf  

 An Architectural View of Security for 

Cloud.pdf  

 Security Principles for  

 Cloud and SOA.pdf  

 

We watched a few presentation;  

 

How Google tackles IT security and what you can 

learn from it.  

 

We also checked it out the websites of the companies;  

http://www.edrm.net/resources/more-resources/data-

protection-laws 

http://www.eecs.berkeley.edu/~rcs/research/int 

eractive_latency.html 

 

http: //thecustomizewindows.com/2012/12/paas -

model-and-architecture-of-google-app-engine/ 

http://blogs.computerworld.com/data_center_u 

tilization_15_of_11_8_million_is_a_big_numb 

er http : //www .techrepublic.com/blog/ 10things/10 -

security-problems-you-might-not-realize-you-

have/2768 

 

http : //www .gtri .gatech.edu/ctisl 

 

http : //platform .com/ http : //eucalyptus.com/ 

 

http : //www .eucalyptus.com/resources/cloud-myths- 

dispelled?mkt tok=3RkMMJWWfF9wsRonu 

KXJZKXonj HpfsX67uosUa6g38431UFwdcj K 

Pmjr1YYDSdQhcOuuEwcWGog8xRlbG%2B 

yMbJRV6Q%3D%3D 

 

http : //www .enomaly.com/ 

 

http : //www .abiquo.com/ 

 

http : //www .vmware.com/ 

 

http : //www.vmware.com/cloud- 

computing/cloud-architecture/vcat-toolkit.html 

 

http://www.windowsazure.com/en-us/ 

 

http://msdn.microsoft.com/en- 

us/library/windowsazure/dd 179367.aspx 

 

http://aws.amazon.com/ec2/ 

http : //www .cloudstandardscustomercouncil .org 

/uc.htm 

http://cloud- 

computing.learningtree.com/2010/08/25/comp aring-

paas-and-iaas/ 

 

This document is based on Security principles and 

security scenarios on e-commerce for cloud 

computing. 

 

This document is part of my speech at Academic IT 

Conference at Akdeniz University, Turkey. 

http://ab.org.tr/ab12/ab12-cerceve.html 

http://www.eecs.berkeley.edu/~rcs/research/interactive_latency.html
http://www.eecs.berkeley.edu/~rcs/research/interactive_latency.html
http://thecustomizewindows.com/2012/12/paas-model-and-architecture-of-google-app-engine/
http://thecustomizewindows.com/2012/12/paas-model-and-architecture-of-google-app-engine/
http://blogs.computerworld.com/data_center_utilization_15_of_11_8_million_is_a_big_number
http://blogs.computerworld.com/data_center_utilization_15_of_11_8_million_is_a_big_number
http://blogs.computerworld.com/data_center_utilization_15_of_11_8_million_is_a_big_number
http://blogs.computerworld.com/data_center_utilization_15_of_11_8_million_is_a_big_number
http://www.gtri.gatech.edu/ctisl
http://platform.com/
http://platform.com/
http://www.eucalyptus.com/resources/cloud-myths-dispelled?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuKXJZKXonjHpfsX67uosUa6g38431UFwdcjKPmjr1YYDSdQhcOuuEwcWGog8xRlbG%2ByMbJRV6Q%3D%3D
http://www.eucalyptus.com/resources/cloud-myths-dispelled?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuKXJZKXonjHpfsX67uosUa6g38431UFwdcjKPmjr1YYDSdQhcOuuEwcWGog8xRlbG%2ByMbJRV6Q%3D%3D
http://www.eucalyptus.com/resources/cloud-myths-dispelled?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuKXJZKXonjHpfsX67uosUa6g38431UFwdcjKPmjr1YYDSdQhcOuuEwcWGog8xRlbG%2ByMbJRV6Q%3D%3D
http://www.eucalyptus.com/resources/cloud-myths-dispelled?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuKXJZKXonjHpfsX67uosUa6g38431UFwdcjKPmjr1YYDSdQhcOuuEwcWGog8xRlbG%2ByMbJRV6Q%3D%3D
http://www.eucalyptus.com/resources/cloud-myths-dispelled?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuKXJZKXonjHpfsX67uosUa6g38431UFwdcjKPmjr1YYDSdQhcOuuEwcWGog8xRlbG%2ByMbJRV6Q%3D%3D
http://www.enomaly.com/
http://www.abiquo.com/
http://www.vmware.com/
http://www.vmware.com/cloud-computing/cloud-architecture/vcat-toolkit.html
http://www.vmware.com/cloud-computing/cloud-architecture/vcat-toolkit.html
http://www.windowsazure.com/en-us/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dd179367.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dd179367.aspx
http://aws.amazon.com/ec2/
http://www.cloudstandardscustomercouncil.org/uc.htm
http://www.cloudstandardscustomercouncil.org/uc.htm
http://cloud-computing.learningtree.com/2010/08/25/comparing-paas-and-iaas/
http://cloud-computing.learningtree.com/2010/08/25/comparing-paas-and-iaas/
http://cloud-computing.learningtree.com/2010/08/25/comparing-paas-and-iaas/
http://ab.org.tr/ab12/ab12-cerceve.html
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Etmen Tabanlı E-Ticaret 

Uğur Güven Adar, Ali Murat Tiryaki 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,Çanakkale 

ugadar@hotmail.com, tiryaki@comu.edu.tr 

 

Özet: Günümüzde internet kullanıcıları artmakta ve e-ticaretin önemi artmaktadır.Ġnternetteki bilgilerin 

heterojenliği ve fazlalığı bizi etmen sistemlerini e-ticarette kullanmaya itmektedir.Bu sebeple etmen 

sistemlerinin E-ticarette kullanılması önem kazanmıĢtır.E-ticaretin Satıcıdan satıcıya(B2B) ve Satıcılardan 

MüĢteriye(B2C) Ģeklindeki uygulamalarına etmen sistemleri yerleĢtirilmiĢtir.Böylece etmenler müĢteriler veya 

satıcıların istedikleri ürünü veya hizmetin alıĢveriĢini sağlayacaklardır.Etmen tabanlı e-ticaret sisteminin 

yapısında genel olarak çoklu etmen sistemleri kullanılmaktadır.Bu çoklu etmen sistemlerinde,müzakere ve açık 

arttırma önem kazanmıĢtır.B2B ve B2C etmen sistemlerinin arasında bazı farklar bulunmaktadır.Bu farklar 

harici KASBAH veya AuctionBot gibi sistemlerle örneklendirilebilmektedir.Bu tip etmenlerle,E-ticaretin yıllar 

boyu artan daha da artacak ve etmenler sizin için en uygun fiyata ,en uygun özelliklerde ürün/hizmeti 

sunacaklardır. 

Abstract: Today,The number of Internet users are on the rising up and hereby E-commerce is getting more 

important.The internet is leading us to use Agents in E-commerce,because of it‘s own structure is getting more 

heteregenous and informations are various.Therefore Agents in E-commerce become more of an issue.Agent 

systems are embed to E-commerce‘s Business to Business (B2B) and Business to Costumer (B2C) 

applications.Costumers and Sellers can trade any kind of service or product via Agents.Agents in E-commerce 

use Multi Agents System.In this specific Multi-Agent Systems can negotiate,Bargain and join the auctions.There 

are some differences between B2B and B2C.We can exemplificate them with KASBAH or AuctionBot.Those 

kind of Agents will service us in the future,such as,find you the best offers of a product or service.  

 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret,Etmen,Satıcıdan satıcıya,Satıcıdan MüĢteriye,Çoklu Etmen Sistemleri 

1. Giriş 

Ġnternetin küresel alanda yaygınlaĢması ve aktif 

kullanımı ile online alıĢveriĢ, E-ticaret kavramları 

kaçınılmaz hale gelmiĢtir. E-ticaretin yıllar geçtikçe 

bir sektör olması ve her yıl yüksek oranda büyümesi 

dikkat çekmektedir. Örneğin, 2013 yılında e-ticaret 

sektörünün cirosunun 1,25 Trilyon $ olacağı 

öngörülmektedir. 2011 yılında 2,2 milyar olan internet 

kullanıcıları, 2013 yılında 3,5 milyar kullanıcıya 

ulaĢacağı beklenmektedir[1]. Bunun yanında E-

ticaretin hem alıcı hem satıcı olarak kullanmanın 

pratikliği, günün her saatinde satıĢın 

gerçekleĢtirilebilmesi, geniĢ seçenekler sunması gibi 

özellikler e ticareti çekici kılmaktadır. 

 

Elektronik Ticaret, alıcı ve satıcılara internet üzeriden 

ticaretin etkili ve verimli bir formunu sunmaktadır. 

Elektronik Ticaret, B2B(Business to Business) 

ĠĢletmeciden ĠĢletmeciye,  

 

B2C (Business to Consumer) ĠĢletmeciden tüketiciye 

veya C2C(Costumer to Costumer) Tüketiciden 

Tüketiciye transfer Ģeklinde gerçekleĢir. Buda 

güvenlik, emniyet, itibar, kanun, ödeme mekanizması, 

reklamlama, ontoloji, elektronik ürün katalogu, 

aracılar, multimedya alıĢveriĢ deneyimleri ve yönetim 

gibi geniĢ bir alanı kapsar. Etmen teknolojileri de bu 

alanların her birine yerleĢtirilebilir[2]. Bununla 

birlikte, elektronik ticaretteki çoklu etmen sistemleri 

de internetin kullanımının artmasıyla doğru orantılı 

artmaktadır[3]. Global Marketlerin yazılım etmenleri 

yazılımlarının 1997 de 7.2 milyon $,1999 da 51.5 

milyon $ ve 2004te ise 837.2 milyon $ Ģeklinde 

büyüdükleri hesaplanmıĢtır[4].Buda 1999 ve 2004 

arasında %76.2lik bir büyümeye sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu büyümenin günümüzde de devam 

etmektedir. Ülkemizde ise teknoloji yeni bir teknoloji 

olup, etmenleri ekonomide kullanma alanında 59. 

sıradadır[5]. 

Hala, ticaretin elektronikleĢtirilmesi potansiyeli geniĢ 

anlamda zorluklara sahiptir. Elektronik ödemeler 

otomatik değillerdir. Farklı ürün ve üreticilerdeki 

bilgiye kolayca ulaĢmak mümkün olduğu sürece, 

insan, alıĢveriĢin tüm aĢamalarında bulunacaktır. 

Geleneksel alıĢveriĢ aktiviteleri, insan alıcının 

tüccarlardan bilgi toplaması, bu bilgileri anlaması, 

ürün ve servisler, en uygun ödeme Ģekline karar 

verilmesi ve satın alma, ödeme bilgisi gibi konularda 

geniĢ bir efor sarf etmesini gerektirir[6].  

 

Yazılım etmenleri, bu çeĢitli aktivitelerin-özellikle 

tüketici bazında otomatikleĢtirilmesine yardım eder ve 

buda iĢlemlerin masraflarını azaltır. Yazılım etmenleri 

diğer geleneksel yazılımlardan farklıdırlar. Çünkü 

yazılım etmenleri, kiĢiselleĢtirilmiĢ, sosyal, sürekli 

çalıĢır ve yarı otomatiktirler[2]. Etmen teknolojisi 

kullanılarak Elektronik Ticaret daha bir kullanıcı 

dostu, yarı zeki ve insansı hale gelmektedir. Bu 
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nitelikler, bugün bildiğimiz ticaretin köklü 

değiĢmesine, tüm alıĢveriĢ deneyiminin uyumlu hale 

gelmesine olanak sağlayacaktır[6]. 

 

2. Anlamsal Veb 
 

Bilgisayarlara ve internete eriĢimin kolaylaĢmasıyla, 

veb dünyası gün geçtikçe büyümekte ve veri 

kaynakları artmakta ve çeĢitlenmektedir. Günümüz 

veb teknolojisinde bu çeĢitlenen kaynaklardan verilere 

ulaĢmak bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Genellikle yazılım araçları kullanmayan veb 

aktiviteleri aradığınız verilerden çok, aramadıklarınıza 

ulaĢmanıza sebep olmaktadır. Google, AltaVista, 

Yahoo gibi yazılım araçları kullanan internet 

tarayıcıları baĢarılı olsalar da, kelime tabanlı arama 

yaptıklarından istenilen düzeyde sonuçlar 

vermemektedir. Bu sebeple günümüz Veb içeriği 

makinelerin ulaĢabileceği gibi değildir; 

Semantiklik(anlamsallık) eksiktir[7]. Yani verileri 

anlamsallaĢtırabilir ve yapay zekâ teknolojileri 

kullanabilir hale gelmiĢtir. 

Tüm bu geliĢmelerin yanında, günümüz 

organizasyonlarında veriler, tamamen farklı bilgi 

kaynaklarında, depolarda, veri tabanlarında, nesne 

depolarında, bilgi tabanlarında, dosya sistemlerinde, 

dijital kütüphanelerde ve elektronik mail sistemlerinde 

bulunabilir. Veri aramalarında genellikle çoklu 

kaynakların kullanılması ama gerekli bilginin farklı 

kaynaklardan eriĢimi, bilginin sürekli değiĢmesi gibi 

zorluklar getirmektedir. Bu sorunları çözmesi için 

TSIMMIS[8] farklı yazılımlar geliĢtirilmiĢtir. Burada 

kullanılan etmen-arabulucular (agent-mediator) 

vasıtasıyla veriler çevrimi sonrası ayrıĢtırılabilir. 

Böylelikle anlamsal ağ, etmenler vasıtasıyla daha aktif 

hale getirilebilir[8]. 

 

3. Etmen Kavramı 

3.1 Etmenler 

 

Etmenler hakkında çok farklı sayıda tanım 

bulunmaktadır. Bunların hepsi farklı yaklaĢım, 

beklenti ve görüĢlere göre belirlenmiĢtir. Genel olarak 

Etmenler(Agents),algılayıcıları yardımıyla çevreyi 

anlayan, tepki vericileri ile tepkilerini eyleme döken 

akıllı yazılımlardır.[9]Öte yandan Bradshaw‘a[10] 

göre ―birinin etmeni diğerinin akıllı objesidir. 

Shahom[11]‘a göre ise devam eden eylemlere sahip, 

bağımsız, özel bir çevrede bulunan ve bu çevredeki 

diğer ajanlar ve iĢlemle etkileĢimde bulunan 

yazılımlardır. GeniĢ bir periyoda etmenlerin kendileri 

ve diğer etmenlere davranıĢları, önceki 

deneyimlerinden(öğrenmesi ile) de alınabilir. Bunun 

ötesinde, etmenler birbiri ile iletiĢime geçebilir, 

yardımlaĢabilir ve yapacakları görev için bir bölgeden 

diğerine geçebilir[10]. 

 

Bir problemin çözülmesinde etmenlerin gereklilikleri 

aĢağıda belirtilmiĢtir[10][12][13]; 

 Tepkisellik: seçebilme, anlama ve harekete geçme 

yetisi, 

 Otonomi: Hedef odaklı, önleyici ve kendiliğinden 

baĢlayabilir davranıĢ, 

 İşbirliksel Davranış: Ortak bir hedefe ulaĢmak için 

diğer etmenlerle iletiĢime geçebilme, 

 Bilgi Temelli İletişim Becerisi: Sembol seviyesindeki 

protokoller yerine, insanlarla veya diğer etmenlerle 

insansı iletiĢim kurabilmesi, 

 Sonuç Çıkarabilen Kapasite: Ġstenilen yöntemlerle, 

ana görevin ön bilgisini kullanarak, yapay görev 

özellikleriyle hareket edebilmesi, 

 Süreklilik: GeniĢ zaman aralıklarında kimliğin 

devamlılığı, 

 Kişilik: Özelliklerin ve karakter özelliklerinin açıkça 

gösterilebilmesi, 

 Uyumluluk: Öğrenebilme ve deneyimle kendini 

geliĢtirebilmesi, 

 Hareketlilik: Kendisini yönlendirerek bir 

platformdan diğerine geçebilmelidirler. 

Etmenler Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir[10]; 

 Hareketlilik,(statik, dinamik) 

 Sembolik çıkarım modelinin varlığı 

 Görevler, etmenler çok fazla bilgiyi düzenlemeye 

yardım edebilirliği(internet) 

 Hibrid özellikler, bir ve ya birden fazla etmen 

yaklaĢımının tek bir etmende birleĢtirilmesi 

 Ġkincil özellikler, etmen için daha güçlü bir 

tanımlama sunar. Bazıları; değiĢkenlik, 

yardımseverlik,doğruluk, güvenilirlik,devamlılık, 

mantıklılık gibi. 

 

Dört tip, Etmen birincil özelliklerini karakterize 

eder[10][14].Bunlar,ĠĢbirliği, ĠĢbirliğine dayalı 

öğrenme, arayüz ve akıllı etmenlerdir.Bu etmenlere 

ait kesiĢim ġekil-1‘de Nwana‘nın birinci özellik 

topolojisi olarak belirtilmiĢtir. 

 

 
Şekil-1 Nwana‘nın birincil özellik topolojisi 

 

3.2. Örnekler 
 

Etmenlerin pratikteki kullanımları ile ilgili aĢağıdaki 

linklerden örneklere ulaĢılabilir[15]; 

 http://agents.umbc.edu/agentslist/ 

 http://agents.www.media.mit.edu/groups/agents/proj

ects/ 
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 http://www.agent.org/pub/activity.html 

 http://www.botspot.com/search/ 

 http://www.cs.cmu.edu/~softagents/projects.html 

 http://www.expasy.ch/sgaico/html/olb/Sources/Acce

ss/Pointers.html 

 http://www.ksl.stanford.edu/knowledgesharing/agent

s.html 

 

4.Çoklu Etmen Sistemleri(Mas) 
 

Tek bir etmenin yalnız baĢına kendi bilgi ve bireysel 

yeteneklerini kullanarak çözemediği veya etkin bir 

biçimde çözemeyeceğini düĢündüğü problemleri 

birbiriyle iĢbirliği yaparak eĢgüdümlü bir biçimde 

çözmek için bir araya gelen etmenlerin oluĢturduğu ağ, 

çok-etmenli sistem (multi-agent system) olarak 

adlandırılmaktadır (Durfee ve ark., 1989)[15].Çoklu 

Etmen sistemlerine iliĢkin araĢtırmalar ―dağıtık yapay 

us‖(distributed A.I.) genel baĢlığı altında 

yapılmaktadır.Dağıtık yapay us,çok etmenli 

sistemlerin,kendi özelliklerini kullanarak istenen 

hedefi nasıl gerçekleĢtirebileceği üzerinde 

durmaktadır. Günümüz çok-etmenli sistemlerinin 

büyük çoğunluğu FIPA (The Foundation for 

Intelligent Physical Agents) standartlarına 

dayanmaktadır[16]. 

 

FIPA, çok-etmenli sistemler arasındaki birlikte-

çalıĢabilirliği (interoperability) en üst düzeye 

çıkartmak için evrensel standartlar ortaya koymak 

amacı ile kurulan, kar amacı gütmeyen bir topluluktur 

(FIPA, 2001).E-Ticarette etmenler, dağıtık olmasından 

ve birden fazla etmen bulunduğundan FIPA 

protokolleri önem arz etmektedir. 

 

5. E-Ticaret 

 

E-Ticaret, iĢ alanı bilgisinin, iĢ iliĢkilerinin 

geliĢtirilmesinin, iletiĢim ağları vasıtasıyla 

sağlanmasıdır.[17]E-ticaret, Ģirketlerin birbiriyle 

iliĢkisi olduğu gibi(Business to Business B2B), 

Ģirketler ve müĢteriler(Business to Costumer B2C) 

arasında olabilir. Günümüzde E-ticaret çoğunlukla 

ġirketler arasında (B2B) olmakta,%10‘dan daha az bir 

kısmı ise müĢteri doğrultusunda yapılmaktadır. 

Türkiye‘deki 2012 E-Ticaret hacmi Ocak-ġubat-Mart 

aylarındaki toplam hacim 7.013,33 Milyon Türk lirası 

olarak gerçekleĢmiĢtir[18].Türkiye‘deki internet 

kullanıcı sayısının 35milyon‘a[19] ulaĢması ve sürekli 

bir artık göstermesi, bu alana dikkat çekilmesini 

sağlamıĢtır. 

 

E-Ticaretin baĢarılı olabilmesi için Ģekil-2‘de 

görülmekte olan 3 temel sütuna ihtiyacı vardır. Bunlar; 

Elektronik Bilgilendirme, Elektronik ĠliĢkiler ve 

Elektronik Alım-Satım [20]. 

 

Elektronik Bilgi sütunu, tüm bilgilerin herkes 

tarafından paylaĢılabilmesi anlamına gelmektedir. 

Veb‘in farklı multi medya formlarından oluĢan küresel 

bir depo olduğu düĢünülürse, herkes bilgiyi paylaĢan 

yayıncı olabilmelidir. Fakat var olan bilgi uygun bir 

formata çevrilip iĢlenmelidir. Veb kataloglarının 

yönetiminin zor ve karmaĢıktır. Özellikle kataloglar 

sanal olduğunda, birden fazla kaynaktaki veriye 

ulaĢmak ve birleĢtirmek güç bir hal almaktadır. 

TSIMMIS örneğinde olduğu gibi [8] heterojen 

sistemlerdeki verilere ulaĢmak için farklı mediatorler 

ve çeviriciler kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil-2 E-Ticaret Temelleri 

 

E-Ticarette baĢarı için, olması gereken ikinci sütun ise, 

Elektronik İlişkiler sütunudur. Bu kısımsa mutlaka 

yeniliğe açık, değer eklenebilir, bilgi sağlayabilir ve 

etkileĢimli olmalıdır. Sitede fikirlerin 

oluĢturulabileceği forumlar olmalıdır. Kısaca E-ticaret 

sitesi, bir topluluk ortaya çıkarmalı ve bir ―giriĢ 

limanı‖ olmalıdır. Ġyi bir topluluk, müĢterilerin 

ilgilerini gösterecektir. Burada müĢterinin girdiği 

kullanıcı bilgileri, seçenekleri sistem tarafından izlenip 

bilgi toplama yapabilmelidir.(KiĢiselleĢtirme, müĢteri 

alıĢveriĢ davranıĢlarının analizi vs.) 

 

E-Ticarette üçüncü ve son sütun ise, doğal olarak 

Elektronik Alım-Satımdır. Fark edilen gerçek engeller, 

elektronik alım-satımdan önce üstesinden gelinmelidir. 

Bunun da anlamı ödeme yapma ve bağlayıcı kontratlar 

dörtdörtlük gerçekleĢmelidir. Buradaki en büyük engel 

internetteki güvenliktir. Kimlik tespiti ve ödemede çok 

fazla kabul edilen standart olmayıĢı, müĢteri tarafından 

güvenin az olması, genel korkular ve karasızlık bu 

alandaki ana problemlerdir. 

 

Günümüzde, müĢteri odaklı E-ticaret uygulamaları ilgi 

çekmektedir. Bu uygulamaların aktiviteleri, servis 

yada ürünün alınıp satılması, hisse senedi alım satımı 

ve brokerlik veya online reklamda görülmektedir. 

Burada ortaya çıkan konulardan en önemlisi 

müĢterinin Veb‘de kolayca ödeme yapması ve ürünü 

güvenle almasıdır. MüĢteri küçük bir gayret 

harcayarak yatırım yaptığında, e-ticaretten bolca 

kazanç sağlayabilmelidir. Bir ürünü en düĢük fiyattan 

bulması veya en son geliĢmiĢini elde etmesi büyük bir 

avantaj sunmaktadır. Internetin bir diğer avantajı 

da,7gün 24 saat müĢteriler internette alım-satım 

yapabilmektedirler. MüĢterilerin yanında, Tüccarlar 

http://www.ksl.stanford.edu/knowledgesharing/agents.html
http://www.ksl.stanford.edu/knowledgesharing/agents.html
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için de bu iyi bir avantajdır. Tüccarlar küresel 

marketlerin gösterdiği büyük potansiyeli görebilirler 

ve fiyat farklarından kazanç sağlayabilmektedir. 

Otomatik pazarlıkla, tüccarlar farklı fiyatlamaları 

kullanıp, eskiden kar sağlamayan ürünleri  kar 

sağlayabilir hale getirmektedir[17]. 

 

6.E-Ticarette Akıllı Etmenler: 

6.1 Tanımlama: 

 

E-Ticaretin avantajları ve dolayısıyla gün geçtikçe 

büyümesi, yeni ihtiyaçları da beraberinde 

getirmektedir. E-Ticaretin güvenlik, güven, saygınlık, 

ontoloji, yasalar, ödeme mekanizmaları, reklamlama, 

online kataloglar, aracılık, multi medya satıĢ deneyimi 

ve geri hizmet yönetimi gibi geniĢ bir alana 

yayılmıĢtır. Etmen teknolojileri ise bu alanlardan 

herhangi birine, kiĢiselleĢtirilmiĢ, devamlı çalıĢan, 

istenen yarı otomatik davranıĢı gerçekleĢtirilebilir 

durumdadır. Bununla birlikte etmenin özellikleri 

belirtilmiĢ ve geliĢtirilebilir uygun etmen 

teknolojisinin kullanılması gerektirir[21]. 

 

Bu sebeple, yazılım etmenleri e-ticarette mediatorler 

olarak önemli bir rol oynayacaklardır.[22]Bizde e-

ticaretteki etmenleri, e-ticaretin genel yapısı olarak 

ikiye ayrılmaktadır (B2B-B2C). 

E-ticarette etmenlerin kullanılmasına ait bazı örnekler 

aĢağıdadır[23]; 

 

Senaryo 1:Alıcının isteğine uyan en yakını bulmak. 

Alıcı önümüzdeki Cuma Lonra‘dan, Yunan adalarında 

tatile gitmek istemektedir. Ve bunların hepsinin 

300£‘dan az olmalıdır.Yazılım etmenleri bu konuda 

bilgilendirilir ve alıcının isteğine göre seçenekleri 

raporlandırmalıdır.Bu görevi tamamlamak için 

etmen,konuyla alakalı e-marketleri ve uygun 

zamanları belirler.Bunların arasından da,özel isteklere 

göre belirlenmiĢ tatilleri bulmaya çalıĢır.Bu arada 

herhangi uygun fiyatta tatil bulamazsa,online açık 

arttırmaları izler ve gereksinimlere tam uyan bir açık 

arttırmaya teklif verir.Böylece kullanıcının izin verdiği 

i gidebilir.Etmen esnekliğe Ģu Ģekilde karĢılık 

verir;Yunan adalarına önümüzdeki haftada tüm uçak 

biletleri 400£ dan fazla olduğunu öğrenirse,etmen ilgili 

e-markete tekrar gelerek,diğer seçenekleri gözden 

geçirir ve değiĢen yeni gereksinimlere göre seçim 

yapar.Bunun devamı olarak kullanıcıya neden böyle 

bir seçim yaptığını döndürür. 

 

Senaryo 2:Çoklu E-marketlerdeki davranış, Alıcı yeni 

bir bilgisayar almaya karar verir. Bilgisayarın 

özellikleri yüksek olmalıdır, markası kaliteli olmalıdır 

ve bir hafta içerisinde teslim edilebilmelidir. Yazılım 

etmenine bu bilgilerin verilmesiyle en uygun modeli 

bulmaya çalıĢır ve etrafta pazarlığa açık en uygun 

fiyattaki bilgisayarı satın almaya çalıĢır. Etmen uygun 

e-marketleri belirledikten sonra, bunları en kullanıcı 

gereksinimlerine göre sıralar, en çok uyanların 

sitesindeki bilgisayar üreticilerini karĢılaĢtırır ve en 

uygun özellikli, yaklaĢık fiyatı uygun olanları belirler. 

Buradan sonra etmen, pazarlık için uygun bir strateji 

belirler. Etmen önerebileceği maksimum fiyat 

belirlidir. Fakat bunu sadece etmen bilmektedir. Bu 

miktar, katalogdaki önerilen fiyatlar arasındaki en 

ucuz olanı olacaktır. Buradan sonra etmen, bazı 

üreticilerle doğrudan pazarlık eder. Burada bulduğu en 

ucuz fiyattan daha ucuza elde edip edemeyeceğini 

dener(veya teslim tarihini öne almaya çalıĢır).Bundan 

sonra etmen online açık artırmalara bakarak, burada 

ürünü ucuz bulup bulamayacağına bakar. Etmen 

pazarlığı tamamladığında(veya açık arttırmadan iyi bir 

anlaĢma sağladığında) satın alan etmen, sahibine satıĢ 

için uygunların listesini sunar. Alıcı da buna göre 

uygun bir tanesini seçip satıĢ iĢlemini gerçekleĢtirir. 

 

Senaryo 3:Koalisyon Oluşumu, Fırın etmeni, yaz ayları 

için süpermarketlere günlük 500 kek satmak 

istemektedir. Fakat bu fırın, günlük en fazla 300 adet 

üretebilmektedir. Bu yüzden günde 200adet kek‘i e-

markette satan diğer satıcılardan sağlamak için 

iletiĢime geçer. Fırın etmeni, diğer etmenleri 

süpermarketin yazın ne kadar daha kek‘e ihtiyacı 

olduğunu ve koĢulları belirtip, ortaklık teklif eder. 

Potansiyel ortaklar dönüt vermesi sonucu, pazarlıklar 

baĢlar ve anlaĢılan etmenle ilgili bilgiler fırın etmeni 

kullanan sisteme gelir. 

 

Buradaki ilk iki senaryo B2C senaryosu olup üçüncü 

senaryo B2B senaryosudur. Bu örneklerle sadece 

etmenlerin davranıĢları değil, birbiri ile nasıl iletiĢime 

geçip etkileĢimde bulundukları da gösterilmiĢtir[24]. 

 

6.2.Sistem Mimarisi: 

 

Etmen mimarisi, etmenin kullanım alanına ve 

özelliklerine göre değiĢmektedir. Her etmen, 

birbirinden bağımsız, iĢbirliğine açık, koordineli, akıllı 

ve kullanıcının isteklerini yerine getirebilmek için 

iletiĢim halindedir. ġekil -3‘de[25] fonksiyonelliğine 

göre üç farklı tipte etmen, üç farklı aĢamada 

gerçekleĢtirmiĢtir. Buradaki ortam alıcı ve satıcı 

perspektifinden verilen genel bakıĢtır. 

 

 
Şekil 3-Etmen uyumlu E-ticaret çevresi. 
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6.2.1 Arayüz Etmenleri(Interface Agents): 

 

Arayüz etmenleri, statik etmenlerdir. Sistemin 

kullanıcı ile iletiĢimini sağlayan etmenlerdir. Ana 

görevleri, gelen sorguları iletmek ve sonuçları 

getirmektir. Arayüz etmenleri, gelen sorguları ürünün 

ilgisi ve kısıtlamalarına göre kabul eder. Kullanıcıya 

uyan en iyi sonucu da buna göre döndürürler. Arayüz 

etmenleri gerçekleĢen olaylara göre, kullanıcı profilleri 

hakkında bilgi edinirler[25]. 

 

6.2.2 Kaynak Etmenleri(Resource Agents): 

Kaynak etmenleri statiktir. Bunun yanında ulaĢma, 

izleme ve verinin yerel klasörden getirilmesinden 

sorumludur. Ek olarak, diğer etmenlerin adreslerini 

sorgulayabilirler. 

 

6.2.3 Alıcı(Getirici) Etmenler(Buyer/Retrieval 

Agents): 

Getirici etmenler, alıĢveriĢ yapan etmenlerdir. Getirici 

etmenlerin, sunuculara gitme, arayüz etmenlerinin 

sunduğu gereksinim ve olanaklara uygun olarak 

pazarlık etme gibi kapasiteleri vardır. Getirici etmen 

sunucu kaynağına gittiği zaman, tüm gerekli 

bileĢenleri, pazarlık modeli, parametre tablosu ve satıĢ 

iĢleminin bilgilerini de getirir[25]. 

 

6.3 Etmenin Mimarisi: 

 

Tüm etmenlerin mimarisi benzer olmakla birlikte, her 

bir mimari için kullanılan bileĢenlerin fonksiyonelliği 

de benzerdir. Etmen mimarisi, önerilen sisteme göre, 

aĢağıda belirtilen yedi ana modüle bağlıdır. Kullanıcı 

profili modülü, Diğer etmenlerin modülü, fabrika 

modülü, pazarlık modülü, kullanıcı profili modülü, 

problem çözüm modülü ve iletişim modülüdür. Bunlar 

ġekil-4 de detaylı görülebilmektedir. 

 

 
Şekil-4 Etmenin mimarisinin genel görünüĢü 

 

Arayüz etmeni mimarisi, yukarıda belirtilenlerin 

tümüne bağlıdır. Kullanıcı profili modülü, kullanıcının 

yaptığı tüm iĢlemleri kaydetme sorumluluğu vardır. Ek 

olarak, kullanıcının profilinin getirilmesi ve 

değiĢtirilmesine de izin verir. Tüm profillerde yerel 

veritabanında kayıtlıdır. BaĢka bir deyiĢle, arayüz 

etmeni getirmesinin gerektirdiği tüm kullanıcı 

profillerini getirmelidir. Kullanıcı profili modülünün 

gerçekleĢtirilme örneği Tablo-1‘de görülebilir. Diğer 

etmenler modülü, etmenin diğer etmenlerle ilgili 

iliĢkisini, ilgilenilen ürünün bilgisini(fiyat, dönüĢ 

süresi, adres, isim, Proxy ve etkileĢime ne zamanlar 

girdiği gibi) ve bu durumlar karĢısında etmenin 

yapması gerekenleri tutar. Küçük bir tablo örneği 

Tablo-2‘de gösterilmiĢtir. 

 

 
Tablo-1 Kullanıcı Profil Modülü 

 

Fabrika Modülü ise, zaman kısıtlaması, sunucular ve 

adresler gibi getirici etmenlerin yaratılması ve 

parametrelerinin ayarlanmasından sorumludur. Getirici 

etmenler, Arayüz etmenlerinin kaydına göre belirlenir.  

 

Kullanıcı Arayüz Modülü, grafiksel kullanıcı 

arayüzleri oluĢturulmasında ve sorguların kabul 

edilmesine yardım eder. İletişim Modülü, etmenlerin 

diğer tüm etmenlerle iletiĢime geçmesine, verileri 

değiĢip birbirilerine mesaj göndermesine yarar.  

 

Problem Çözme Modülü ise, bilgiye ihtiyaç duyan 

etmenin beynidir. Hedefleri kabul eder ve kullanıcının 

istediği uygun çözümleri döndürür[25]. 

 
Tablo-2 Diğer etmenler Modülü Tablosu 

 

Getirici Etmenlerin mimarisi Ģu modüllere bağlıdır; 

ĠletiĢim modülü, Bilgi modülü, Pazarlık modülü ve 

diğer etmenler modülüdür. Tüm modüllerin 

fonksiyonelliği, arayüz etmeninin sahip olduğunun 

aynısıdır. Yalnızca bilgi modülü, hedef için 

yararlanılacak etmenlerin bilgilerini tutar. Pazarlık 

parametreleri ve tabloları, ürünün kullanıcı özellikleri, 

tur sayısı, ürünün fiyatı ve etkileĢime kaç kez maruz 

kaldığını da bulundurur. 

 

Kaynak Etmeni mimarisi üç modüle bağlıdır; bilgi 

modülü, problem çözme modülü ve iletiĢim 

modülüdür. Kaynak etmeni kullandığı az modülle, 

bilginin veritabanından getirilmesini ve 

kaydedilmesini sağlar. 
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6.4 Sistemin Yapısı: 

 

Çok etmenli E-ticaret sisteminin yapısı ġekil-5‘de 

gösterilmiĢtir. Sistem, pazarlık etmeni, veb server, 

etmen veri tabanı, ticaret ürünü veri tabanı, 

KQML/OWL iletiĢim serveri, internet gibi birimleri 

içerir. Örnekteki sistem Java‘da tasarlanmıĢ bir 

sistemdir.[26]Etmenler arası iletiĢim dili KQML ve 

içerik dili olarak OWL kullanılmıĢtır. Server da Veb 

servis teknolojisini kullanmaktadır. Etmenler arası 

müzakereler, karĢılıklı çok iĢli eĢzamanlı teklif verme 

müzakere protokolüne göre yapılmaktadır. Genetik 

algoritma da, en uygun müzakere sonucunu bulmada 

kullanılmıĢtır[27]. 

 

 
Şekil-5 Sistemin Yapısı 

 

6.5 Kullanılan Diller: 

Özellikle ĠletiĢim Modüllerinde Aglet mesajlaĢma 

formatı kullanılmaktadır. Bu format alan bağımsızlığı, 

senkronizasyon, paralel mesajlaĢma ve çoklu cevap 

almada özellikler sunmaktadır.[25] 

Etmenin bir diğer iletiĢim dili ise Bilgi Sorgu Güdümlü 

Dil/Knowlegde Query Manipulation 

Language(KQML) kullanılmaktadır. Sisteme 

yerleĢtirilmiĢ gerekli ve limitli mesajları sunmak için 

kullanılır. ASK, TELL, NEGOTIATE, OFFER, 

ACCEPT ve REJECT gibi mesajlar olabilir[31]. 

 

6.6 Sınıflandırma: 

Etmen tabanlı E-Ticaretteki etmenleri davranıĢsal ve 

iĢlevsellik olarak sınıflandırmak gerekirse, bunu E-

Ticaretteki sınıflandırmaya göre yapılabilmektedir. 

Bunlar; 

a) B2C(Satıcıdan Müşteriye) 

b) B2B(Satıcıdan Satıcıya) 

ġeklinde sıralanabilmektedir. 

 

6.6.1 Satıcıdan Müşteriye Etmenler(B2C): 

 Satıcından müĢteriye e-ticaret gün geçtikçe daha 

yaygınlaĢmaya, daha çok servis ve ürünü sunar hale 

gelmektedir.[28] Bu yaygınlaĢmayla birlikte yazılım 

etmenlerinin süreçte görev alması ve ticaret 

deneyiminin artması, sektörü hızlandırmaktadır. Bu 

etmenleri anlamak ve geliĢtirmek için CBB modeli 

kullanılmaktadır. Ġlgili Ģekil-6‘de görülebilir.([29]esas 

alınmıĢtır).Müşteri Yakalama Modeli  ile etmenin beĢ 

kısmında mediator gibi hareket etmesi gerekmektedir; 

Ġstek tanımlanması, ürün brokerliği, alıcı birlik 

oluĢumu, tüccar brokerliği ve müzakere 

olmaktadır.[24] Bazen tüccar brokerliği ve müzakere 

arasında çok fark yoktur, çünkü müzakere brokerliği 

de içerebilmektedir. Örneğin Jung ve Jo[30] brokerlik 

tekniğinde, müzakere protokolünü alıcı ve satıcının 

eĢleĢmesinde kullanabildiği gibi, broker servisinde de 

açık arttırmada sunulan uygun tedarikçiyi bulur. 

Broker servisi açık arttırmayı kazananı bulmada da 

kullanılmaktadır. Bu duruma karĢı aĢağıda bahsedilen 

5 safha önerilmiĢtir[24]. 

 

 
Şekil 6-CBB modeli 

 

6.6.1.1 İstek Tanımlaması: 

Bu alanda müĢteri ihtiyaç duyduğu servis veya ürünü 

tanımlar. Bu çok farklı Ģekilde gerçekleĢebilir. 

(örneğin, reklamlar, arkadaĢlar vasıtası gibi). Ama 

etmen vasıtalı e-ticaret dünyasında bu durum kullanıcı 

etmeni ile de olabilir. Bu tip etmenlere bildirim 

etmenleri denir. Bu etmenler kullanıcıya istediği 

alandaki bilgileri ve değiĢiklikler konusunda bilgi 

verir. Bunun olabilmesi için kullanıcının bir profilinin 

olmasına ihtiyaç vardır. Bu profil birden çok yolla 

bulunabilir; kullanıcının davranıĢının izlenmesi, 

doğrudan ortaya çıkarma tekniği veya mantıksal 

programlama teknikleri olabilir.[24] Etmene bir kez 

profil yüklendiği zaman, etmen kullanıcıyı herhangi 

bir uygun ürün/servisin olduğu konusunda 

bilgilendirir. Örneğin Amazon Delivers 

(http://www.amazon.com) da kullanıcıların daha 

önceden ilgilendikleri sayfalarda/ürünlerde bir 

yenilenme olduğu zaman ―AutoWatch‖ özelliği ile 

ürünlerin bilgileri hakkında haberdar eder. 

 

6.6.1.2 Ürün Brokerliği: 

Ġstenilen ürün/servisin tanımlanmasından sonra, 

etmenin ürünü alması için ürün brokerliği devreye 

girer. Ürün Brokeri özellik tabanlı filtreleme ve 

kısıtlama tabanlı filtreleme iĢlemi yapar. Örneğin bir 

Sony dizüstü amazondan alınmak istendiğini 

düĢünelim. Etmen ―bilgisayar‖ kategorisini seçer. 

Ardından markalar kısmından, Sony‘i seçer ve bu 

alandaki bilgisayar özelliklerini döndürür. ĠĢbirliği 

filtresi, kullanıcı özelliklerini ve benzerliklerini 

kullanıcı seçenek profiline ekler. Bundan sonra,‖en 
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yakın komĢudan baĢlayarak‖ karĢılaĢtırma iĢlemi 

yapar[2]. 

 

6.6.1.3 Alıcı Birlik Oluşumu: 

Alınacak ürün belirlendikten sonra, müĢteri doğrudan 

tüccar brokerliğine geçebilir veya diğer müĢterilerle 

iletiĢime geçip bunlarla ortak bir hedefi 

gerçekleĢtirmek için iĢbirliğine gidebilir. Bu Alıcı 

birliğinde, her müĢteri kendi etmeniyle temsil edilir ve 

birleĢerek, tüccara daha büyük sipariĢ verme isteğinde 

bulunurlar. Bu Ģekilde istenilen ürün/hizmeti daha 

uygun bir fiyata almaya çalıĢırlar[24]. Tsvetovat ve 

Sycara[32] nin yaklaĢımında, bu durum beĢ aĢamadan 

oluĢur. Pazarlık, lider seçimi, birlik oluĢumu, 

ödemelerin toplanması ve iĢlemin 

gerçekleĢtirilmesidir. 

 

6.6.1.4 Tüccar Brokerliği 

SeçilmiĢ istenen ürün belirlendikten sonra, belki alıcı 

birliği oluĢturulmuĢ halde, tüccar brokerliği, etmenin 

uygun tüccarı bulması ve ödemesi ile gerçekleĢir. 

Burada yapılmak istenen algoritma, aynı ürünü en 

ucuza veren tüccar ile anlaĢmaktır. Bargain Finder bu 

alanda ilk sistem olarak adından söz etmiĢtir.[33] 

Örneğin müĢteri bir CD almak isterse Bargain Finder, 

tüm satıcıları gezip en ucuz fiyatta olanı seçecektir. 

Bunun bir örneği de Priceline[34] ,en uygun uçak 

bileti, otel odası ve arabaları bulabilmektedir. 

Burada tabiî ki fiyat her zaman belirleyici olmayabilir. 

Teslim süresi, garantisi vs. gibi konularda belirleyici 

olabilmektedir. Bu yüzden etmenlerin özellikleri 

arttırılmalıdır. Frictionless[35] örneğinde olduğu gibi 

birden fazla özellikte bulma özelliğine sahiptir. 

 

6.6.1.5 Müzakere/Pazarlık: 

Seçilen tüccar ile bir sonraki adıma yani müzakere 

adımına gelinmiĢ olur. Burada ürünle ilgili tüm 

koĢullar belirlenmiĢtir. E-ticaretin ve sürekli değiĢen 

fiyatları kontrol etmesi mümkün olmadığından 

etmenlerin bu konuda pazarlık etmesi kaçınılmazdır. 

Önceki kısımlarda bahsettiğimiz gibi, etmenler 

öncelikli olarak bir teklif belirlerler. Burada etmenler 

kullanıcının maksimum kazanç sağlaması için 

uğraĢırlar. Burada B2C e-ticareti iki kategoriye 

ayrılabilir; 

 

Açık Arttırma: Günümüzün en çok araĢtırılan e-

ticaret metodudur.[24] Internet açık arttırma listesi 

2002de 2,500den fazla açık arttırma Ģirketinin listesini 

tutmaktadır.[36] Açık arttırma, geleneksel açık 

arttırma tekniklerinin kullanılmasının yanında, esnek 

bir fiyatlandırma sunmaktadır. Genellikle etmenler 

aktif olarak ürün/hizmetin yerini belirler ve en yüksek 

teklifi veren ürün/hizmeti alır. Açık arttırmacı 

etmenler, teklif verirken ilgili protokole bağlı kalırlar. 

En son anlaĢma genellikle açık arttırmacı ve baĢarılı 

teklif veren arasında olur. Çok fazla açık arttırma 

tipleri bulunmaktadır. Açık arttırma parametre 

taksonomilerinin tanımlanması ile 25milyondan fazla 

tipte açık arttırmaya olanak verir.[24] Fakat burada 

dört farklı açık arttırma Ģekli görmek mümkündür. 

Bunlar; Ġngiliz Açık arttırması, Ġlk fiyatı belirlenmiĢ 

teklif açık arttırması, Vickrey açık arttırması ve 

Hollanda Açık arttırmasıdır. 

 

-İngiliz Açık Arttırması, etmenin temel stratejisinin, en 

iyisini yapıp diğer etmenlerin yaptıklarının görmezden 

gelinmesidir.[24] Örneğin var olan tekliften sadece 

biraz fazla daha vermesi ve kullanıcının verdiği limite 

kadar bunu devam ettirmesi örnek olabilir. 

FIPA‘nın Ġngiliz Açık arttırması için belirlediği 

protokolü Ģekil-9‘da[37] görülebilmektedir; 

 

 
Şekil-7 FIPA Ġngiliz Açık Arttırması 

 

İlk Fiyatı Belirlenmiş Açık Arttırma, burada ise genel 

olarak bir teklif stratejisi yoktur. Verilen teklifin 

değeri, o andaki o etmendeki değerlendirmeler sonucu 

yapılır. Burada etmene kullanıcı profilinden 

belirlenmiĢ öncelikler önemli yer tutar. 

 

-Vickrey Açık Arttırması,teklif veren etmen burada 

ürünün değerini bilmekte fakat diğer teklif verenlerin 

değerini bilmemektedir. 

 

-Hollanda Açık Arttırması, ilk fiyatı belirlenmiĢ açık 

arttırmaya benzer. Burada etmen sadece kendisinin en 

fazla fiyatı verip veremediğine bakar ve bunun harici 

açık arttırma aĢamalarının hiçbirinden bilgi sahibi 

değildir[24]. 

 

Müzakere:AnlaĢmalı çok iĢli teklif verme müzakere 

protokolü genetik algoritmanın metropolis kuralını 

esas alır; Ġki etmen müzakere ederlerken, sonucu 

güvendikleri üçüncü bir etmene eĢzamanlı olarak 

sunarlar. Güvenilen üçüncü etmen değeri çözer ve 

buda iki etmeni de isteklerini karĢılar. Eğer iki etmen 
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de sonucu kabul ederse, güvenilen üçüncü etmen 

müzakerenin baĢarılı bir Ģekilde bitmesini sağlar ya da 

müzakere baĢarısız olur. Pazarlık notasyonu Ģekil-8‘da 

görülebilir; 

 
Şekil-8 Pazarlık notasyonu 

 

ġekil-9‘da ise müzakere durumu anlatılmıĢtır[26]. 

S1:Alıcı etmen, satıcı etmeni buldu ve müzakere 

baĢlar. 

S2:Alıcı etmen baĢlangıç fiyatını ve üçüncü güvenilen 

etmenin özelliklerini gönderir. 

S3:Satıcı etmen kendi baĢlangıç fiyatını ve güvenilen 

üçüncü etmenin özelliklerini gönderir. 

S4:Güvenilen üçüncü etmen genetik algoritmadaki 

metropolis kuralını kullanarak en iyi sonucu getirir. 

S5:Müzakere baĢarılı 

S6:Müzakere baĢarısız 

S7:Müzakere bitti. 

 

 
Şekil-9 Sonlu müzakere 

 

Müzakere modülü ise iki alt modüle ayrılmıĢtır. 

Bunlar; Değerlendirici ve Teklif verici modüllerdir. 

ġekil -10 de görülebilir. 

 

 
Şekil-10 Müzakere Modülü 

 

Değerlendirici Modülü, diğer etmenlerden gelen 

önerileri değerlendirir. Bu modül iki bileĢenden 

oluĢur; özellik değerlendirmesi ve faydalılık 

saptanması. Özelliklerin değerlendirilmesi, gerçek 

değerlerin numarasal değerlere çevrilmesi sonucudur. 

Faydalılık saptanması ise, bileĢene gelen tüm özellik 

değerlerinin hesaplanmasıdır. Eğer teklif, kullanıcının 

verdiği değerden fazlaysa teklif planlayıcısını harekete 

geçirir ve yeni bir teklif gönderir. Eğer kullanıcının 

belirlediği değerin altındaysa ve anlaĢma sağlandıysa, 

iĢlem durur. 

 

Teklif Modülü ise tekliflerin veya karĢı tekliflerin 

üretilmesiyle diğer etmenlere gönderilmesini sağlar. 

Buda iki bileĢene bağlıdır. Bunlar teklif yararlılığı 

planlayıcısı ve özelliklerin konfigürasyonudur.  Teklif 

yararlılığı planlayıcısı yeni bir yararlı teklif yaratmaya 

yarar ve özellik konfigürasyonuna aktarır. Özellik 

konfigürasyonu iki fonksiyonludur. Birincisi 

planlanmıĢ tekliflere bir değer atar. Ġkincisi ise, özellik 

değerlerini gerçek değerlere konfigüre eder ve diğer 

etmenlere yeni teklif sunar. 

 

6.6.1.6 B2C Etmen sistem örnekleri: 

a) Bargain Finder: Ġlk tüccar broker alıĢveriĢ 

etmenidir. Verilen özel CD ile Bargain Finder, cd‘ye 

ait fiyatları dokuz farklı müzik kataloglarında bulur ve 

müĢteriye sunar. Bu etmendeki özellik tamamen 

belirtilen özel cd‘nin en ucuz fiyata aranması esasına 

dayanır[38][21]. 

b) Jango:Jango kısımsal olarak değer ekleme 

sorununa bir çözüm bulmaktadır.(ürün özelliklerinin 

bir kısmını döndürür).Bu yolla, tüccarlara istekler bir 

JANGO argümanı olarak gelir ve gerçek müĢterilere 

ulaĢır. Bu Ģekilde online kataloglardan farklı fiyatları 

karĢılaĢtırması birlikte çalıĢabilirliği mümkün 

kılar.[39][15] 

c) Firefly:Bu sistemle birlikte iĢbirliğine dayalı 

filtreleme iĢlemi çıkmıĢtır. Sistem ilk olarak, 

müĢterinin ürün değerlerini diğerleri ile karĢılaĢtırır. 

MüĢterinin en yakın ―komĢu‖sunu belirledikten sonra, 

sistem komĢunun verdiği yüksek fiyatı, müĢterinin 

daha vermediği değere önerir. Özetle Firefly benzer 

fikirlerde olan kiĢilerin özelliklerini kullanarak, teklif 

verir[21][15][40]. 
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d) Personal Logic:Aslında bir tool olan bu 

sistem, kullanıcının istediği ürünlerin aralığını daraltır. 

Sistem istenmeyen ürünleri çıkartarak, ürünün 

özellikleri ve kısıtlamaları ile olan kısmı müĢteriye 

sunar[41]. 

e) AuctionBot:Çok amaçlı bu açık arttırma 

serveri Michigan üniversitesinde üretilmiĢtir. 

Kullanıcılarına yeni açık arttırmalar sunarak, servis 

veya ürünlerin seçilen açık arttırma tipine ve 

özelleĢtirilmiĢ parametrelerine göre yaparlar. 

MüĢteriler ilgili açık arttırmaya teklif verebilirler ve 

buda müzakere protokolüne göre yapılır. 

AuctionBot‘un diğer açık arttırma sitelerinden farkı, 

arayüzünün programlanabilir olmasını 

sağlamaktadır(API) böylece müĢteriler kendilerine ait 

yazılım etmenini oluĢturabilirler[42]. 

f) Agora:Agora sistemi, diğer etmen 

sistemlerinden farkı, belirtilmesi gereken fakat 

belirtilmemiĢ ürün özelliklerini kendisi tahmin 

etmesidir. Bu Ģekilde mümkün uyumlu sonuçları 

verebilir ve alternatif eĢleĢmeler 

sunabilir[43].Agora‘nın çalıĢması genel olarak Ģekil-

11 deki gibidir.Agora Sisteminin denemelerinde ev 

kiralama örnekleri üzerinde durulmuĢtur.Örneğin 

Brooklyn Heights New york‘da 2‘den fazla odası 

bulunan  ve bahçeli bir ev için Ģu Ģekilde 

tanımlanabilir; 

 

C1=apartment┌┐Ʒlocation.Brooklyn-Heights ┌┐(> 2 

rooms)  ve D1=apartment┌┐Ʒoptions.Back-Yard-

Garden Ģeklinde aranabilir ve eĢleĢmeye göre etmen 

iletiĢime geçebilir. 

 

 
Şekil-11 Agora Sisteminin yapısı 

 

g) MagNET:Java Mobile Etmen teknolojisi ile 

hazırlanmıĢ bu sistemde, farklı serverlar kullanılarak 

global e-ticaretten faydalanılmıĢtır. MüĢterinin istediği 

ürün satıcılar gezerek bulunur ve bulunan satıcının 

etmeni ile müzakere sonucu ürün satıĢı 

gerçekleĢir[44].ġekil-12 Magnet Sisteminin probleme 

temel yaklaĢımı ve çözümü MagNet‘in ortaya 

çıkıĢındaki temel neden iletiĢim gecikmeleridir.Mobil 

bir etmendeki bir gönderim,bilgisayarla kontrol 

edildiğinde bu yavaĢlık kısmen giderilebilir.MagNet 

sisteminin temel yaklaĢımı Ģekil-12‘de görülebilir. 

 
Şekil-12 MagNet Sisteminin Problem YaklaĢımı 

 

MagNet sisteminde görülen bir diğer özellik ise Aglet 

içeriği kullanarak(alıcı etmenin bulunduğu server 

uzayında proxy‘i geçersiz(invalid) yaparak satıcının 

bulunduğu server uzayına geçebilir. Genel anlamda 

MagNet sisteminin alt sistemlere bölünmüĢ genel 

yapısı ise Ģekil-13‘de gösterilmektedir. 

 
Şekil-13 MagNet Genel GörünüĢ 

 

6.6.2 Satıcıdan Satıcıya E-ticaretteki Etmenler 

(B2B): 

B2B etmenler genel olarak, satıcı ve müĢteri 

arasındaki iliĢki ve organizasyondan daha karmaĢıktır. 

Buradaki iletiĢim ve iĢbirliği standartları daha fazla 

önem taĢır. B2B‘nin en önemli amaçlarından biri de, 

tedarik zincirinin daha etkili ve aktif kullanılmasını 

sağlamaktır. B2B iletiĢim özel bir hale gelmeye 

baĢlamıĢtır. ġirketlerin birbiri ile iyi tanımlanmıĢ bir 

çerçevede ticaret yapması B2B yaĢam döngüsünün 

temelini oluĢturur.Bu durum ġekil-14‘de 

gösterilmiĢtir. 
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Şekil-14 B2B YaĢam döngüsü 

 

6.6.2.1Partnerlik Oluşumu: 

ĠĢ dünyasında partnerlerin bulunması ve ürün ya da 

servis ağı oluĢturulması günümüzde önemini 

taĢımaktadır. Bunun için iki temelde bütünleĢir[24]. 

Yapay Girişimler:Yapay giriĢimler, Kendi halindeki 

Ģirketlerin bir araya gelerek, iĢbirliği ile bir ürünü veya 

projeyi gerçekleĢtirmesidir. Örneğin bir Ģirket, birden 

fazla Ģirketle iĢbirliğine giderek bir ürünü sağlayabilir. 

Buda büyük bir esneklik sunmaktadır. 

Ürün Zinciri Yönetimi:Ürün zinciri, iĢ üniteleri 

vasıtasıyla ürünün müĢterilere ulaĢtırılmasıdır. Ürün 

zinciri en düĢük maliyetle aktivitelerin koordine 

edilmesi anlamına da gelir. Bu sebeple, etmenler 

burada planlamada, ürün fiyatlarının pazarlığında ve 

Ģirketler arası verinin paylaĢılmasında kullanılabilir. 

Bunlardan en bilineni Zeng‘in ―DeğiĢ tokuĢta ticaret 

süresi ürün zinciri modeli‖ dir. Burada etmenler, ürün 

zincirinin aktivitelerini kontrol ederler[45]. 

 

6.2.2.2 Brokerlik: 
Brokerlik, satıcılarla, istedikleri ürün veya servisi satın 

alacak alıcıları eĢleĢtirir. Satıcı tarafında, ürünler ve 

alıcılar nasıl arttırılabilir Ģeklinde etmenin çalıĢması 

görülür. Alıcı tarafında ise, servisi veya ürünü en 

uygun hangi satıcıdan alacağına karar verilir. 

 

6.6.2.3 Müzakere/Pazarlık: 

Uygun alıcı ve satıcılar belirlendikten sonra, uygun 

Ģartlar altında müzakere ederek anlaĢmaya varırlar. 

Burada satıcı öneriler sunarak ve önerileri alarak, 

tekliflere göre tespit edilmektedir[24]. 

 

6.2.2.4 B2C Etmen sistem örnekleri: 

 

a) Kasbah: Kasbah, MIT Media Lab. tarafından 

geliĢtirilmiĢ bir Veb tabanlı multi agent sistemidir. 

Kasbah, kullanıcının, ticaret görevlerini özerk bir 

Ģekilde yerine getirebilen ajanlar oluĢturabilmesine 

imkân tanır. Bir kullanıcı bir ajan oluĢturduğunda, ona 

en iyi fiyat, en kötü fiyat, zaman ve müzakere stratejisi 

gibi parametreler girer. OluĢturulduğunda, ajan listesi 

sunucu tarafından sağlanan potansiyel satıcılara 

bakacak ve onlarla müzakerelere baĢlayacaktır. Ne 

zaman kullanıcı tarafından belirlenen müzakere 

Ģartlarına ulaĢılırsa o zaman sona erecektir[46][47]. 

 

Kasbah‘ta belirlenmiĢ bazı etmenlere karakter 

atanmıĢtır. Bunlar; Hevesli alıcı/satıcı etmenler 

(anxious),Soğukkanlı alıcı/satıcı etmenler (cool-

headed),Açgözlü satıcı etmen(greedy),Tutumlu alıcı 

etmen(frugal) gibidir. Bu etmenlerin davranıĢları 

aĢağıdaki Ģekil-15‘de gösterilmiĢtir. 

 

 
Şekil-15 Kasbah Etmen ÇeĢitleri 

 

b) Tete a Tete(T@T): Bu sistemde diğer 

sistemlerden farklı olarak müĢteri ve tüccar arasında 

bir arabuluculuk yapıp müĢterinin istediği ideal fiyat 

ile tüccarın almayı umduğu fiyat arasında bir homojen 

görünüm sağlar. 

Tete@ Tete‘de önemli unsurlardan biri de Saygınlık 

(Reputation)‘dur.Her kullanıcının bir saygınlık değeri 

vardır ve Sporas formülünde görülebilir.Sporas 

formülü Formül-1‘de gösterilmiĢtir. 

 

Burada daimi integerdir ve  birden büyüktür, 

. Wi kullanıcı tarafından verilmiĢ temsili i 

değeridir, 

. Ri kullanıcının verdiği değerin diğeridir, 

. D saygınlık değerinin mesafesidir, 

. ise indirim fonksiyonunun hızlandırma 

faktörüdür nun küçük değeri, indirim 

fonkisyonunun adımıdır ), 

. Yeni kullanıcıların saygınlık değeri 0‘dır ve 

maksimum 3000 olabilir, 

. Saygınlık oranları ise 0.1 berbat,1 ise uygundur. 

 
Formül-1 Sporas Formülü 

 



Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası 

Ömer Kuşcu, Fatih Uysal, Halit Çetiner 

1118 
 

6.6.3 B2C ve B2B E-ticaretteki farklar: 

6.6.3.1 Satıcıdan Müşteriye Elektronik Ticaret 

Özellikleri 

 Bireysel MüĢteri Amaçlıdır. 

 MüĢteri ve Ģirketlerin arasında gerekli 

iĢbirliği yoktur. 

 Global rekabetçi marketlerden uygun 

zamanda alım iĢlemi yapar. 

 ĠĢlemlere çabuk dönüt verir. 

 Kullanıma elveriĢlidir. 

 

 

Etmenlerin Rolleri: 

 İhtiyaç Tanımlaması: Amazon(Delivers) ve 

Fastparts (Auto Watch) 

 Ürün Brokerliği: Özellik temelli, iĢbirlikçi ve 

kısıtlama tabanlı filtreleme 

 Alıcı Birlik Oluşumu: Toplu kitap alımı. 

 Tüccar Brokerliği: Fiyat karĢılaĢtırması ve 

çoklu özellik karĢılaĢtırması, Bargain Finder. 

 Müzakere: Açık arttırma ve çok özellikli 

müzakere. Ebay, AuctionBot gibi. 

 

6.6.3.2 Satıcıdan Satıcıya Elektronik Ticaret: 

 

Özellikleri: 

 Organizasyon Amaçlıdır 

 Organizasyonlar arasında yakın iĢbirliği 

gereklidir 

 Tesislere doğrudan ve dolaylı olarak tedarik 

edilmesi ve ürün zinciri 

 GeniĢ ve Global marketler 

 Gerçek zamanlı ve düĢük transfer 

 Az depolama ve dinamik fiyatlama 

 

Etmenlerin Rolleri: 

 Partnerlik oluşumu; yapay giriĢimler ve ürün 

zinciri yönetimi 

 Brokerlik; Geri getirme ve iĢlem bilgisi, 

müzakere, kullanıcı profili, bildirimler, diğer 

brokerlarla iĢbirliği 

 Müzakere, Açık arttırma; AnlaĢma 

     Etmenleri özelliklerine göre Sıralayacak olursak, 

Ģekil-16‘da görüleceği gibi bazı etmenler, ürün 

brokerliğini yaparken, bazıları satıcı brokerliğini 

yapmakta, pazarlık gibi geliĢmiĢ özellikler ise farklı 

etmenlerde olmaktadır. 

 

7. Sonuç: 

 

Bu bildiri, geçmiĢten günümüze gelen etmen tabanlı e-

ticaretin ortaya çıkıĢını, özelliklerini ve farklarını 

göstermektedir. Ayrıca E-ticaret sisteminin iĢlemesi ve 

etmenlerin e-ticarette kullanılması hakkında 

araĢtırmaları ve örnekleri açıklamaktadır. Etmen 

tabanlı E-ticaret geliĢim kaydetmektedir. Fakat bazı 

sorunları da hala günümüze kadar gelmiĢtir. Bunlar 

ürünün değerlendirilmesindeki zorluklar, tekliflerin 

geri çekilemez oluĢu, tekliflerin izlenemeyiĢi, 

ürünlerin iade edilemeyiĢi, açık arttırmanın baĢlaması 

ve bitmesinin uzun sürmesi ve gecikmeler, tacirler 

arasında fiyat mücadelesi baĢlatması verilebilir. E-

market sistemlerinin otomatikleĢmesi, daha fazla 

pazarlığa açık olması ve yasalarla korunması da 

ticaretin güvenilirliğini arttırmaktadır. Gelecekte de 

artması beklenen bu sistemlerle e-ticaret hacminin 

büyümesi ve istenilen ürünleri, daha da uygun fiyatlara 

bulunması, ekonominin geliĢmesine ön ayak olacaktır. 

 
Şekil-16 Etmen Özellik KarĢılaĢtırması 
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Özet: Bu çalıĢmada Antalya Emniyet Müdürlüğü ile iĢbirliği halinde yürütülen bir mobil öğrenme pilot 

çalıĢmasının bulgularına yer verilmektedir. ÇalıĢmada Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġngilizce 

Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından bir ders kapsamında polislere yüz yüze olarak verilen Ġngilizce 

derslerine destek olması amacıyla mobil uygulamalar geliĢtirilmiĢtir. Bir pilot çalıĢma olarak yürütülen proje için 

Android iĢlemcili akıllı telefonlara yönelik üç uygulama geliĢtirilmiĢtir. Uygulamalar hem kursa katılan polislere 

hem de kursa katılmasa da Ġngilizce öğrenmeye çalıĢan polislerin kullanımına sunulmuĢtur. Kullanıcılardan 

belirli periyotlarda deneyimleri, yaĢadıkları sorunlar ve mobil ortamda dil öğrenme deneyimine yönelik görüĢleri 

alınmıĢ ve değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu bildiride bu uygulamalar tanıtılacak ve kullanıcıların mobil öğrenme 

deneyimlerine yönelik sonuçlar paylaĢılacaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: Mobil Öğrenme, mobil dil eğitimi, Android uygulaması, akıllı telefon. 
 

1. Giriş 
 

BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler yetiĢkinlerin 

formal/informal öğrenmelerine yönelik fırsatları 

artırmaktadır. Mobil sözcüğü de bu süreçte kilit bir 

kavramdır. Kullanıcıların yer ve zamandan bağımsız 

bilgiye eriĢimini sağlayan mobil cihazlar, öğrenme 

süreçlerinde de yer ve zaman bağımsız öğrenme 

olanakları sunmaktadır. Mobil öğrenme kavramı bu 

özellikleri tanımlamak üzere ortaya çıkmıĢ bir kavram 

olsa da, alanyazında birbirinden farklı tanımlara 

sahiptir. Ġlk tanımlarda teknoloji vurgusunun [1][2] 

sıklıkla yapıldığı ifadeler yer alırken, son dönemlerde 

daha çok ortam ve öğrenme yaklaĢımlarının 

vurgulandığı tanımlar bulunmaktadır [3].  

 

Bu çalıĢmada ‗mobil öğrenme‘ mobil teknolojilerin 

yetiĢkin eğitiminde öğrenme amaçlı olarak kullanımını 

ifade etmektedir. ÇalıĢmada, yaygın kullanımı, 

öğrenme ortamına her an her yerden ulaĢma olanağı 

sunması ve esnek ve dinamik uygulamalar oluĢturma 

olanakları nedeniyle akıllı telefonlar kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada mobil öğrenme ile emniyet mensuplarının 

ve eğitimcilerin zaman ve mekan konusunda bağımsız 

olabilecekleri ve daha yüksek motivasyonla öğrenme 

sürecine dâhil olabilecekleri bir öğrenme ortamı 

oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Yürütülecek çalıĢma ile 

yetiĢkin eğitiminde, özellikle yoğun iĢ temposuna 

sahip çalıĢanların eğitimlerinde kullanılabilecek bir 

model oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Bu hedef 

doğrultusunda öncelikli olarak bir pilot çalıĢma 

yapılması planlanmıĢ ve bu amaçla da Eğitim 

Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri 

iĢbirliği ile yürütülen ―Polisiye Ġngilizce‖ projesi 

kapsamında öğretmen adayları tarafından polis 

memurlarına temel seviyede verilen Ġngilizce 

eğitimlerine mobil öğrenme desteği yapılması 

düĢünülmüĢtür.  

 

 

2. Proje Hakkında   

 

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği bölümü 

öğrencileri iĢbirliği ile 2011 yılından itibaren yürütülen 

―Polisiye Ġngilizce‖ projesi kapsamında, öğretmen 

adayları polis memurlarına temel seviyede Ġngilizce 

eğitimi vermektedir. Bu eğitimlerin amacı, ülkemizde 

turizmin baĢkenti olarak bilinen Antalya'da, her geçen 

gün sayıları artan yabancı turist ve Antalya'da ikamet 

eden yabancı vatandaĢlarla birebir iletiĢim halinde olan 

emniyet çalıĢanlarının dil eğitimini geliĢtirmektir. 

2011 Mart-Mayıs döneminde gerçekleĢtirilen 

eğitimlerde, 11 gönüllü öğretmen adayı 120 gönüllü 

polise haftalık olarak 2 saat süren eğitimler vermiĢtir. 

Yapılan ihtiyaç analizi anketleri sonucunda, projenin 

teknolojik imkânlarla desteklenmesi ihtiyacı ortaya 

çıkmıĢtır.  
 
Pilot uygulamanın yürütüleceği 2012 Mart-Mayıs 

dönemi için diğer telefonlara göre yaygınlığı artan ve 

iletiĢim ve biliĢsel süreçler yönünden öğretimde daha 

etkin çözümler sunan dokunmatik ekranlı akıllı 

telefonlar tercih edilmiĢtir. Yapılan ön incelemeler 

sonucunda pilot çalıĢma kapsamında Android iĢlemcili 

telefonlara yönelik uygulamalar geliĢtirilmesi 

planlanmıĢtır. Bu telefonlara yönelik içeriklerin hikâye 

tahtaları oluĢturulmuĢ ve üç uygulama tasarlanmıĢtır. 

Bu süreçte ADDIE (Analiz-Tasarım-GeliĢtirme-

Uygulama-Değerlendirme) öğretim tasarımı 

modelinden yararlanılmıĢtır.  
 
Uygulamalar hem kursa katılan polislere hem de kursa 

katılmasa da Ġngilizce öğrenmeye çalıĢan polislerin 

kullanımına sunulmuĢtur. Kullanıcılardan belirli 

periyotlarda görüĢleri alınmıĢ ve değerlendirmeler 

yapılmıĢtır.  
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3. Mobil Uygulamalar 
 
Toplamda üç uygulama geliĢtirilmiĢtir. Uygulamalar 

polislerin temel Ġngilizce ile ilgili öğrendiklerini 

uygulayabilecekleri birer alıĢtırma niteliğindedir.  

 

3.1 Guide Me  

 
Bu uygulamanın amacı kullanıcılara yer-yön bulma ve 

yol tarifi yapabilmeye yönelik alıĢtırma yaptırmaktır. 

Bu etkinlikte giriĢ sayfasından sonra bir harita 

sunularak baĢlangıç noktasından istenen 

adrese/lokasyona ulaĢmak için gerekli yönergelerin 

verilmesi istenmektedir. Sorular seslendirilerek 

sözcüklerin iĢitilmesi sağlanmaktadır. Yanıtlar dört 

çoktan seçmeli seçenekle sağlanmaktadır. BaĢlangıç 

noktasında bir insan simgesi bulunmakta, doğru 

yönlendirme ile ilerlemesi sağlanmaktadır (ġekil 1).  
 

 

Şekil 1. „Guide Me‟ uygulama ekranı 
 

Gelen sorulara yanıt olarak doğru olmayan seçenek 

seçildiği zamanlarda ―Incorrect‖ yazısı ve uyarı 

penceresiyle birlikte uyarı sesi gelmektedir. Doğru 

yanıta ulaĢana kadar seçim hakkı tanınmıĢtır. Her 

doğru yanıttan sonra ―Thank you. Do you want to 

continue?‖ ileti penceresi görüntülenmekte ve 

kullanıcı isterse uygulamaya devam etmekte veya 

uygulamadan çıkabilmektedir.  

 

3.2 Find the Thief 
Bu uygulamanın amacı kullanıcıların eĢkâl tanımlama 

ve kiĢi tanımları verebilme konusunda öğrendiklerini 

pekiĢtirmektir. Bu amaçla tasarlanan uygulamada  

ekranda altı insan profili ve üç tanım cümlesi verilerek 

her bir tanımda uygun olmayan seçenekleri eleyerek 

hırsızı yakalaması istenmektedir. Doğru cevaplarda 

uygulama ilerlemekte, yanlıĢ cevaplarda ―Incorrect‖ 

iletisi görünmekte ve kullanıcının yeniden denemesi 

sağlanmaktadır. Hırsız bulunduğunda ―You caught the 

thief! Do you want to continue?‖ iletisi ile etkinliğe 

yeni eĢkâllerle devam etmesi ya da uygulamadan 

çıkması sağlanmaktadır.  
 

 
Şekil 2. „Find the Thief‟ uygulama ekranı 

 

3.3 Hangman 
 

Bu uygulama ise kiĢinin kelime bilgisini artırmaya 

yönelik klasik adam asmaca oyununun polis-suçlu 

temasıyla tasarlanmıĢ halidir. Amaç, verilen tanıma 

uygun kelimeyi harfleri seçerek bulmaktır.  

 

Şekil 3. „Hangman‟ yanlış seçim ekranı  
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Her bir sözcük için 4 yanlıĢ harf girme hakkı 

verilmiĢtir, her yanlıĢ harf seçiminde ilk ekrandaki 

Ģahıs sırasıyla polis tarafından yakalanmakta, adliyeye 

gitmekte, polisler tarafında tutuklanmakta ve hapse 

düĢmektedir. Ġçerik olarak toplam 4 kategori 

belirlenmiĢtir: buildings (bina adları), places in 

Antalya (Antalya‘daki yerler), I lost (Kayboldum) ve 

tourism (turizm).  
 

4. Yöntem  

 

Nitel bir durum çalıĢması olarak yürütülen araĢtırmada 

veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerle ve 

projeyürütücülerinin yaĢadıkları deneyim notlarından 

elde edilmiĢtir. GörüĢme formundaki sorularda 

kullanıcıların deneyimleri,  yaĢadıkları sorunlar, 

uygulamayı kullanma süreçlerine ve mobil ortamda dil 

öğrenme deneyimine yönelik algıları boyutlarıyla 

irdelenmiĢtir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiĢtir.   
GörüĢmeler altı polis ile yürütülmüĢtür. Bu 

katılımcıların tamamı erkek olup yaĢları 27 ile 45 

arasında değiĢmektedir. Katılımcıların üçü kurslara 

katılmıĢ olup, kendileriyle süreç içerisinde informal 

görüĢmeler de yürütülmüĢtür. Formal olan görüĢmeler 

ise kurs tamamlandıktan sonra yürütülmüĢtür. Diğer üç 

polis kurslara katılmamıĢ olan ancak dil öğrenimi ile 

ilgilenen polislerdir. Bu durum çalıĢmanın mobil 

öğrenme uygulamalarının yüz yüze derslere destek 

olması yönüyle irdelenmesi açısından bir sınırlılık 

oluĢtursa da içeriğin polislerin ihtiyaç duyduğu içeriğe 

uygun oluĢturulmuĢ olması diğer kullanıcıların da 

uygulamaya iliĢkin algılarını tespit etmeye yardımcı 

olmuĢtur. ÇalıĢmanın diğer sınırlılıkları arasında kısa 

süreli uygulama yapılması ve içeriklerin kısıtlı olması 

düĢünülebilir. 

 

5. Sonuçlar ve Tartışma 
 

Uygulamaları kullanan kursiyerlerle yapılan 

görüĢmelerde kursiyerler, her bir uygulamayı en az iki 

ya da üç kere kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Uygulamaların kullanım kolaylığı konusunda 

katılımcılar farklı görüĢler dile getirmiĢlerdir. 

Kullanım kolaylığında katılımcıların görüĢlerinin 

içeriklerin zorluğuna ya da uygulamanın ekran 

tasarımına göre farklılıklar tespit edilmiĢtir. Örneğin 

katılımcıların üçü adres tarifi ve eĢkâl tarifi yapılan 

uygulamaları kolay bulduklarını, ancak sözcükleri 

tahmin etmelerini gerektiren adam asmaca oyununu 

zor bulduklarını ifade etmiĢlerdir. Bunun nedenini bir 

kursiyer Ġngilizce yazma konusunda yeterli olmadığı 

Ģeklinde açıklarken diğer kursiyerler kelimeleri tahmin 

etmenin çok zor olduğu, görünce anlaĢıldığı ama 

sorulduğunda bulmalarının zor olduğu olarak 

sıralamıĢlardır. Ġki katılımcı ise diğer katılımcıların 

aksine eĢkâl tarifi uygulamasını anlamakta 

zorlandığını belirtmiĢtir. Burada yönergelerin 

okunmadığı anlaĢılmaktadır. Uygulamalar sırasında bir 

katılımcı dıĢında kullanıcıların ilk ekranda yer alan 

yönergeleri okumadıkları, uygulama açılır açılmaz 

hemen deneme-yanılma ile alıĢtırmaya baĢladıkları 

gözlenmiĢtir. ―Find the Thief‖ adlı eĢkâl bulma 

uygulamasında verilen yönergeye uygun olmayan 

resmin seçilerek doğru kiĢiye ulaĢılması gereklidir. Ġlk 

baĢta bunu belirten yönerge okunmadığı için 

uygulamayı kullanmada zorlanıldığı düĢünülebilir. Bu 

nedenle uygulama sürecinde de bilgi veren yardım 

bölümlerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğu (n=4) adam asmaca 

oyununda kullanılan polis temasını beğendiğini ifade 

etmiĢtir. Bir katılımcı bu beğenisini Ģöyle dile 

getirmiĢtir: ―Orada milli görüntüler görmek çok 

keyifliydi. Uygulama bana daha samimi göründü‖. Bu 

sonuç, kültürel unsurların, özellikle yetiĢkinlerin 

kimliklerine dair öğelerin içeriklere yansıtılmasının 

önemine dikkat çekmektedir.  
 
Uygulamayı kullanma zamanları sorulduğunda 

katılımcıların tamamı uygulamaları iĢ zamanı dıĢında 

kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. Ġki katılımcı mesai 

saatlerinde dinlenme zamanlarında da kullandığını 

belirtmiĢ, ancak dört katılımcı ancak eve gittiğinde 

fırsat bulduğunu belirtmiĢtir. Hatta uygulamaları 

çocuklarına gösterdiklerini ve onlarla beraber 

―oynadıklarını‖ ifade etmiĢlerdir. Burada ‗oynama‘ 

ifadesi de katılımcıların kendi ifadeleridir. 

Uygulamaları birer oyun olarak nitelemiĢlerdir. Hatta 

bir katılımcı, uygulamaları kendi çocukları için daha 

faydalı bulduğunu ifade etmiĢ ve dıĢarıda yoğun 

çalıĢtığı saatlerde ‗oynama‘ Ģansının hiç olmadığını Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢtir: ―Biz esnaf ve insanlarla 

muhatap olma durumundayız. Ben nasıl kafamı eğip 

telefonla oynayayım?‖. Ġki katılımcı da masa baĢında 

çalıĢmasına rağmen telefonu benzer Ģekilde iĢ 

yoğunluğu nedeniyle fazla eline alamadığını 

belirtmiĢtir. Katılımcıların tamamı etkinliklerin 

öğrenmelerine destek olabileceğine inandıklarını, 

ancak bunları mesai saatlerinde uygulamalarının biraz 

güç olduğunu vurgulamıĢtır. 

 

Katılımcıların eksiklik olarak ya da olursa daha iyi 

olabilir Ģeklinde dile getirdikleri hususların baĢında 

çoklu ortam desteğinin daha fazla olması ve daha fazla 

etkileĢim olanağı olarak ortaya çıkmıĢtır. Bir katılımcı 

görüĢünü Ģöyle ifade etmiĢtir: ―Ben biraz daha 

telefona ses kaydı falan yapmak isterdim. Başkalarıyla 

yarışmak güzel olurdu mesela‖. Tüm katılımcılar 

benzer uygulamaların öğrenmeleri için güzel bir 

olanak sağladığı ancak mesai saatleri dıĢında kullanım 

süreçlerinin dikkate alınması yönünde hemfikir 

olmuĢlardır. 

 

Yürütülen bu pilot çalıĢmanın sonuçları 

göstermektedir ki, yönergelerin okunurluğunun 

artırılması, uygulamaların kullanımını kolaylaĢtırmak 

açısından önemlidir. Yönerge kullanılmaması 

durumları için de uygulama sürecinin baĢtan sona 

ipuçları sunması ya da yönlendirme sağlaması 

elzemdir. 
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Ayrıca katılımcıların tamamı uygulamaları birer oyun 

olarak nitelemiĢlerdir. Oyun oynamanın öğrenmede 

içsel motivasyona olan potansiyel katkısı göz önüne 

alınarak [4, 5] mobil uygulamalardan yetiĢkin 

eğitiminde etkili bir Ģekilde faydalanılabileceği 

düĢünülebilir. Hwang ve Tsai (2011)‘in çalıĢmasında 

bulguladığı üzere mobil öğrenme çalıĢmaları yetiĢkin 

eğitiminde yeterince çalıĢılmamıĢtır ve dikkate değer 

bir öneme sahiptir [6]. Alanyazındaki çalıĢmalar mobil 

uygulamaların öğrenme amaçlı olarak daha fazla 

üzerinde uygulanması ve araĢtırılması gerektiğini 

iĢaret etmektedir. Bu çalıĢmada özellikle çalıĢmadaki 

yetiĢkinlerin çalıĢma ortamlarından kaynaklanan 

dinamiklerin (yoğun çalıĢma saatleri, dıĢarıda çalıĢma 

vb) mobil öğrenmenin en temel varsayımı olan her an 

her yerden öğrenme için farklılıklar yaratabileceğini 

göstermekte ve bu nedenle yetiĢkinler için geliĢtirilen 

mobil öğrenme uygulamalarında bağlamsal faktörlerin 

en birincil öneme sahip olduğunu iĢaret etmektedir. 

Ayrıca uygulamalarda yetiĢkinlerin daha fazla 

etkileĢim ve iĢ ortamına uygunluk aradıkları ve 

kültürel değerleri de görmek istedikleri sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 

6. Kaynakça 

[1] Keegan, D. (2002). The future of learning: From 

eLearning to mLearning.Hagen, Zentrales Institut fur 

Fernstudienforschung, FernUniversitat. Ziff-Papiere 

119. Retrieved January 02, 2012, from 

http://www.fernuni-hagen.de/ZIFF/ZP_119.pdf. 

 

[2] Traxler, J. (2005). Case studies: introduction and 

overview. In A. Kukulska-Hulme & J. Traxler, Mobile 

learning: a handbook for educators and 

trainers(pp.173-188). London: Routledge. 

 

[3] Kukulska-Hulme, A., Sharples, M., Milrad, M., 

Arnedillo-Sánchez, I., ve Vavoula, G. (2009). 

Innovation in mobile learning: A European 

perspective. International Journal of Mobile and 

Blended Learning, 1(1), 13–35. 

 

[4] Saran, M., Seferoglu, G., ve Cagiltay, K.(2009). 

Mobile assisted language learning: English 

pronunciation at learners' fingertips. Eurasian Journal 

of Educational Research. 34,97-114. 

 

[5] Schwabe, G., ve Göth, C. (2005). Mobile learning 

with a mobile game: design and motivational effects. 

Journal of Computer Assisted Learning, 21, 204–216. 

 

[6] Hwang, G.J. ve Tsai, C.C. (2011). Research trends 

in mobile and ubiquitous learning: A review of 

publications in selected journals from 2001 to 2010. 

British Journal of Educational Technology, 42(4), 

E65-E70. 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

1125 

Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Eğitimciler İçin Yol Haritası 
 

S. Tuğba Tokel
1
, Esra Cevizci

2 

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara 
2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara  

stugba@metu.edu.tr, esra.cevizci@metu.edu.tr 

 

Özet: Dünya çapında, üç boyutlu sanal dünya platformlarının kullanımı her geçen gün artmaktadır. Internet 

üzerinden çok kullanıcılı bir ortamda üç-boyutlu etkileĢimin mümkün olduğu bu platformlar öğrenme-öğretme 

sürecine birçok fayda sağlamaktadır. Eğitimciler, araĢtırma ve geliĢtirmeye büyük miktarda zaman ve mali 

yatırım yaparak bu ortamların sunduğu imkânlardan yararlanmaya çalıĢmaktadır. Bu sunumun amacı, ülkemizde 

bu ortamları eğitim amaçlı kullanmak isteyen eğitimcilere bilgi vermek ve tasarım prensiplerini sunarak bir yol 

haritası oluĢturulması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Üç boyutlu sanal dünya, Second Life, Tasarım 

 

Abstract: Use of three dimensional virtual world platforms has been increasing worldwide. These online multi-

user spaces where users move and interact in simulated 3D spaces, provide many opportunities for learning and 

teaching process. Educators are trying to get the benefit of these 3D technologies by investing large amounts of 

time and financial resources in research and development. The purpose of this presentation is to provide 

information to the educators who wants to use virtual worlds for education purposes and to provide them a 

roadmap to by presenting design principles. 

 

Keywords: 3D virtual worlds, Second Life, Design 

 

1.  Giriş 

Internet teknolojilerinin hızlı geliĢimi yaĢamımızın her 

alanında değiĢiklikler yaratmaktadır. Web 

teknolojilerinin kullanımı artık sadece bilgiye 

eriĢmekle sınırlı kalmamakta, Web 2.0 teknolojilerinin 

kullanımı ile birlikte bilgiye katkıda bulunma, bilginin 

paylaĢımı, ve kullanıcılar arasında iĢbirliği de mümkün 

olmaktadır. Son zamanlarda ise üç boyutlu 

teknolojilerinin 

geliĢimi ile birlikte etkileĢimli sanal gerçeklik 

ortamlarının kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. 

Günümüzde her gün bir yenisi eklenen üç boyutlu 

teknolojilere örnek verebileceğimiz üç 

boyutlu (3-D) sanal dünyalar, geleneksel ve uzaktan 

eğitim için bizlere çok özel fırsatlar sunmaktadır. Her 

geçen gün kaydedilen geniĢ bantlı iletiĢim, ses ve 

görüntü, ve kablosuz 

bağlantı teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte, 

çoklu medyanın her zaman her yerde olabilmesi, sanal 

dünyaları daha da uygulanabilir ve kullanılabilir 

kılmaktadır (Dalgamo & Lee, 2010; Dickey, 2005; 

Warburton, 2010). 

Sanal dünyaların kullanımı ile ilgili geliĢmeler ve 

eğilim uluslararası bir çok resmi raporda belirtilmiĢtir. 

New Media Consortium ve EDUCAUSE Learning 

Initiative, günümüzde geliĢen teknolojilerin eğitimi 

nasıl etkileyeceğini belirtmek amacıyla hazırlamıĢ 

oldukları 2007 Horizon raporunda sanal dünyaların 

beĢ yıl içinde çok yaygın kullanılmaya baĢlanacağı, ve 

bu geliĢmenin son hızla devam edeceği yönünde bilgi 

sunmuĢtur. Yapılan istatistikler raporlarda belirtilen 

hızlı geliĢimi desteklemekte, gerek ticari gerek eğitim 

amaçlı sanal dünya kullanımı her geçen gün 

artmaktadır. Second Life (Linden Lab, San Francisco), 

Active Worlds (Active Worlds Inc., Las Vegas) üç 

boyutlu sanal dünyalara verilebilecek örneklerdir. En 

yaygın olarak kullanılan Second Life sanal 

dünyasında, Temmuz 2012 tarihi itibariyle 30 milyon 

civarında kayıtlı kullanıcı bulunmaktadır (Linden 

Research, 2012). Ayrıca, Open Sim gibi açık kaynaklı 

platformların sunduğu avantajlar, özel kullanımlara 

yönelik sanal dünyaların geliĢtirilmesini mümkün 

kılmaktadır. 

 

2.  Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Tanım ve 

Özellikleri 

 

Üç boyutlu teknolojiler, genel olarak kullanılan bir 

terim olmakla birlikte, World of Warcraft gibi Kitlesel 

Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunlar 

(Massive Multiplayer Online 

Role Play Game - MMORPG) ve Second Life gibi üç 

boyutlu sanal dünyalar örnek olarak verilebilir. Çok 

kullanıcılı oyun ve sanal dünya kavramları bazen 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Her iki teknoloji 

de, kullanıcıların avatarlar ile temsil edilmesi ve üç 

boyutlu etkileĢim ortamı gibi özellikler ile üç boyutlu 

ortam tecrübesini yaĢamaya imkan sunuyor olsa da, bu 

teknolojiler amaçları ve odak noktaları açısından 

farklılık göstermektedir. MMORPG platformları bir 

hikaye çerçevesinde tanımlanmıĢ ve önceden 

programlanmıĢ ortamlardır. Kullanıcılar belirli 

görevleri yerine getirerek ve belirlenmiĢ kurallar 

çerçevesinde oyunda ilerler. Fakat sanal dünyalarda, 

bilgisayar oyunlardaki gibi sınırlandırılmıĢ bir hikaye 

bulunmamaktadır. Sınırsız olan bu sanal ortamda, 

kullanıcılara verilmiĢ belli bir amaç yoktur ve 

kullanıcılar kendi belirledikleri amaçlar çerçevesinde 

ortamda bulunur. Ayrıca, kullanıcılar sanal ortamdaki 

içeriğe katkıda bulunabilir, dolayısıyla sanal dünyalar 

kullanıcıları tarafından Ģekillenir ve oluĢturulur. 

mailto:stugba@metu.edu.tr
mailto:stugba@metu.edu.tr
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Üç boyutlu sanal dünyalar "kullanıcıların üç boyutlu 

simüle edilmiĢ ortamda hareket ettiği ve etkileĢimde 

bulunduğu ağ tabanlı masaüstü sanal gerçeklik" olarak 

tanımlanmaktadır (p. 439, Dickey, 2005). Bir baĢka 

kaynakta ise "kullanıcıların avatarları ile birbiriyle 

iletiĢim kurduğu kaptıran (immersed) üç boyutlu sanal 

ortam" olarak tanımlanmıĢtır (Kapp & O'Driscoll, 

2010, p.55). Tanımlarda da belirtildiği gibi etkileĢimli 

üç boyutlu ortam, kullanıcının sanal karakterler ile 

temsil edilmesi, ve etkileĢimli sohbet araçları üç 

boyutlu sanal dünyaların önemli özellikleridir. Bu 

ortamlarda kullanıcılar kendilerini avatar adı verilen 

üç boyutlu sanal karakterler ile temsil eder. Klavye ve 

fare ile avatarlarını yani karakterlerini kontrol ederek 

üç boyutlu ortamda hareket edebilir, yürüyebilir, 

koĢabilir ve hatta uçabilirler. Kullanıcılar kendilerini 

temsil eden avatarlarının görünümünü istedikleri gibi 

değiĢtirebilir ve bu ortamda diğer kullanıcı avatarları 

ile sesli veya yazılı iletiĢimde bulunabilirler. 

Dalgarno & Lee (2010)'nin önerdiği üç boyutlu sanal 

ortamlarda öğrenme modelinde, sanal dünyalar, üç 

boyutlu kullanıcı etkileĢimi ve sanal ortamın gösterim 

gerçekliği ile hareketin akıcı olması gibi özellikleri ile 

iki boyutlu platformlardan farklılık gösterir. Bu iki 

özellik, kullanıcıların kendilerini bu ortamlarda 

hissetmelerini, aynı zamanda farklı mekanlardaki 

kullanıcılar ile ortamda beraber olduğunu 

hissetmelerini sağlar. KurmuĢ oldukları etkileĢim ile 

sanal ortamdaki çevrimiçi kimliklerini yaratabilirler ve 

böylece kendi avatarlarına bu kimliği yansıtabilirler. 

Gerçek hayatta olduğu gibi, üç boyutlu ortamda da 

bireyin kendini nasıl temsil ettiği önem taĢımaktadır. 

Internet ortamında kiĢiler kendilerini ve duygularını 

yazı ile yansıtırken, üç boyutlu ortamda bunların yerini 

avatarlar almaktadır. KiĢiler avatarları ile kendilerini 

temsil ederek, kendi kimliklerini yaratabilir, 

benliklerini ve karakterlerini ortama bu Ģekilde 

yansıtabilirler. EĢ zamanlı bir web sayfasında 

bulunmanın yerini aynı sanal ortamda bulunmak 

almaktadır. 

Üç boyutlu sanal dünyalarda, bireylerin sosyal 

bulunuĢluk algısı çok önemlidir. Sosyal bulunuĢluk 

algısı, kullanıcının sosyal ve duygusal olarak ortamda 

var olması ve bunu hissedebilmesi olarak 

tanımlanabilir (Short, Williams, &Christine, 1976; 

Witmer &Singer, 1998). Yüksek sosyal bulunuĢluk 

seviyesi, bireylerin kendilerini daha güvenli 

hissetmeleri, daha rahat ifade etmeleri ve böylece 

kendilerini bulundukları ortama ait hissedebilmelerini 

sağlamaktadır. Yapılan çalıĢmalar üç boyutlu 

ortamların sağlamıĢ olduğu fiziksel özelliklerin 

(physical presence), kullanıcıların kendilerini sosyal 

olarak sanal ortamda hissedebilmelerini (presence), ve 

aynı zamanda farklı kullanıcılar ile de aynı ortamda 

(co-presence) beraber olduğunu hissedebilmelerini 

etkileyeceğini göstermiĢtir (Bulu, 2012). Ayrıca, 

fiziksel, sosyal, ve aynı ortamda bulunuĢluk algılarının 

öğrencilerin memnuniyetini de artırdığı araĢtırmalar 

tarafından bulunmuĢtur (Bulu, 2012; Hassell et al., 

2009; Mansour et al., 2010; Zhang, 2010). 

3.  Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Tasarım 

 

3B sanal dünyalarda tasarımını düĢündüğümüzde iki 

boyutta ele alınması gerekmektedir: 1) Öğretim 

tasarımı 2) Ortam tasarımı. Birbirine bağlı olan bu iki 

tasarım aĢaması birbirini besleyen süreçlerdir. Bir 

sonraki bölümlerde her iki boyut ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. 

 

Öğretim tasarımı. Öğretim tasarımcılarının sanal 

dünyalardaki ortamlarda anlamlı öğrenme aktiviteleri 

geliĢtirmeleri için yeni tasarım prensipleri izlemeleri 

çok önemlidir. Kapp ve O'Driscoll (2010), 3D 

öğrenme ortamları için önerdikleri sekiz tasarım 

prensiplerini iki ana baĢlık altında toplamıĢtır: Esas 

prensipler ve deneyimsel prensipler. ġekil 1 de 3D 

öğrenme ortamı tasarım prensipleri gösterilmiĢtir. 

Esas prensipler, öğretimin bir nedene bağlı olması 

gerektiğini öne sürer. Öğrenim kazanımlarının 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılaması ve üç boyutlu 

ortamların bu kazanımları desteklemesinde etkili ve 

verimli olması gerekmektedir. Öğrencilerin hem kendi 

düĢüncelerini yansıtmaları, hem de grup 

çalıĢmalarında aktif bulunmaları önemlidir. Bu 

bağlamda, deneyimsel prensipler öğrenme ortamının 

kullanıcı odaklı, durumsal öğrenmeye dayalı, 

incelemeyi sağlayan, hareket amaçlı, tecrübeye dayalı, 

iĢbirlikçi ve güdülü olması gerektiğine dayanır. 

Ayrıca, Kapp ve O'Driscoll (2010) esas ve deneyimsel 

prensipleri 3D öğrenme ortamı geliĢtirme modelinde 

dört makro yapı altında toplamıĢtır: Temsil, KeĢif, 

Tecrübe, ĠĢbirlikçi (ġekil 1). Tasarım sürecince 

prensipler ve makro yapıların dikkate alınması 

önemlidir. 

Öğretim tasarım prensipleri göz önüne alındığında, 

tasarımına 3B kullanım amacının ve ihtiyacının analizi 

ile baĢlanmalıdır. 3B sanal ortamların sağlayabileceği 

faydalar analiz edildikten sonra, amaca yönelik 

kazanımlar belirlenmelidir. 

Kazanımların belirlenmesinden sonra bu kazanımlara 

uygun öğretim etkinliklerinin tasarlanması yer alır. 

Öğretim etkinliklerin tasarımında, kullanıcıların 

kendilerini temsil edebilecekleri, keĢif yapmalarına 
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imkan sağlayan, iĢbirlikçi, ve tecrübeye dayanan 

aktivitelerin düĢünülmesi önemlidir. 

 

 
Şekil 1. 3D öğrenme ortamı tasarım prensipleri ve 

makromodül (Kapp & O'Driscoll, 2010) 

 

S unum, tartıĢma, grup aktiviteleri, role oynama, olay 

tabanlı aktiviteler, problem çözme aktiviteleri ve 

simülasyon gibi örnek aktiviteler düĢünülebilir. 

Öğretim etkinlikleri tasarlanırken, senkron veya 

asenkron özellikleri, etkinlikler sürecinde öğrencilerin 

ve eğitimcilerin alacakları roller, ve öğrenciler ile 

etkileĢimin nasıl kurulacağı belirlenmelidir. Ayrıca, 

bilgilerin öğrencilere nasıl sunulacağı da 

planlanmalıdır. Bu aĢamada, sanal dünyaların bizlere 

sunduğu araçlar göz önünde bulundurulabilir. Farklı 

sanal dünyaların sunduğu araçların çeĢitlilik 

gösterebileceğiyle birlikte, aĢağıda çok kullanılan 

Second Life sanal dünyası araçları aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 

•   ĠletiĢim araçları 

o   Yazılı iletiĢim o   Sesli iletiĢim o   Beden dili 

•   Bilgi paylaĢımı 

o Bilgi kartları 

o Bilgilendirici panolar 

o Video panoları 

o Web tarayıcısı panoları 

o Sunum araçları 

o EtkileĢimli panolar 

 

Ortam tasarımı. Mimari açıdan ortam tasarımı, 

öğretim tasarımının etkili olması için büyük önem 

taĢır. Bu aĢamada tasarlanan aktivitelere uygun 

alanların ve binaların genel tasarımları belirlenmelidir. 

Daha sonra binaların alandaki yerleri belirlenerek, 

binaların yapısı, stilleri, ve texture özelliklerine karar 

verilmelidir. Ortam tasarımında bir diğer önemli 

nokta, kullanıcılara verilecek olan yönlendirmelerdir. 

Yönlendirmelerin nasıl olacağına (sesli, yazılı, harita 

vb.) ve yerlerine karar verilmelidir. Ayrıca hazırlanan 

eğitim materyallerinin de yerlerine karar verilerek, tüm 

elementler storyboardlarda özetlenmelidir. Sunumda, 

storyboard hazırlanırken nelere dikkat edileceği ve 

gerek öğretim gerekse ortam tasarımında 

kullanılabilecek Ģablonlar paylaĢılacaktır. 
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Özet: Bu bildiride Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘nde kullanılmak üzere hazırlanmıĢ olan 

akademik özgeçmiĢ tabanlı fakülte bilgi sisteminin tasarlanması üzerinde çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada fakülte ve 

bölüm sitelerinin dinamik olarak hazırlanması; ilgili verilerin, akademik personel bilgilerinin tek bir 

veritabanında toplanarak saklanması ve ayrıca kurum bazında bu bilgilerin standardizasyonu ve web 

ziyaretçilerine sunulması amaçlanmıĢtır. Sistem web tabanlı olup programlama PHP betik dilinde yapılmıĢtır. 

Veri tabanı tasarım ve yönetimi için MySQL veri tabanı yönetim sistemi kullanılmıĢtır. Bu sistem sayesinde bir 

akademik personelin isteğe bağlı olarak kiĢisel bilgileri, akademik ve idari görevleri, yapmıĢ olduğu akademik 

çalıĢmalar gibi bilgiler saklanabilmekte ve istendiğinde kiĢiler tarafından güncellenebilmektedir. Ayrıca ilgili 

bilgiler web ziyaretçilerine de güncel haliyle sunulmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Bilgi sistemi, Akademik, Web, Web Programlama, PHP, Ġnternet, Üniversite, ÖzgeçmiĢ, 

Veritabanı. 

 

1. Giriş 

 

Üniversitelerde fakülte, bölüm sitelerinin ve 

akademik personelinin kiĢisel sayfalarının 

kurulması ve yönetilmesi genellikle bir ek yük 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ġlgili sayfalar 

standartlaĢtırılamamaktadır. Genelde fakülte ve 

bölüm için web tasarım yarıĢmalarında elde edilen 

tasarımlarlar kullanılmaktadır. Site yönetimi, 

yürütülmesi ve kodlanması bilgi iĢlem veya 

görevlendirilen akademik personel tarafından 

yapılmaktadır.  

 

Bir baĢka uygulama ise ĠYS (Ġçerik Yönetim 

Sistemi / CMS - Content Management System) 

kullanılmasıdır. Bazı üniversiteler tüm sitelerini bu 

çatıda kurarken, genel uygulama fakülte sitelerinin 

ĠYS yoluyla yürütülmesidir. Bölüm sitelerinde ise 

standardizasyon yapan üniversite sayısı yok 

denecek kadar azdır. Site bölümlerin inisiyatifine 

bırakılmaktadır. 

 

Akademik personelin kiĢisel sayfaları için ise 

sunucu üzerinde kiĢiye ait bir klasöre eriĢim yetkisi 

verilmekte ve html sayfalar vb. çözümlere 

gidilmektedir. Alternatif çözümlerde ise 

yaklaĢımların çoğu merkezi, idari bilgi sistemleri 

Ģeklinde olmaktadır [1-5]. 

 

Bu çalıĢmada ise akademik özgeçmiĢ tabanlı bir 

bilgi sistemi ile ilgilenilmiĢtir. Akademik özgeçmiĢ 

sayfalarını standartlaĢtıracak; fakülte, bölüm 

sayfalarını yerel ihtiyaçlara tam cevap verecek 

Ģekilde kodlayıp, yönetilebilirlik sunan ve birbirine 

entegre olan bir yapıya ihtiyaç duyulmuĢtur. 

1.Yayınlarda sıralama 

2.Ġngilizce veri giriĢi 

3.Yayınlara yapılan atıf bilgileri 

4.Kullanıcının belirleyeceği ekstra baĢlıklarda veri 

giriĢi 

 

Ayrıca benzerleri incelendiğinde yukarıda 

listelenen baĢlıklarda eksiklikler olduğu 

görülmektedir. Bu eksikliklerin de giderileceği, 

standartlaĢmıĢ, ihtiyaçlara göre esnetilebilecek ve 

geliĢtirilebilecek, birbiriyle entegre ve kapsayıcı bir 

fakülte bilgi sistemi tasarlanmıĢ ve kodlanmıĢtır. 

GeliĢtirilen sistemin özellikleri sunulmuĢtur. 

 

2. Altyapı 

 

Web tabanlı bir otomasyon sistemi geliĢtirilmiĢtir. 

Bu proje ile fakülte öğretim elemanlarının 

akademik faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin bilgisayar 

ortamında toplanması, depolanması, internet 

üzerinden sorgulanması, personel ve web 

ziyaretçilerine sunulması, personelin YÖK ve 

benzeri formatlarda özgeçmiĢinin raporlanması ve 

sunulması amaçlanmıĢtır. 

 

2.1 Geliştirme Ortamı 

Sistem üniversitenin web siteler için ayırdığı 

mevcut Windows sunucu üzerine çalıĢmaktadır. 

PHP script dili kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. Web site 

geliĢtirmeye özellikle çok uygun ve HTML‘e 

gömülebilen PHP, çok yaygın kullanılan genel 

amaçlı script dilidir [6]. 

 

2.2 Kontroller 

 

Kontroller için istemcilerin browserlarında çalıĢan 

JavaScript dili kullanılmıĢtır. 

 

2.3 Veri Tabanı 

 

Veri tabanı olarak ise dünyanın en popüler ücretsiz 

veri tabanı MySQL seçilmiĢtir [7]. MySQL 

versiyonu ―5.1.32-community‖dir. Sistem elli beĢ 

tablo ile tasarlanmıĢtır. Akademik personele ait 

kiĢisel bilgiler, akademik çalıĢmalara ait bilgiler; 

kullanıcı bilgileri, idari personel bilgileri; rol, yetki, 

log ve ziyaretçi tabloları, menü tabloları vb. tablolar 
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bu elli beĢ tablodan bazılarıdır. Veri tabanı iliĢkisel 

modelde tasarlanmıĢ ve sitede mümkün olan her 

içeriğin dinamik olması sağlanmıĢtır. ġekil 4‘de 

sistemin EER diyagramı sunulmuĢtur. 

 

3. Uygulama 

 

GeliĢtirilen yazılım 2009 yılından itibaren Karabük 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve bölümlerinde 

kullanıla gelmektedir. 

 

Yazılımla verilerin bilgisayar ortamına her 

akademisyenin kimseye ihtiyaç duymadan, internet 

eriĢimi olan herhangi bir bilgisayardan girmesi 

sağlanmıĢtır. 

 

Toplanan veriler ile kiĢisel akademik özgeçmiĢ 

sayfaları oluĢturulmuĢtur. KiĢisel özgeçmiĢ 

sayfalarında YÖK özgeçmiĢ formatı esas alınmakla 

birlikte, bu formatla yetinilmemiĢ, ekstra alanlar ve 

özellikler eklenmiĢtir. 

 

Şekil 1. Giriş Formu 

 

Akademik personelin kiĢisel bilgilerini: eğitim, tez, 

adres, e-posta, telefon vb.; yayınlarını: makale, 

bildiri, kitap, patent ve proje vb. yönetebilecekleri 

bir ortam sunulmuĢtur. 

 

3.1 Sistemde Oturum Açmak  

Sisteme girmek için ġekil 1‘de gösterilen form 

kullanılmaktadır. Kullanıcı çıkıĢ yapmak istemesi 

haricinde, sisteme giriĢ ve oturum yönetimi 

yardımcı bir sayfa yardımıyla gerçekleĢmektedir. 

Oturum bilgileri: IP adres, giriĢ ve değiĢiklik 

zamanı, değiĢiklik yapılan tablo ve alan 

kaydedilerek loglanmaktadır.  Ayrıca giriĢ 

denemeleri de saldırılara karĢı kaydedilmektedir. 

 

Şekil 2. Sisteme Giriş 

3.2 Uygulama Detayları 

 

Sistemde oturum açıldıktan sonra ġekil 3‘deki 

ekran gelmektedir. Solda Yönetim panelin menüleri 

yer almaktadır. 

 

Menünün ilk seçeneği toplu e-posta gönderme 

seçeneğidir. ġekil 5‘de detayları sunulduğu üzere:  

tüm fakülteye, seçilen bölümlere veya seçilen ana 

bilim dallarındaki akademik personele kullanıcıdan 

e-posta göndermek mümkündür. 

 

KiĢisel bilgiler: KiĢisel ĠletiĢim, Oda, Telefon, 

ÇalıĢma Alanı, Unvan, Görevler, Ġdari Görevler, 

Eğitim Ve Tezler; Yayınlar: Kitap, Makale, Bildiri 

Ve Diğer Yayınlar; Diğer alanlar: Yayınlara 

Yapılan Atıflar, Patentler, Yayın Kurulunda Yer 

Alınan Veya Hakemlik Yapılan Dergi Ve 

Konferanslar, Projeler, Ödül Ve Destekler, 

Üyelikler, Lisans Veya Yüksek Lisans Seviyesinde 

Verilen Dersler, Yüksek Lisans Seviyesinde 

Yönetilen Tezler, Jüri Üyelikleri, Yazılım Bilgisi, 

GeliĢtirilen Yazılımlar, Sertifikalar, Kurslar, Özel 

Ġlgi Alanları, Ek Bilgiler; Kullanıcının yönetebildiği 

alanlardır. 

 

Kullanıcı ilgili alanlardan müsaade edilenlerde 

kayıt girebilir, girdiği kayıtları düzenleyebilir, 

sıralayabilir. ġekil 6‘da kiĢisel iletiĢim bilgisi 

güncelleme ekranı görünmektedir. Benzeri tablolar 

için ikinci bir kayıt girilmesine müsaade 

edilmemiĢtir. Kullanıcı sadece tek kayıt 

girebilmekte ve bu kayıtta güncelleme 

yapabilmektedir. 

 

Kullanıcıların girdikleri kayıtları sıralama kriteri 

olarak kendi tercihleri seçilmiĢtir. Kayıtları kiĢisel 

tercihlerine göre sıralayabilmektedirler. ġekil 7‘de 

sıralama ekranı sunulmuĢtur. 

 

Bir oturum açarak gerekli güncellemeleri ve kayıt 

girme iĢlemlerini tamamlayan kullanıcının bilgileri 

bir web ziyaretçisi tarafından anında fakülte ve 

bölüm web sitesinde görülebilir hale gelmektedir. 

ġekil 8‘de akademik personel kiĢisel web sayfası 

örneği sunulmuĢtur. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Tamamen esnek, ihtiyaca yönelik bir fakülte bilgi 

sistemi kurulmuĢtur. Fakülte ve bölüm siteleri 

geliĢtirilen sistemle hizmet sağlamaktadır. 

 

GeliĢtirilen sistemin diğer ayağı olan ve bu bildiride 

daha çok üzerinde durulan akademik özgeçmiĢ 

taban ise çok etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

KiĢisel özgeçmiĢ bilgilerinin güncellenmesi iĢi 

geliĢtirilen bu web tabanlı otomasyon sayesinde, 

kullanıcılar tarafından hızlı ve etkili bir Ģekilde 
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yönetilebilmekte ve anında web ziyaretçilerinin 

hizmetine sunulabilmektedir. 

Sistem ile diğer benzer bilgi sistemlerinden ve diğer 

bölüm özgeçmiĢ sayfalarından farklı olarak 

aĢağıdaki özellikler geliĢtirilmiĢtir [1-5]: 

1. Sistemin menü seçeneklerinin her birinde 

(birden çok kayıt girilmesine izin verilen 

alanlarda) detayları ġekil 8‘de sunulan 

Sürükle-Bırak yöntemi ile sıralama yapılması 

sağlanmıĢtır. 

2. Tüm alanlar Türkçe ve Ġngilizce veri giriĢine 

uygun hale getirilmiĢtir. 

3. Türkçe olarak yapılan yayınlardan yabancıların 

da haberdar olmasını sağlamak amacıyla, 

Türkçe yayınların baĢlıklarını Ġngilizce olarak 

da sisteme ekleme ve Ġngilizce sayfalardan bu 

Ģekilde sunma imkânı getirilmiĢtir.  

4. Türkçe sayfalarda yayınlar Ulusal/Uluslararası 

ya da SCI/SCI olmayan Ģeklinde 

sunulmaktadır. Ġngilizce sayfalarda ise yayınlar 

yurtdıĢından sayfalara eriĢen ilgililer için 

anlamsız olan "Ulusal/Uluslararası" ya da 

"SCI/SCI olmayan makaleler" ayrımı yerine, 

"Books and Book Chapters, Journal Articles, 

Proceedings, Invited Papers" baĢlıklarıyla 

sunulmaktadır. 

5. "Yayınlara Yapılan Atıflar" özelliği ile 

yayınlara ve tezlere yapılan atıfları sisteme 

ekleme ve web ziyaretçilerine sunma imkânı 

getirilmiĢtir. 

6. YÖK formatındaki alanlar ve bunların 

haricinde web sayfalarında yer alması uygun 

görülen alanlara da ek olarak, her kullanıcıya 

ayrıca üç farklı baĢlık/alan tanımlama imkânı 

sunulmuĢtur 

 

Akademik özgeçmiĢ kapsamında geliĢtirilen 

otomasyon ile YÖK formatlı özgeçmiĢ üretilip, 

basılması hedeflenmektedir. Ġlgili çalıĢma devam 

etmektedir.  

 

Ayrıca kapsamı daha da geniĢletilmiĢ bir fakülte 

bilgi sistemi hedeflenmektedir. Mevcut sistemin bir 

portal veya ĠYS benzeri fakat tamamen esnek ve 

ihtiyaca yönelik bir sisteme dönüĢtürülmesi 

planlanmaktadır. Buna paralel olarak kullanıcıların 

bölüm sitelerini yönetmesi iĢlemleri için rol yazımı 

süreci devam etmektedir. Hedeflenen kısımlar da 

gerçekleĢtirildiğinde amaca tam olarak hizmet eden, 

kapsamı geniĢ bir fakülte bilgi sistemi inĢa edilmiĢ 

olacaktır. 

 

 
Şekil 3. Yönetim Panelinin Genel GörünüĢü

 

 

 

 
Şekil 4. Sistemin EER Diyagramı 
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Şekil 5. Toplu E-posta Gönderme Ekranı 

 

 
Şekil 6. Güncelleme 

 

 
Şekil 7. Sıralama 
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Şekil 8. Listeleme ve Sonuç 
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Özet: Günümüzde bilimsel araĢtırma yapmak ağırlıklı olarak bilgisayarda ve internet kullanılarak 

gerçekleĢtirilen bir süreç haline gelmiĢtir. Bu dönüĢüme neden olan öncü faktörlerden birincisi bilimsel bilgiye 

eriĢimde internetin sağladığı olanaklardır. Ama günümüzde internetin bilimsel araĢtırma sürecinde asıl 

dönüĢtürücü etkisi bilginin eriĢiminden daha çok bilginin paylaĢımına yönelik olmaktadır. Web 2.0 araçları ve 

sosyal ağlar bilimsel araĢtırmanın, araĢtırma kaynaklarının ve araĢtırma sonuçlarının baĢkalarıyla paylaĢılması 

için önemli olanaklar sunmaktadır.  Üstelik araĢtırmacılar bu paylaĢım faaliyetlerini baĢkalarının desteği 

olmadan kendi baĢlarına yapabilir duruma gelmiĢlerdir. Diğer taraftan birden fazla araĢtırmacının internet 

ortamında biraraya gelerek ortak bilimsel araĢtırma yapmaları için çok sayıda iĢbirliği aracı bulunmaktadır. 

AraĢtırmacılar bilimsel sosyal ağlar yardımıyla kendi araĢtırma alanlarındaki diğer bilim insanlarının 

oluĢturduğu ağlara katılabilmekte, diğer taraftan kendileri de ağ oluĢturabilmektedirler.Bu eğitim seminerinin 

amacı Web 2.0 araçlarını ve sosyal ağları bilimsel araĢtırma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanmak isteyen 

araĢtırmacılara kendi kiĢisel araĢtırma ortamlarını oluĢturmaları için bir baĢlangıç noktası sağlamaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: KiĢisel araĢtırma ortamları, sanal araĢtırma ortamları, bilimsel sosyal ağlar, bibliyografik 

baĢvuru yönetim yazılımları 

 

1. Giriş 

 

Günümüzde bilimsel araĢtırma, bilim ve eğitim 

alanında çok sayıda yeni kavram ortaya çıkmıĢtır. Bu 

kavramların kaynağında Web 2.0 teknolojilerinin ve 

açık kaynak hareketinin etkisi büyüktür. 

 

Open Data / Open Science Data, Science 2.0, Open 

Innovation, Open Science, Open research, e-Learning 

2.0, Open Textbook, Research 2.0, Open Education 

Resources, Open Content, Creative Commons, e-

Science, Personal Learning Networks, Open 

Education, Personal Research Environments, Science 

Commons, Self-archiving, Open Peer Review, e-

Research, Personal Learning Environments, Open 

Access, Personal Research Networks, Open journals, 

Open Notebook Science, Virtual Research 

Environments 

 

Tablo 1. Yeni kavramlar 

 

Bilimsel araĢtırma aynı zamanda bir öğrenme 

sürecidir. Her araĢtırmacının kendisine ait bir kiĢisel 

öğrenme ortamı bulunur. Bu alandaki çalıĢmalar 

―kiĢisel öğrenme ortamları‖ adıyla 

kavramlaĢtırılmıĢtır[1]. ―KiĢisel araĢtırma ortamları‖ 

kavramı araĢtırma sürecinin öğrenme sürecinden ayırt 

edilebilmesi amacıyla önerilmektedir [4]. 

 

KiĢisel öğrenme ortamları ağırlıklı olarak yaĢam boyu 

öğrenme ve informel öğrenme için kullanılmaktadırlar. 

Benzer Ģekilde kiĢisel araĢtırma ortamları da ―yaĢam 

boyu araĢtırma‖ kavramını beraberinde getirmekte ve 

bilimsel araĢtırmayı sadece bilim insanlarına değil, 

herkese açık bir alan haline getirme olanağını da 

barındırmaktadır [3]. 

 

 

2. Kişisel Araştırma Ortamlarının Oluşturulması 

 

KiĢisel araĢtırma ortamları oluĢturmak amacıyla iki 

farklı yaklaĢım bulunmaktadır:  

 

a) Bu amaçla geliĢtirilmiĢ hizmetleri ve altyapıları 

kullanması, bu yaklaĢımda JISC destekli fonlarla ya da 

Avrupa Birliği projeleriyle geliĢtirilmiĢ araĢtırma 

platformları kullanılmaktadır. Bu ortamlar genellikle 

birden fazla araĢtırmacının aynı araĢtırma üzerinde 

çalıĢmasına olanak sağlamakta ve Sanal AraĢtırma 

Ortamları (Virtual Research Environments) olarak 

adlandırılmaktadırlar. 

 

b) AraĢtırmacının kiĢisel araĢtırma ortamını kendisinin 

oluĢturması, bu yaklaĢım DIY (Do It Yourself) olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yaklaĢımda araĢtırmacı 

araĢtırma yapmak amacıyla kendisine en uygun 

(alıĢkın olduğu ve etkin kullandığı) Web 2.0 araçlarını 

ve sosyal ağları bir baĢlangıç sayfası altında biraraya 

getirir ve kendisine en uygun bir bilimsel araĢtırma 

süreci geliĢtirerek uygular. OluĢturulan kiĢisel 

araĢtırma ortamı daima beta durumdadır ve araĢtırmacı 

tarafından sürekli geliĢtirilir. 

 

2.1. Sanal Araştırma Ortamları 

 

JISC kaynaklarına göre ―Sanal AraĢtırma Ortamları 

ekip çalıĢması gerçekleĢtiren her disiplinden 

araĢtırmacılara araĢtırma sürecinin giderek 

karmaĢıklaĢan  faaliyetlerinin yönetiminde yardımcı 

olur‖ [5].  

 

Daha ayrıntılı bir tanım ise ―A Virtual Research 

Environment (VRE) is an online environment 

comprising an integrated suite of tools, networked 

resources and technologies which interoperate with 

each other in order to facilitate or enhance the research 
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process. In particular, VREs are being developed in 

order to support collaboration whether in the 

management of a research activity; the discovery, 

analysis and curation of data or information; or in the 

communication and dissemination of research 

outputs.‖ Ģeklinde verilmektedir[6]. 

 

Bu alanda firmaların da akademisyenler tarafından 

kullanılabilecek ürünler geliĢtirdikleri görülmektedir. 

Örneğin Microsoft firması bir VRE geliĢtirme araç kiti 

oluĢturmuĢtur (Virtual Research Environment 

Toolkits) [7]. 

 

 
Şekil 1.Virtual Research Environment Toolkits 

 

2.2. “Kişisel Araştırma Ortamını Kendin Oluştur” 

Yaklaşımı 

 

Bueğitimseminerinde araĢtırmacıların kiĢisel araĢtırma 

ortamlarını kendilerinin geliĢtirmesi yaklaĢımı 

tanıtılacaktır. AraĢtırma alanında bibliyografik bilginin 

yönetilmesinden birlikte araĢtırma yapmaya kadar çok 

sayıda Web 2.0 ve sosyal ağ uygulaması 

bulunmaktadır. Son 10 yıl boyunca Web 2.0 

dünyasında bir patlama yaĢanmaktadır. Bir 

araĢtırmacının (http://www.go2web20.net/) gibi siteler 

aracılığıyla bu araçları tanıması ve kendisine en uygun 

araç kümesini belirleyerek bir ―kiĢisel araĢtırma 

ortamı‖ oluĢturması mümkündür. 

 

Şekil 2. Go2Web20 

 

Rebuin (2011)‘e göre bu uygulamalar üç alanda 

gruplandırılabilir: 

 

 AraĢtırmanın PaylaĢılması 

 Kaynakların PaylaĢılması 

 Sonuçların PaylaĢılması 

 

KiĢisel araĢtırma ortamlarında kullanılabilecek baĢlıca 

Web 2.0 araçları ve bilimsel sosyal ağlar bu üç grupta 

ele alınacak ve bu uygulamalarla kiĢisel araĢtırma 

süreçlerinin nasıl desteklenebileceği tartıĢılacaktır. 

 

3. Araştırmanın Paylaşılması 
 

AraĢtırmacılar çalıĢmalarını diğer araĢtırmacıların 

görüĢlerine sunmak ve tartıĢmak isterler. Bilimsel 

sosyal ağlar, araĢtırma platformları ve iĢbirliği araçları 

onlara bu olanağı sağlar. Diğer taraftan bilimsel sosyal 

ağlar ve araĢtırma platformları birden fazla 

araĢtırmacıdan oluĢan ekiplerde birlikte hipotez 

geliĢtirme, deney planlama ve gerçekleĢtirme, 

araĢtırma raporunu hazırlama amacıyla da 

kullanılmaktadır. 

 

 AraĢtırma Platformları 

 Bilimsel Sosyal ağlar 

 Belge PaylaĢımı Uygulamaları  

 

3.1. Araştırma Platformları 

 

AraĢtırma platformları araĢtırma ekiplerinin araĢtırma 

sürecinin tümünü üzerinde gerçekleĢtirebilecekleri 

ortamlardır. AraĢtırmacılar bu platformlarda bir 

araĢtırma projesi kapsamında bir araya gelerek hipotez 

geliĢtirebilir, deney gerçekleĢtirebilir ve bir tez 

oluĢturabilirler. (Hubzero, myExperiment ve diğerleri) 

 

 
 

Şekil 3. myExperiment 
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Şekil 4. HubZero 

 

3.2. Bilimsel Sosyal Ağlar 

 

AraĢtırmacılar bilimsel sosyal ağlarda bir araya 

gelerek, kendilerini ve çalıĢmalarını tanıtabilirler, 

diğer araĢtırmacıları tanıyabilirler ve çalıĢmalarını 

izleyebilirler. Bilimsel sosyal ağlar aynı alanda çalıĢan 

araĢtırmacıların bir araya gelmesi ve o alana ait bir 

grup oluĢturarak, birlikte çalıĢma yapmalarını; 

hipotezleri, deneyleri ve sonuçları paylaĢmalarını 

sağlamak amacıyla çeĢitli olanaklar sunarlar. 

(Academia, ResearchGate ve diğerleri) 

 

 
 

Şekil 5.Academia.edu 

 

 
 

Şekil 6. ResearchGate 

 

3.3. Belge Paylaşımı Uygulamaları 

 

Belge paylaĢımı hizmetleri araĢtırma sürecinde 

planlama, dokümantasyon, ve deney aĢamalarında 

kullanılabilecek pratik uygulamalardır. AraĢtırmacılar 

bu uygulamalar ile proje takvimi oluĢturabilirler, beyin 

fırtınası yapabilirler, iĢlem tabloları, metin belgeleri ve 

sunumlar üzerinde aynı anda çalıĢabilirler, araĢtırma 

verilerini toplayabilir ve paylaĢabilirler. (Slideshare, 

Scribd, Bulut Saklama Hizmetleri ve diğerleri) 

 

 
 

Şekil 7. SlideShare 
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Şekil 8. Scribd 

 

4. Kaynakların Paylaşılması. AraĢtırmacılar 

çalıĢmaları esnasında yararlandıkları kaynakları 

baĢkalarıyla paylaĢmak ve baĢka araĢtırmacıların 

kaynaklarından yararlanmak isterler. Bu amaçla 

bibliyografik baĢvuru yönetim yazılımları, yer imi 

yöneticileri ve alıntı indekslerinden yararlanırlar. 

 

 Bibliyografik BaĢvuru Yönetim Yazılımları 

 Sosyal Yer Ġmi Yöneticileri 

 Alıntı Ġndeksleri  

 

 

 

4.1. Bibliyografik Başvuru Yönetim Yazılımları 

 

Bibliyografik baĢvuru yönetim yazılımları araĢtırma 

sürecinde yararlanılan çok sayıda makale, bildiri ve 

raporun hem kendisinin hem de künyesinin 

yönetilebilmesini sağlayarak araĢtırmacıların hayatını 

kolaylaĢtırdılar. (Mendeley, Zotero ve diğerleri) 

 

 
 

Şekil 9. Mendeley 

 

 
 

Şekil 10. Zotero 

 

4.2. Sosyal Yer İmi Yöneticileri 

 

Açık kaynak hareketinin giderek yaygınlaĢması 

nedeniyle bilimsel araĢtırma sürecinde internet 

ortamındaki kaynaklara daha fazla yer verilmeye 

baĢlanmıĢtır. Sosyal Yer Ġmi Yöneticileri bu 

kaynakların yönetilebilmesi ve baĢkalarıyla 

paylaĢılmasını kolaylaĢtırırlar. (Diigo, Delicious ve 

diğerleri) 
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Şekil 11. Delicious 

 

 
 

Şekil 12. Diigo 

 

4.3. Alıntı İndeksleri 

 

Açık eriĢimli dergilerin çoğalması ve bildiri ve 

raporların internet ortamında giderek daha fazla 

yayınlanması arama motorlarının bu yayınları 

tarayarak alıntı indeksleri oluĢturmalarına olanak 

sağlamaktadır. AraĢtırmacılar diğer çalıĢmalarını da 

manuel olarak bu indekslere ekleyebilmektedirler. 

(Google Scholar Citations, Microsoft Academic 

Research ve diğerleri) 

 

 

 
 

Şekil 13. Google Scholar Citations 

 

 
 

Şekil 14. Microsoft Academic Research 

 

5. Sonuçların Paylaşılması. 
 

Web 2.0 ve sosyal ağların temel özelliklerinden bir 

diğeri araĢtırmacıların araĢtırma sonuçlarının bloglar, 

wiki siteleri, haber servisleri, açık eriĢim dergileri ve 

açık arĢivler aracılığıyla baĢkalarıyla paylaĢmasına 

olanak sağlamasıdır. Böylece araĢtırmacılar 

çalıĢmalarını baĢka araĢtırmacılara daha fazla 

tanıtabilmekte ve kendilerinden daha fazla alıntı 

yapılmasını sağlamaktadırlar. 

 

 Blog ve Wikiler 

 Bilimsel Haber Servisleri 

 Açık EriĢim 
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5.1. Blog ve Wikiler 

 

Blog ve Wikiler araĢtırmacıların ilgi alanlarıyla ilgili 

formel olmayan yayınlar yapmasına olanak 

sağlamaktadırlar.  Bu alanda Blogger ve Wordpress 

ağırlığını korurken, bilimsel blog siteleri de giderek 

önem kazanmaktadır. (Blogger, Wikispaces ve diğer 

bilimsel bloglar) 

 

 
 

Şekil 15. Blogger 

 

 
 

Şekil 16. Wikispaces 

 

5.2. Bilimsel Haber Servisleri 

 

Bilimsel Haber Servisleri araĢtırmacıların alanlarıyla 

ilgili güncel bilgilere ulaĢmaları, bazı durumlarda da  

kendilerinin haber oluĢturmalarına olanak sağlarlar 

(Science News, Research Information, Science 2.0 ve 

diğerleri). Bilimsel etkinlikler hakkında bilgilenmek 

için Lanyrd vb. hizmetler kolaylık sağlar. 

 

 
 

Şekil 17. Science News 

 

 
 

Şekil 18. Lanyrd 

 

5.3. Açık Erişim 

 

Açık EriĢim son yıllarda açık bilim, açık veri, açık 

içerik, açık eğitsel kaynaklar vb. yan hareketleriyle 

birlikte giderek etkinliği artan bir hareket kümesidir. 

(Scientific Commons, Public Library of Science ve 

diğerleri) 
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Şekil 19. Scientific Commons 

 

 
 

Şekil 20. Public Library Of Science 

 

6. Sonuç 

 

Web 2.0 teknolojileri akademisyenlerin bilimsel 

araĢtırma yapma biçimlerini önemli ölçüde 

değiĢtirmiĢtir. Ġnternetin ortaya çıkmasıyla bilgiye 

eriĢimde sağlanan kolaylıklar bilimsel araĢtırmaların 

kalitesini artırırken, Web 2.0 teknolojileri bilimsel 

araĢtırmanın diğer akademisyenlerle paylaĢılmasında 

büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Günümüzde her 

akademisyen kendisine ait bir kiĢisel araĢtırma ortamı 

oluĢturmalı ve bu ortamı geliĢen teknolojiyle sürekli 

güncellemelidir. Üniversitelerde ve araĢtırma 

kurumlarında akademisyenlerin kiĢisel araĢtırma 

ortamları oluĢturabilmeleri için gerekli bilgi ve 

becerilerle donatılması amacıyla gerekli bilgilendirme 

ve yönlendirme faaliyetlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

bu becerileri eğitimleri kapsamında almaları amacıyla 

enstitüler tarafından düzenlemelerin yapılması 

gereklidir. 
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Özet: Birlikte çalıĢma yazılımları arasında yer alan ve son yıllarda giderek artan bir uygulama imkânı bulan 

teknolojilerden birisi de Wiki‘lerdir. Kısaca, birden fazla kullanıcı tarafından ortak bir Ģekilde üretilip, 

geliĢtirilebilen web sayfaları topluluğu ve bu sayfaların yönetimini sağlayan yazılım olarak tanımlanabilen Wiki 

teknolojisi, geleneksel bilgi üretimi ve paylaĢımını destekleyen bir teknolojidir. 

Abdullah Gül Üniversitesi, ülkemizde Wiki teknolojilerini yönetim süreçlerine entegre eden ilk 

üniversitelerdendir. 2011 yılının sonlarına doğru uygulamaya sokulan bir Wiki yazılımı AGÜ‘de bir yılı aĢkın 

bir süredir hizmet vermektedir.  Bu çalıĢma Wiki teknolojilerinin üniversite yönetim süreçlerinde kullanımını 

AGÜ örneği üzerinden anlatmak amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu kapsamda, Wiki teknolojileri gibi yeni uygulama 

alanı bulan teknolojilerin uygulama sürecinde yapılan tespitlerin bilimsel platformlarda paylaĢılması, konu 

hakkında çalıĢan akademisyenlere ve potansiyel uygulayıcılara önemli bilgi ve katkılar sunabilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yönetim BiliĢim Sistemleri, ĠĢbirliği ve Ekip ÇalıĢması Sistemleri, Wiki. 

 

Using Wiki Technologies in University Management Processes: The Case of AGU Application 

Abstract: Wikis, which are among the collaboration software, are one of the emerging technologies having a 

growing range of applications. The Wiki technology can be defined as the collection of web pages developed by 

many users and the software to manage these pages. This technology supports the production and sharing of the 

information. 

Abdullah Gul University is one of the first universities which integrate Wiki technologies into management 

processes. A Wiki software implemented at the end of 2011, serves for AGU for more than one year. This study 

has been prepared to explain the usage of Wiki technologies in university management via AGU application. 

Within this concept, sharing the experiences of application of such new technologies in scientific platforms may 

provide valuable contribution and information both to the academics and potential practitioners. 

 

Keywords: Management Information Systems, Collaboration and Teamwork Systems, Wiki. 

 

1. Giriş 

 

Bilgi çağı da olarak adlandırılabilen günümüzde, 

çalıĢma hayatının önemli karakteristikleri arasında; 

küresel rekabet baskısının etkisinin her geçen gün 

artmasının da etkisiyle, oldukça hızlı bir bilgi 

üretiminin olması ve üretilen bilginin çok kısa bir 

sürede tüketilmesi sayılabilmektedir. Bu kapsamda 

kiĢiler ve örgütler arası bilgi paylaĢımının arttığı ve bu 

paylaĢımın etkinliğinin oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu süreçte, biliĢim teknolojilerinde 

yaĢanan değiĢim ve geliĢimin önemli katkıları 

bulunmaktadır. BiliĢim teknolojilerinin kurum ve 

kuruluĢlarda etkin bir Ģekilde kullanılması birçok 

faydayı da beraberinde getirmektedir. Bu sayede, rutin 

ofis iĢlemlerinin otomasyonu sağlanmakta, iĢ ve 

iĢlemlerin daha hızlı ve kolay bir Ģekilde yapılması,  

 

eldeki belge ve bilgilerin doğru Ģekilde saklanması ve 

istenildiğinde yeniden kullanılması mümkün hale 

gelmekte ve çalıĢanların motivasyonuna katkı 

sağlayarak bireysel performansları artırılabilmektedir 

(Altınöz 2008; 53). 

Klasik ofis otomasyon sistemlerinden karmaĢık karar 

destek sitemlerine kadar birçok uygulama alanı 

bulunan biliĢim teknolojilerinin kurum ve kuruluĢlarda 

son yıllarda bulduğu kullanım biçimlerinden birisi de 

birlikte çalıĢma yazılımlarıdır. Temel olarak iĢbirliği 

ve takım çalıĢma olmak üzere temel iki kullanım alanı 

olan birlikte çalıĢma yazılımları; proje takımlarının 

birlikte çalıĢması, proje yönetimi, kurum içi bilgi 

yayımı, fikir geliĢtirme, proje planlama, e-öğrenme, 

müĢteri iliĢkileri yönetimi, teknik destek ve kaynak 

yönetimi gibi birçok konuda organizasyonlara fayda 

sağlayabilmektedirler (Holtzblatt, Damianos, Weiss 

2010; 3). 

 

―Birlikte çalıĢma yazılımları‖ kavramı altında pek çok 

çeĢit uygulama görülebilmektedir. Bu yazılımlar 

arasında; e-posta, anında mesajlaĢma, sanal toplantı, 

video konferans, ekran paylaĢımı, proje paylaĢımı, 

dosya paylaĢımı gibi pek çok uygulama 

sayılabilmektedir. Bu uygulamalar sınıflandırılırken, 

genellikle zaman ve yer boyutları üzerinden bir 

sınıflandırma yapılmaktadır. Zaman açısında aynı anda 

çalıĢmaya izin veren yazılımlar senkron, farklı 

dilimlerde çalıĢanlara hizmet veren yazılımlar ise 

asenkron tarafta yer almaktadır. Bu yazılımlar mekân 

açısından sınıflandırıldığında ise aynı mekânda 

çalıĢanlara hitap eden ve farklı coğrafi yerlerde 
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çalıĢanlara hizmet veren yazılımlar olarak 

sınıflandırılabilmektedir. Bu iki boyutun bir arada 

değerlendirildiği bir sınıflandırma ġekil 1‘de 

sunulmuĢtur.  

 

Yer / Zaman 
Aynı zaman 

(Senkron) 

Farklı zaman 

(Asenkron) 

Aynı mekân 

(Yan yana) 

Yüz yüze Etkileşim 

Karar tabloları, duvar 

ekranları, tek ekranlı grup 

çalıĢma yazılımları vs. 

Devam eden işler 

Takım odaları, Proje yönetimi 

yazılımları, zaman kaydırmalı grup 

yazılımları vs. 

Farklı mekân 

(Uzak) 

Uzaktan etkileşim 

Video konferans yazılımları, 

anlık mesajlaĢma, paylaĢımlı 

ekranlar, çok kullanıcılı 

editörler vs. 

İletişim / Koordinasyon 
E-posta, bulletin board, blog, grup 

takvimi, Wikiler vs. 

 

Şekil 1. ĠĢbirliği yazılımlarının zaman – mekân matrisi (Laudon, Laudon 2011, 67). 

 

Birlikte çalıĢma yazılımları arasında sayılan ve son 

yıllarda giderek artan bir uygulama imkânı bulan 

teknolojilerden birisi de Wiki‘lerdir. Wiki teknolojisi 

geleneksel bilgi üretimi ve paylaĢımını destekleyen bir 

teknolojidir. Wiki kısaca, birden fazla kullanıcı 

tarafından ortak bir Ģekilde üretilip, geliĢtirilebilen 

web sayfaları topluluğu ve bu sayfaların yönetimini 

sağlayan yazılım olarak tanımlanabilmektedir (Wagner 

2004; 265).   

 

En bilinen Wiki uygulaması, dünyanın en geniĢ çaplı 

iĢbirliği ile düzenlenmiĢ referans projesi olan 

Wikipedia‘dır (Laudon, Laudon 2011, 60). Dünyanın 

en büyük online ansiklopedisi olan Wikipedia‘nın on 

milyonlarca kayıtlı kullanıcıya ulaĢması ve 

milyonlarca kiĢi tarafından aktif bir biçimde 

kullanılması, Wiki tarzı yazılımların çeĢitli kurum ve 

kuruluĢlarda da kullanılabilmesinin önünü açmıĢtır.  

 

Kitlesel ve ücretsiz iletiĢime imkân veren sosyal 

ağların yükseliĢi ile kendisi de bir Web 2.0 uygulaması 

olan Wiki platformlarının geliĢimi arasında bir 

paralellik olduğu görülmektedir. Aynı dönem esnek 

olmayan, yalnızca üretici firma tarafından yeniden 

Ģekillendirilebilen masaüstü yazılımların gerileyiĢinin 

de baĢlangıcı olarak da tanımlanabilir. Wiki olarak 

adlandırılan içerik yönetim ve sunumu sağlayan 

yazılım sisteminin açık kaynak koduna dayalı 

olmasının bir sonucu olarak mediaWiki, tikiWiki, 

dokuWiki gibi farklı ücretsiz platform da ortaya 

çıkmıĢtır. Bilginin kolaylıkla binlerce kiĢi tarafından 

zamandan ve mekandan bağımsız olarak üretilip, 

iĢlenmesine izin veren ve yaĢayan özerk ama entegre 

bağlantılarla sınıflandırılıp, eriĢilmesine imkan veren 

yapısı ile Wikiler, modern çağın aĢırı bilgi yoğun 

ortamında çalıĢmak zorunda olan kuruluĢlar için 

önemli imkanlar sunmaktadır. KiĢisel biliĢim 

dünyasında bilginin üretilmesi ve paylaĢılması 

anlamında yaĢanan ve Facebook, Twitter gibi sosyal 

ağlarda görülen büyük yükseliĢle birlikte yaĢanan 

kökten değiĢiminin bir benzerinin kurumsal biliĢimde 

de yaĢandığını söylemek güçtür. Bu dönem içerisinde 

giderek geliĢen Wiki benzeri Web 2.0dünyasına ait 

ürünlerin kiĢisel alanda yoğun bir biçimde kullanıldığı, 

fakat kurumsal alanda daha az kullanılmasına rağmen 

bu teknolojilerin kullanımı konusunda giderek artan 

bir eğilimin olduğu da söylenebilmektedir.  

 

Son yıllarda Wiki teknolojisinin eğitim alanlarında da 

kullanıldığı görülmektedir. Önce Üniversite eğitiminde 

kullanılmaya baĢlayan Wiki teknolojileri, artık orta 

öğretimde de kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Forte ve 

Bruckman 2007; 33). Fakat incelenen çalıĢmalarda, 

Wiki teknolojilerinin genellikle eğitim amaçlı 

kullanıldığı görülmüĢ, üniversite yönetim süreçleri 

üzerinde yapılan bir uygulamaya rastlanılmamıĢtır. 

Ayrıca, genel anlamda birlikte çalıĢma yazılımlarının, 

ticari iĢletmeler baĢta olmak üzere çeĢitli kurum ve 

kuruluĢlarda son yıllarda yaygınlaĢmaya baĢlamasına 

karĢın, bu konu hakkında yeterince bilimsel çalıĢma 

bulunmadığı da görülmektedir (Holtzblatt, Damianos, 

Weiss 2010; 3). 

 

Her ne kadar biliĢim teknolojilerinin kullanımı kurum 

açısından birçok faydayı beraberinde getirse de, 

baĢarılı bir uygulama yapabilmek için kullanıcıların 

özellikleri, gerekli eğitim ve oryantasyon 

faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi, kaynakların 

yeterliliği, biliĢim teknolojilerinin kuruma doğru 

implementasyonu gibi birçok unsurun dikkatlice ele 

alınması gerekmektedir (Raman, 2006; 65). Bu 

nedenle teknolojik yeniliklere kurumun ve personelin 

adaptasyonu ile ilgili çok sayıda çalıĢma yapılmıĢ ve 

çeĢitli bilimsel teoriler üretilmeye çalıĢılmıĢtır (Öz 

2010: 55; Hernandez, Mazzon 2007: 73-76). Bu 

kapsamda, Wiki teknolojileri gibi yeni uygulama alanı 

bulan teknolojilerin uygulama sürecinde yapılan 

tespitlerin bilimsel platformlarda paylaĢılması, konu 

hakkında çalıĢan akademisyen ve uygulayıcılara 

önemli bilgi ve katkılar sunabilecektir. 
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2. AGÜ Ortak Çalışma Alanı Projesi 

 

Abdullah Gül Üniversitesinde, Wiki teknolojisini 

üniversite yönetim süreçlerinde kullanmak amacıyla 

bir proje baĢlatılmıĢ ve gerekli altyapı çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda 2011 yılının 

sonlarına doğru uygulamaya sokulan bir Wiki yazılımı 

AGÜ‘de bir yılı aĢkın bir süredir hizmet vermektedir. 

ORtak ÇAlıĢma kelimelerinin ilk iki harfleri 

kullanılarak, uygulamaya OR-CA adı verilmiĢtir. Bu 

bölümde bu uygulama kapsamında yapılan çalıĢmalar 

ve yaĢanan tecrübeler paylaĢılmaktadır. Bu bilgiler, 

―yönetsel ve örgütsel boyut‖ ve ―teknolojik boyut‖ 

olmak üzere iki ana baĢlık altında toplanmıĢtır. 

 

2.1. Yönetsel ve Örgütsel Boyut  

 

Bu bölümde AGÜ ORCA projesinin yönetsel ve 

örgütsel boyutu, ―Neden Wiki‖, ―Wiki Uygulamasına 

Yönetim Desteği‖ ve ―Wiki Uygulamasında Süreçlerin 

Reorganizasyonu‖ olmak üzere üç alt baĢlık halinde 

incelenmiĢtir. 

 

2.1.1. Neden Wiki 

 

Bir devlet üniversitesi olan AGÜ'nün 21. yüzyılda 

kurulmakta olan yeni bir kurum olarak teknolojiyi 

yoğun ve güncel bir Ģekilde kullanması gelecek 

yönelimi açısından stratejik bir önceliğe sahiptir. Bu 

Ģekilde yeni kurulan kurum yapısının, organizasyonun 

ve insan kaynaklarının yeni oluĢmaya baĢladığı genç 

kurumlar açısından doğru teknolojilerin kullanımı 

büyük bir önem arz etmektedir. Nitekim doğru 

teknolojiler modern yönetim ilkelerine göre 

kurumsallaĢmanın sağlanmasında çok önemli faydalar 

sağlayabilmektedir. Bilgi yönetim sistemleri de 

kurumsallaĢma stratejisinin önemli bir aracı olarak 

gören AGÜ, baĢından beri stratejik yönetime bağlı ve 

sağlıklı bir kurumsallaĢma hedefine odaklanmıĢ ve 

misyonunu Ģu Ģekilde belirlemiĢtir:  

 

"Kaliteyi ve yönetişimi rehber edinerek insanı öne 

çıkaran ve yenilikçiliği esas alan bir anlayışla, 

girişimciliği sosyal sorumlulukla bütünleştirmiş ve 

sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmek; 

eğitim ve araştırma faaliyetleri ile tüm paydaşlarına 

bilimselliğin ışığında fayda üretmek."  

 

Misyon ifadesinden anlaĢılacağı üzere kalitenin ve 

yönetiĢimin misyonda belirtilmesi ve yenilikçilere 

vurgu yapılmıĢ olması AGÜ'nün yukarıda ifade edilen 

yeni, modern ve dünya genelinde rekabet gücüne sahip 

bir üniversite olma arzusu ile yakından ilgilidir.  

 

Bu sebeplerle AGÜ, Web 2.0 döneminin bir ürünü 

olan, insanı bir birey olarak merkeze alan ve kurum 

içerisinde açıklık ve Ģeffaflık yoluyla sağlıklı bir 

iletiĢim ortamı oluĢturulmasına yapabileceği katkıları 

düĢünerek, bilgi yönetim sisteminin merkezine Wiki 

altyapısını koymaya karar vermiĢtir. Modern yönetim 

modellerinde kiĢilerin süreçlere bireysel katılımlarının 

artırılması,  zihinsel potansiyellerini kurum yararına 

kullanmaları ve takımlar halinde çalıĢma geleneğinin 

geliĢtirilmesi önemli hedeflerdir. ORCA bu boyutlarla 

da kuruluĢ aĢamasından itibaren bir sinerji ortaya 

çıkartan bir araç olarak kullanılmıĢtır.  

 

Bir baĢka ifade ile ORCA, genellikle düĢünülenin 

aksine bir belge üretme ve saklama aracı olarak 

planlanmamıĢtır. Kurumsal çözümlerin ülkemizde 

geldiği nokta incelendiğinde bilginin değil, belgenin 

merkeze alındığı, paylaĢımın değil yazılandan kimin 

sorumlu olduğunun kayıt altına alınmasının daha 

önemli olduğunun ve içerikten ziyade nihai ürün 

olarak evrakın daha değerli olduğu görülmekte ve 

üretilen biliĢim çözümlerinin de bu yolda evrildiği 

gözlemlenmektedir. Bir anlamda geleneksel bürokratik 

ve hiyerarĢik yapı, dijital ortamda birebir 

tekrarlanmakta ve biliĢim araçları değiĢimin aracı 

olarak değil mevcudun sayısallaĢtırıldığı birer araç 

olarak kullanılmaktadır. Bu durumun tersine 

çevrilmesi ancak yönetim boyutunu biliĢim boyutu ile 

birlikte düĢünebilen, hem yönetimde ve hem de 

teknolojideki güncel trendleri takip edebilen 

kurumların ortaya çıkması ile mümkündür.  

 

AGÜ‘nün bilgi yönetim sisteminin seçilmesinde 

önemli etkenlerden birisi de kurumsal hafızanın 

eriĢilebilir hale getirilmesidir. Web 2.0 teknolojileri bu 

anlamda da daha önce hiç bir platformun 

sağlayamadığı imkanlar sunmaktadır. Geleneksel 

yapıda kurumsal hafıza arĢivleme ve saklama 

fonksiyonları ile iliĢkilendirilmektedir. Oysa bilgi 

çağının kurumları için kurumsal hafıza her an 

eriĢilebilir olan ve üzerine yeni Ģeylerin inĢa 

edilebildiği bir yapıda olmak zorundadır. Bunun 

sağlanabilmesi için kurumun önce Ģeffaflığı bir değer 

olarak üstlenmesi, gizliliği gerçekten de istisnai ve 

gerektiğine kullanılan bir durum olarak kabul etmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple AGÜ'nün kurumsal 

değerlerinden birisi de Ģeffaflıktır. ORCA üretilen 

bilginin tüm kurum çalıĢanlarına açık olarak 

paylaĢıldığı yapısı ile ORCA kurumsal değerlerin 

yerleĢtirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

 

Özellikle geleneksel Türk kamu sektörüne hâkim 

yönetim model ve anlayıĢlarından beslenen 

yükseköğretim idari birimleri ve çalıĢanları için 

Ģeffaflık, paylaĢım, takım çalıĢması, proje tabanlı 

yönetim, karĢılıklı güven gibi modern yönetim 

modelleri ile köklü farklılıklar içeren konular ORCA 

gibi sosyal iletiĢime açık bir platformla birlikte 

teoriden uygulamaya geçirilebilmiĢtir.  

 

2.1.2. Wiki Uygulamasına Yönetim Desteği 

 

Özellikle genç ve yeni kurulmakta olan bir kurum için 

neredeyse sonsuz bir Ģekilde yeniden 

Ģekillendirilebilen yapısı ile ORCA ve benzeri Wiki 

tabanlı yapılar yeni kurulan kurumlar baĢta olmak 
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üzere, modern yönetim modellerini uygulamak isteyen 

kurumlar benzersiz olanaklar sunmaktadır. Ancak 

diğer yazılım adaptasyon süreçlerinde olduğu gibi, ve 

ayrıca Türk kamu sektörünün özel durumu sebebiyle, 

hassas ve iyi planlanmıĢ bir uygulama ve geçiĢ 

sürecine ihtiyaç duymaktadır.  

 

ĠĢlerinin yeni sistemde aksadığını söyleyen, bilgilerini 

gereksiz olmasına rağmen gizli gibi kabul eden, takım 

çalıĢmasının gereksiz olduğuna inanan, Ģeffaflığı 

tehlikeli görenler de dâhil olmak üzere hem yazılım, 

hem de modern çalıĢma kültürünün sunduğu 

konseptlere karĢı olan çalıĢanlar ile orta ve üst seviye 

yöneticilerle karĢılaĢılması beklenmektedir. Bu 

sebeple her Ģeyden önce Wiki gibi modern biliĢim 

sistemlerine dayalı yazılım geçiĢlerinin 

uygulanmasında üst yönetim seviyesinde bir 

kararlılığın temin edilmesi önemlidir. Buna rağmen üst 

yönetim seviyesinde mutlak bir mutabakata ulaĢılması, 

özellikle sürecin baĢında çok kolay değildir. Bir 

yazılım alt yapısının genel kabul görmesi en üst ve bir 

alt seviyede yöneticilerin sürece bağlılığı ile daha 

kolay olabilecektir. Bu seviyede bazı yöneticilerin 

süreçte bütün baskı ve önemsizleĢtirmeleri 

göğüsleyebilecek kadar projeye sahip çıkması 

gerekmektedir. Tüm yapısal değiĢikliklerde olduğu 

değiĢim sürecinin basamaklandırılması, sistemin 

yararlarının zaman içerisinde görünür hale getirilmesi, 

kitleler tarafından en hızlı kabul edilebilecek 

fonksiyonların en baĢta devreye sokulması gibi bazı 

stratejilerin üretilmesi gerekmektedir. Bu yollarla en 

üst seviyedeki karar alıcıların projeyi sahiplenebilmesi 

için kendilerine zaman tanınmalı ve pozitif değiĢim 

mutlaka gösterilmelidir. Üst yönetime etki edebilecek 

seviyede bir kararlılığı arkasında bulamayan bu tür 

uygulama süreçlerinin baĢarıya ulaĢma ihtimalinin 

zayıf olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Aynı nedenlerle her ne kadar yazılım ve teknoloji 

altyapısı ile ilgili olsa da bu tür bir yeni sistemin 

olgunlaĢtırılıp, kabul gören bir sistem haline 

getirilmesi tek baĢına bilgi iĢlem birimlerinden 

istenebilecek bir husus değildir. Yine de bilgi iĢlem 

birimlerinin, bu konuda inisiyatifi üstlenen üst seviye 

yönetime mutlaka teknik destek vermesi ve projeyi 

uygulanabilir hale getirmesi gerekecektir. Benzer 

Ģekilde yeni teknolojik alt yapının neden kurulması 

gerektiği, hangi iĢlevleri göreceği, kurumsal strateji 

içerisindeki yeri gibi üst yönetimi ilgilendiren 

konularda bilgi iĢlem biriminden tek baĢına bir Ģeyler 

yapmasını beklemek yanlıĢ olacaktır. AGÜ örneğinde 

üst yönetimden Genel Sekreterlik ile konuya baĢından 

itibaren sahip çıkarak projeyi teknik olarak 

uygulanabilir hale getiren Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

bu iki rolü doğru ve uyumlu bir Ģekilde yerine 

getirmiĢtir.  

 

Operasyonel seviyede üst yönetim ve bilgi iĢlem 

yönetiminin iĢbirliği önemli olmasına rağmen her 

yazılım projesinde olduğu gibi ORCA projesinde de en 

kritik konulardan birisi de kullanıcı direnci olmuĢtur. 

Bu durum, ORCA gibi masaüstü uygulamalarının 

ötesine geçen, elektronik posta gibi alıĢılmıĢ çalıĢma 

araçlarını büyük oranda devre dıĢı bırakma 

iddiasındaki sistemler için daha büyük bir risk teĢkil 

etmektedir. Konu bir devlet üniversitesi olan AGÜ 

tarafından yürütülen ORCA projesi özelinde ele 

alınarak konuyu irdelemek gerekmektedir.  

 

AGÜ‘nün insan kaynaklarını da oluĢturan kamu 

personelinin geneli son 20 yıldır giderek artan oranda 

ofiste bilgi iĢlem teknolojilerini kullanmaktadır. Buna 

rağmen kamu personelinin bilgi iĢlem teknolojilerini 

kullanım Ģablonları incelendiğinde genellikle masaüstü 

yazılımların ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Sosyal ağların çalıĢanlar tarafından profesyonel 

hayatta kullanılması yaygın bir uygulama değildir. Bu 

boyutuyla personelin Web 2.0 seviyesindeki modern 

sistemlere uyum sağlamalarının zor olacağı AGÜ 

yönetimince baĢtan beri bilinen bir husustur. Bu 

sebeple ORCA ile birlikte çalıĢanların özellikle 

Twitter ve Linked-in gibi daha çok profesyonellerin 

kullandığı sosyal ağlara üyelikleri ORCA projesinin 

baĢarısı açısından da önemli görülmüĢ ve teĢvik 

edilmiĢtir. Öte yandan sosyal ağların ve iĢbirliği 

sistemlerinin kamuda yaygın olarak kullanılmıyor 

olmasının bir sebebi de Ģeffaflık, takım halinde 

çalıĢma, farklı birimlerin birlikte çalıĢtıkları proje 

tabanlı yönetim gibi modern yönetim ilkeleri arasında 

yer alan ilkelerin geleneksel kamu çalıĢma kültüründe 

yer almıyor olmasıdır. Bu durum bilginin üretilmesi ve 

paylaĢılması nosyonlarının bireylerde geliĢtirilmesi 

açısından önemlidir. Zira tüm sosyal ağlarda olduğu 

gibi ORCA‘nın baĢarısı da kullanıcılarının üreteceği 

içerik miktarı ve katılımcı sayısı ile ölçülmektedir.  

 

Her hangi bir yazılım sisteminin kurumsal seviyede 

kabul edilebilir hale getirilmesinde teknolojik alt 

yapının kurulmuĢ olması yeterli değildir. Bu 

kapsamda, ORCA'nın implementasyonu esnasında 

çalıĢanların bu yeni teknolojiye gösterdiği direnç kadar 

taĢıdıkları çalıĢma kültüründen gelen sosyo-kültürel 

sorunların da aĢılması gerekmiĢtir. Öte yandan geçiĢ 

süreci esnasında genel kanının aksine eğitim düzeyi 

arttıkça yeni teknolojilere adaptasyonun daha kolay 

olabileceği öngörülse bile AGÜ uygulamasında bunu 

destekler kanıtlara ulaĢılamamıĢ ve nispeten daha 

yüksek eğitim düzeyine sahip akademik personelin 

kullanıcı direncinin bazı durumlarda daha yüksek 

olabildiği gözlemlenmiĢtir.  

 

AGÜ örneği incelendiğinde altı çizilebilecek 

hususlardan birisi de her kurumsal yazılım da olduğu 

gibi Wiki tabanlı sistemlerin de kurumsal yapı 

olgunlaĢtıkça değiĢip, geliĢeceğidir. Bu bildirin 

yazıldığı dönem itibariyle AGÜ, ofislerin belirlenmesi, 

görev tanımları ve iĢ süreçlerinin yapılandırılması 

aĢamasındadır ki ORCA, bu yeni yapıya adapte 

edilerek uyumlu hale getirilecektir.  
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Her yeni yazılım sisteminde olduğu gibi ORCA 

hakkında da eğitimler verilmesi gerekmiĢtir. Açık 

dosya planı sayesinde ORCA, yapısal olarak kolayca 

dağılmaya ve hedefinden sapmaya açıktır. Bu sebeple 

bir yandan eğitimler verilmekte ve bir yandan da hangi 

sayfaların hangi baĢlıklar altında açılabileceği gibi 

genel kurallar ve standartlar geliĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır.  

 

Kurumsal Wikilerin yönetiminde dikkat edilmesi 

gereken konulardan birisi de eksiklikleridir. AGÜ‘nün 

ORCA uygulaması sırasında en çok eksikliği 

hissedilen konulardan birisi bilgiyi merkez alan 

ORCA‘nın belge yönetiminde de etkin hale 

getirilmesidir. Bir diğer konu ise içeriğin iĢ süreçlerine 

uygun hale getirilmesidir. Bu iki konu ile ilgili 

araĢtırma süreci devam etmekte olup, içeriğin yani 

bilginin merkezde olduğu belgelerin ve süreçlerin 

içeriği takip ettiği bir yapının geliĢtirilmesi için bir 

proje hazırlanmaktadır.  

 

2.1.3. Wiki Uygulamasında Süreçlerin 

Reorganizasyonu 

 

Wiki sistemlerinin en büyük avantajı, kurumsal 

ihtiyaçlara uyum sağlayacak Ģekilde 

yapılandırılabilmeleridir. Ancak bu durum, sistemle 

yeni tanıĢan kiĢiler için tam tersi bir etki yapmakta ve 

sistemin yetkinliği hakkında olumsuz bir kanaat 

oluĢturabilmektedir. AGÜ örneğinde de, ilk 

kurulduğunda ORCA içinde bazı bağlantılar içeren 

bomboĢ bir internet sitesine benzetilebilmiĢtir. GeçiĢ 

sürecinin kolaylaĢtırılabilmesi amacıyla kuruluĢ 

aĢamasında Teknoloji Boyutu baĢlıklı bölümde 

detayları sunulan örnek dosya planı hazırlanmıĢ ve 

kullanıcıların gerçek dünyadakine benzer bir yapı ile 

karĢılaĢmaları sağlanmıĢtır.  

 

Ġlk kurulduğunda içeriği bulunmayan ORCA‘nın, 

bütün akademik ve idari birimleri kapsaması amacıyla, 

her biri ile ilgili bağımsız çalıĢma alanları (spaces) 

oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma alanları, Wiki sistemindeki 

sayfalardan farklı olarak, birbirinden bağımsız alanlar 

oluĢturulmasına imkân vermektedir. Bu sayede kiĢiler, 

gerçek çalıĢma hayatlarındakine benzer bir 

organizasyon yapısını sanal ortamda da 

hissedebilmekte ve daha düzenli bir çalıĢma ortamına 

kavuĢmaktadırlar.  

 

Bir önceki bölümde ifade edildiği gibi, ORCA'nın 

bilginin belge ve süreçlerin önüne geçmesi amacıyla, 

uyumlu olarak ve evrak yönetiminden proje 

yönetimine geçiĢ olarak ifade edilebilecek bir süreçte, 

çalıĢanlar bilgi üretimini ORCA üzerinden yapmaya 

baĢlamıĢlardır. Bunun sonucu olarak bir belgenin 

üretilmesine kadar geçen tüm ara basamaklarda 

sürümlerin kaydedilmesi sağlanmıĢtır. DeğiĢiklik 

yapılan bir belgenin ilk sürümlerinin gizlenmesi 

sayesinde, bir belgenin değiĢtiren kiĢi sayısınca tekrar 

tekrar çoğaltılarak yeniden üretilmesi büyük oranda 

engellenmiĢtir. Bu durum tasarruf sağlamıĢtır. Tüm ilk 

üretimler, ara kontrol ve düzeltmeler ile nihai belge ve 

raporlar artık önemli bir oranda ORCA üzerinde 

gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Bu sayede bilginin modern 

kurumsal ortamlarda en önemli taĢıyıcısı olan 

elektronik postaların birlikte üretim aracı olma rolü 

elinden alınmaktadır. Örneğin faaliyet raporları artık 

ORCA üzerinde oluĢturulmaktadır. Ġlgisi olanlar rapor 

metnine doğrudan ORCA üzerindeki sayfası üzerinden 

müdahale ederek metni geliĢtirebilmektedir. Bu sayede 

rapor ortak bir çalıĢmanın sonucu olarak onlarca 

kiĢinin katılımı ile oluĢturulabilmektedir. Yine de bilgi 

iĢleme dayalı ofis yaĢamının halen büyük oranda 

masaüstü yazılımlarca üretilen içeriğe ve nüshaların 

elektronik postalar vasıtasıyla paylaĢıldığı 

düĢünüldüğünde değiĢimin en zor yaĢandığı alanın bu 

alan olduğu görülmüĢtür.  

 

Faaliyet raporlarına benzer Ģekilde birden fazla kiĢiden 

bilgi toplanması gereken durumlarda da ORCA 

kullanılmaktadır. Bunun bir örneği olarak kurum 

çalıĢanlarının kan gruplarının toplanması gerektiğinde 

ORCA‘da açılan sayfada yer alan forma bilgi girmeleri 

sağlanmakta ve yaklaĢık 100 elektronik posta ile 

tamamlanabilecek bir iĢ artık tek bir elektronik posta 

ile görülebilmektedir. Benzer durumlarda halen pek 

çok kurumun iç yazıĢma yaparak bilgi toplamaya 

çalıĢtığı düĢünüldüğünde ise elektronik postadan da 

öte bir verimlilik sağlandığı gözlemlenmiĢtir. Yakın 

bir zamanda kaynak kullanımı gerektiren durumlarda 

doldurulması gereken formlar da dâhil olmak üzere 

bütün talep formlarının ORCA‘ya taĢınması 

planlanmaktadır.  

 

ORCA sayesinde yeniden organize edilen iĢlemlerden 

birisi de kurumsal ve birimsel seviyedeki duyuruların 

artık bu sistem üzerinden yapılması olmuĢtur. Bu 

sayede bir yandan kullanıcıların ORCA adaptasyonu 

ve aĢinalığı artırılırken, bir yandan da tebliği, tebellüğ 

yoluyla ve basılı evrakın birimler arasında dağıtılması 

ve personel arasında dolaĢtırılması yoluyla yürütülen 

süreç; basit bir sayfa açıp yayınlanması kadar 

basitleĢmiĢtir. Zamanla artan ORCA kullanımı 

sayesinde kullanıcıların tamamı bu haber ve 

duyurulara eriĢebilmekte ve görebilmektedir.  

 

ORCA‘nın sayesinde yeniden organize edilen 

konulardan birisi de dosya paylaĢımıdır. ORCA 

sayesinde AGÜ, intranet sistemi kurmamıĢtır. Farklı 

birimlerin ve çalıĢanların bilgiyi paylaĢması 

bakımından, sabit diske kaydetme mantığı ile 

oluĢturan klasörler ile oluĢturanın bile bir zaman sonra 

neyi nereye koyduğunu hatırlayamadığı ortak 

paylaĢımlı sabit disk alanı gibi uygulamalar da 

AGÜ‘de ihtiyaç duyulmayan uygulamalardandır.  

 

2.2. Teknoloji Boyutu 

 

Bu kısımda araĢtırılan ve incelenen Wiki yazılımları, 

tercih edilen yazılımın tespit süreci, teknik özellikleri, 
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gereksinimleri, kurulumu ve sistem yönetimi gibi 

kavramlar ele alınmıĢtır. 

 

2.2.1. Kullanılacak Yazılımın Tespiti 

 

Yönetimce bir Wiki yazılımının kullanılmasına karar 

verildikten sonra bu yazılımdan beklentiler 

belirlenmiĢtir. Bu kapsamda, çevrimiçi yazma 

yetenekleri güçlü, çoklu ortam desteği, sürüm kontrol 

sistemi, tema, takvim, eklenti desteği, kelime iĢlem, 

hesap tabloları, sunu gibi ofis uygulamaları 

entegrasyonu ve insanların birlikte daha iyi 

çalıĢmasına, zahmetsizce bilgi üretmesine ve 

paylaĢmasına yardımcı olması gereken bir çözüm 

aranmıĢtır. Ayrıca kolay kurulum ve yönetimiyle 

birlikte kurumsal ölçekte ihtiyaçlara cevap verebilecek 

düzeyde bir yazılım seçilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaç 

ve gereksinimler göz önünde bulundurularak Mac OS 

X Wiki Server, JSPWiki, ScrewTurn ve Confluence 

gibi yazılımlar üzerinde yaklaĢık 2 ay süren bir 

araĢtırma ve deneme çalıĢması yapılmıĢtır. Bu süre 

içerisinde genel özellikleri, sistem gereksinimleri,  

güvenlik özellikleri incelenmiĢtir. AraĢtırma ve 

deneme çalıĢmalarındaki incelenen yazılımlar ve bu 

yazılımların genel özellikleri Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

 

 

 Wiki Server JSPWiki ScrewTurn Confluence 

Açık Kaynak Hayır Evet Evet 
Ücretli sürümü 

ile mevcut 

Lisans/Üye ücreti Ücretli LGPL GNU Ücretli 

Programlama Dili - Java C#/ASP.NET 3.5 Java 

Veri Depolama Dosya Dosya, DB, RCS Dosya DB 

Hedef Kitle Uzmanlar Hepsi Uzmanlar Kurumsal 

 

Tablo 1. Ġncelenen Wiki Yazılımlarının Genel Özellikleri 

 

Yukarda listelenen özellikler dikkate alınarak 

kurumun hedeflediği çalıĢma ortamına en uygun 

yazılımın Confluence olduğuna karar verilip ilgili 

yazılım ile uygulama sürecine geçilmiĢtir. 

 

 

2.2.2. Yazılımın Devreye Sokulması 

 

Kullanılacak Wiki yazılımına karar verildikten 

sonra, sistem gereksinimleri tespit edilmiĢ ve uygun 

donanım ve yazılım platformu hazırlanmıĢtır. Bu 

kapsamda yapılan çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 

 Wiki Server JSPWiki ScrewTurn Confluence 

İşletim 

Sistemi 

Mac OS X 

Server 

JDK 1.4+ destekleyen 

herhangi bir platform 

Microsoft 

Windows 

Windows, Mac, Linux ve 

Unix türevleri 

Root Erişimi Hayır Hayır Evet Hayır 

Web Sunucu Apache Tomcat Tomcat 4+, Websphere 
Microsoft IIS 

(5/6/7) 
Apache Tomcat 

Diğer 
Takvim, Blog, 

Mail List 
Ġsteğe bağlı JavaMail 

ASP.NET 3.5 

(.NET 3.5) 
Oracle JDK 1.6.0_4+ 

 

Tablo 2. Wiki Yazılımlarının Sistem Gereksinimleri 

 

Wiki yazılımlarının web tabanlı yazılım olması 

nedeniyle, belirli standartlara sahip web sunucu 

yazılımlarına ve bu sunucu yazılımların üstünde 

çalıĢabildiği iĢletim sistemlere gereksinim duyarlar. 

Uygulama sunucusu da denen ve ölçeklenebilirlik ve 

taĢınabilirlik açısından desteklenen bu platformlar 

Wikilerin performansları açısından önemlidir.  

 

Ġnternet üzerinden sunulan her hizmette olduğu gibi 

Wiki hizmetine eriĢim kimlik doğrulama iĢlemi ve 
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Wiki sayfalarının çeĢitli düzeylerde yetkilendirilmesi 

güvenlik için zorunludur. Otomatik yazılım olarak ta 

adlandırılan ―bots” sistemlerinin kötü amaçlı 

değiĢiklik yapmalarını engellemek için, resim 

doğrulama tekniği olan ―CAPTCHA‖ ihtiyaç 

duyulabilecek önemli bir güvenlik özelliğidir. 

Piyasadaki bir çok Wiki yazılımı CAPTCHA da dahil 

olmak üzere çeĢitli güvenlik yöntemlerini desteklerler. 

Tablo 3‗te Wikilerin güvenlik özellikleri ile ilgili bazı 

bilgiler özetlenmiĢtir. 

 

 Wiki Server JSPWiki ScrewTurn Confluence 

Sayfa İzinleri Evet Evet Evet Evet 

ACL Evet Evet Evet Evet 

Kimlik 

Doğrulama 
Herhangi JAAS Evet 

LDAP, NTLM, 

Siteminder, CAS vb. 

Eposta Kripto - Eklenti Hayır Ġsteğe bağlı 

TakipEtme 

(nofollow) 
- Ġsteğe bağlı  Hayır Ġsteğe bağlı 

CAPTCHA - Evet Evet Evet 

 

Tablo 3. Wiki Yazılımlarının Güvenlik Özellikleri 

 

Wiki‘nin üniversite yönetim süreçlerinde 

uygulamasını baĢlatmadan önce deneyim kazanmak 

için deneme sürümü ile ilk gerçek hayat uygulaması 

baĢlatılmıĢtır. Kurulum için, 30 günlük süre 

kısıtlaması olan ve fonksiyonel herhangi bir 

kısıtlaması olmayan deneme sürümü seçilmiĢtir. 

EĢzamanlı 25 kullanıcı için minimum donanım 

gereksinimi olan Quad 2GHz+ CPU, 2GB+ RAM ve 

10GB veritabanı alanı (www.atlassian.com) dikkate 

alınarak 2.13GHz (2 Çekirdek) CPU, 8GB RAM, 

60GB HDD (boĢ alan) ve üzerinde Windows 2008 R2 

kurulu olan sunucuya kurulmuĢtur. Herhangi bir 

veritabanı ayarı yapılmadan varsayılan olarak 

kullandığı gömülü veritabanı seçilmiĢtir. 

 

Kurulumdan önce yapılan fizibilite çalıĢması ile her 

bir akademik ve idari birim bir alan olarak tanımlandı 

ve bu alanların altına üretilen bilgiyi sınıflandırıcı  

 

(Kategori/ Menu/ Sayfa/ Alt sayfa) hiyerarĢik bir yapı 

kurgulandı. Bu zaman alan ve dikkatlice yapılması  

gereken bir süreç sonunda belirlenen kategori, alan, 

sayfa hiyerarĢisi ve kullanıcılar tanımlandı.  

AGÜ örneğinde; servis adı olarak ORCA, kategori adı 

için örneğin ―Ġdari Birimler‖, alan adı (space name) 

için ―Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı‖ gibi isimler tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca, Toplantı, Projeler veya birime özgü 

iĢlerin gruplandığı sayfalar (Page) ve bunun altına da 

devam eden hiyerarĢik bir yapı kurgulanmıĢ ve hali 

hazırda da bu yapı aktif olarak kullanılmaktadır.  

 

Güvenlik için birim ve fonksiyon bazında kullanıcı 

grupları tanımlanmıĢtır. Örneğin; ―daire-baskanlari‖, 

―ust-yonetim‖ gibi grup tanımları aracılığı ile 

yetkilendirmeler grup bazında uygulanabilmektedir. 

Bunun dıĢında sayfa bazında görme ve değiĢtirme 

yetkisi de tanımlanabilmektedir. Projede görev 

alanların dıĢında proje alanına eriĢim engellenmesi 

gerektiği durumlarda grup tanımları iĢleri 

kolaylaĢtırmaktadır. Bu kapsamda AGÜ ORCA için 

uygulanan alanların, kurum hiyerarĢisine paralel olarak 

hazırlanan örnek plan ġekil 2‘de, dosya planı ise ġekil 

3‘te sunulmuĢtur. 

 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

 

1147 
 

 

 

Şekil 2. Kurum HiyerarĢisine Paralel Hazırlanan ORCA Alan Yapısı 

 

 

 

 
    

Şekil 3. ORCA Dosya Yapısı 

 

2011 yılının sonlarına doğru kurulum sağlıklı bir Ģekilde tamamlanmıĢtır. Sistem ve donanım özellikleri Tablo 

4.‘de gösterilmiĢtir.  

  

 Uygulama Sunucusu  Veritabanı Sunucusu 

İşletim Sistemi  Linux 3.0.0-12-server (CentOS)   Microsoft Windows 2008 R2  

Mimari Sanal Sunucu Fiziksel Sunucu 

 Uygulama Sunucusu  Apache Tomcat/6.0.32 - 

CPU 2.13GHz (4 Çekirdekli) 2.13GHz (2 Çekirdekli) 

RAM 4GB 8GB 
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HDD 100GB 50GB 

Veritabanı - SQL Server 2008 R2 

JRE Sürümü 1.6.0_26 - 

Yedekleme 
 Günlük, haftalık uygulama ve eklenti 

yedeği 
Günlük, Haftalık veritabanı yedeği 

Eklenti 
Refined Wiki, Refined Mobile, Team 

Calendars 
- 

 

Tablo 4. ORCA Sistem Özellikleri 

 

Toplamda 7 kategori, 60 global ve 18 kiĢisel olmak 

üzere 78 alan (space) tanımlı olan ORCA‘da 6000 den 

fazla adet içerik üretilmiĢtir (20.000‘den fazla sürüm). 

YaklaĢık 150 kullanıcıya sahip olan ORCA, Kullanım 

Yönergesine göre kullanıcı, alan ve sayfa tanımları 

yönetilmektedir. Görünüm (theme) ile ilgili 

RefeinedWiki, takvim için TeamCalendars gibi 

eklentiler kullanılmaktadır. 

 

2.2.3. Wiki Yazılımının Uyarlamaları ve Eklentileri 

 

Bir Wiki yazılımının alt yapısının hazırlanıp Wikinin 

devreye alınması uygulamanın sadece birinci adımıdır. 

Wiki yazılımından maksimum faydayı elde edebilmek 

için teknik açıdan yazılım üzerinde bazı uyarlamaların 

yapılması ve bazı eklentilerin yüklenmesi gereklidir. 

 

Çoklu ortam dosyalarını sayfalara ekleme yapmak bir 

çok yazılım tarafından desteklenen bir özellik 

olmasına rağmen özellikle gömülü flash dosyaları ve 

gömülü video dosyaları ekleyebilme Wiki yazılımları 

için ayırt edici özelliklerden biridir. Tercih edilen Wiki 

yazılımının kendiliğinden çoklu ortam dosyalarını 

desteklemesi nedeniyle bu kapsamda herhangi bir 

uyarlama veya eklentiye ihtiyaç duyulmamıĢtır. 

BütünleĢik söz dizimi yorumlayıcıları sayesinde Wiki 

sistemlerinin web tarayıcı haricinde baĢka bir yazılıma 

ihtiyaç duymamasını sağlar. ÇalıĢanların çoğunluğu 

Microsoft Word kullanabildiği düĢünüldüğünde 

Microsoft Word benzeri (WYSIWYG) editörler 

kullanılması yazım kuralları ve zenginleĢtirilmiĢ içerik 

üretebilme açısından önemlidir. Bu özellik Wiki 

yazılımlarında standart olarak sunulmaktadır. 

 

Kullanıcı sayısı arttıkça üretilen içeriğin takibi ve 

değerlendirmesi zorlaĢabilir. Bu durumda yapılan son 

değiĢiklikler,  en çok ziyaret edilenler, en çok 

yorumlananlar, en çok katılım yapan kullanıcıların 

izlenmesi ve diğer çeĢitli analizlerin yapılabilmesi 

Wiki yazılımlarının istatistiksel özellikleri açısından 

önemlidir. Ayrıca metin temelli Wiki sistemi ile 

iliĢkisel veritabanı kullanan Wikiler arasında 

veritabanı kullanan sistemlerin bir avantaj sağlaması 

söz konusu olabilir. ĠliĢkisel veritabanları sayesinde 

SQL dili kullanarak özgün analiz çalıĢmaları yapabilir. 

Wiki yazılımı ile alınan bir kaç istatistik örneği ġekil 4 

ve ġekil 5‘te sunulmuĢtur.  

 

 
 

Şekil 4. ORCA Aralık 2012 Gösterim Ġstatistikleri 
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Şekil 5. ORCA Aralık 2012 DeğiĢim Ġstatistikleri 

 

Çıktı yetenekleri yüksek olan Wiki yazılımı sayesinde 

oluĢturulan içeriğin paylaĢımında önemli bir rol oynar. 

Örneğin dokümantasyon çalıĢmaları düzenli bir 

Ģekilde hazırlanmıĢ içeriklerin kolayca MS Word, PDF 

vb. formatlarda dıĢa aktarılması birlikte üretilen 

içeriklerin kolayca dağıtılması için faydalı olacaktır.  

 

Sürüm kontrol sistemi içeriğin yok olma veya geriye 

dönülemeyecek kadar arka planda kalma riskinin en 

aza indirir. Bu durum Wikilerin diğer yazılımlara göre 

en güçlü olduğu özelliktir.  
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Özet: Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini 

inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Ġnsanlık tarihi kadar eski olan alıĢveriĢ kavramı bir satıcı ve bir 

alıcı arasında yaĢanan ekonomik bir durumdur. Mal takası ile baĢlayan alıĢveriĢ; bugün parayı hiç görmeden 

sadece sayısal verilerin dijital ortamda aktarılması yoluyla sürmektedir. Dijital pazarlama ise müĢteri ve firma 

arasında iletiĢim ve etkileĢim kurar.  

 

Sosyal medya, O'Reilly Media tarafından 2004'de kullanılmaya baĢlayan ve ikinci nesil internet hizmetlerini yani 

internet kullanıcılarının ortaklaĢa ve paylaĢarak yarattığı sistemi tanımlayan web 2.0 kavramının, kullanıcı 

hizmetine sunulmasıyla birlikte; tek yönlü bilgi paylaĢımından, çift taraflı ve eĢ zamanlı bilgi paylaĢımına 

ulaĢılmasını sağlayan medya sistemidir. 

 

Dijital pazarlama üzerine yapılmıĢ bu araĢtırmada; kendisine sunulan ürünleri almak zorunda kalan tüketici 

profilinden, isteklerinin yerine getirilmesini bekleyen tüketici profilinin ortaya çıktığı yeni ekonominin 

müĢteriye en hızlı ve en yakın etkileĢim aracı olarak kullanılabilecek sosyal medyanın etkileri üzerinde 

durulmuĢtur. 

 

Anahtar Sözcükler: Dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, facebook, twitter. 

 

1. Giriş 

 

Geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla, pazarlama 

faaliyetlerinin performansını daha doğru ölçmek 

mümkündür. Ölçüm sonuçlarından elde edilen geri 

itlimle bir sonraki pazarlama faaliyetlerine iliĢkin daha 

isabetli ve hızlı kararlar almak kolaylaĢır. (Özmen, ġ., 

2012) 

 

Dijital pazarlama TV, radyo, dergi gibi geleneksel 

medyadan uzak yöntemlerle, markayı ve iĢi 

desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve 

diğer interaktif platformları kullanarak ticari 

çalıĢmaları sürdürmektir. Dijital pazarlama aynı 

zamanda interaktif pazarlama, online pazarlama, e-

marketing ve web pazarlama diye de 

tanımlanmaktadır. 

 

Dijital pazarlama, temelde 4 adımdan oluĢmaktadır. 

Elde et (Acquire), Kazan (Convert), Ölç-Optimize 

et(Measure&Optimize)ve Sahip Çık, Büyüt 

(Retain&Grow). 

 

Bu adımlara kısaca bakacak olursak; 

 

Elde et (Acquire): MüĢterinin ilgisini satıĢın 

gerçekleĢtirildiği ortama çekebilmek amacıyla yapılan 

aktivitelerdir. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), 

Arama Motoru Reklamları (PPC), E-mail Marketing, 

Sosyal Medya Pazarlama (Social Media Marketing), 

Gelir Ortaklığı (Affiliate Marketing), Ġnteraktif 

KarĢılaĢtırma (Interactive Comparison), Reklam 

Ortaklığı (Advertising Partnership), Viral Pazarlama, 

Ġçerik üretme/paylaĢma, RSS, Online PR bu baĢlık 

altında sayılabilir. 

Kazan (Convert): MüĢteri istenilen ortama girdikten 

sonra, satıcının hedeflerine ulaĢmasına yardımcı 

olacak aktivitelerdir. Hedef her zaman satıĢ değildir. 

Bir gazetenin web sitesi için, kaç tane haberin 

okunduğu, web sitesinde geçirilen toplam süre gibi 

konular bu kavram içerisinde verilecek örneklerdir. 

 

Ölç-Optimize et (Measure&Optimize): Bu aĢama, 

neyin yanlıĢ yapılıp neyin doğru yapıldığını anlamak 

ve rakiplerle firmanın karĢılaĢtırılması açısından 

önemlidir. Eğer baĢarı ölçülemiyorsa, baĢarılı olup 

olunmadığı bilinemez.  

 

Sahip çık-Büyüt (Retain&Grow): Halihazırda 

müĢteri olan kiĢileri memnun etme ve bunların daimi 

müĢteri olmaları için çalıĢmak. Ġyi bir müĢteri 

hizmetleri sunma, E-mail Marketing, sadakat 

programları (loyalty programs), dinamik 

fiyatlandırma stratejileri uygulama, kiĢiselleĢtirme, 

topluluk oluĢturma ve referans programları baĢlatma 

bu alanda kullanabilecek tekniklerdir. (Çözen, G., 

2012) 

 

Sosyal medya yönetiminde üç anahtar madde 

bulunmaktadır. Etkileşim, değer ve pazarlama. 

 

Etkileşim: Sosyal medyada insanlarla etkileĢime 

geçmek, potansiyel müĢteri sayılabilecek insanlara 

marka hakkında bilgiler vermek ve gelen sorulara 

cevap vermek etkileĢim olarak kabul edilmektedir. 

Sadece ürün tanıtımı veya ürün satmaya yönelik olarak 

sosyal medya kullanımı baĢarılı bir sosyal medya 

etkileĢimi değildir. Facebook ya da Twitter‘daki 

potansiyel müĢteriler, insanlarla etkileĢime geçmek 

için bu mecralarda bulunmaktadır.  
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Değer: Sosyal paylaĢımlarla takipçilere katma değer 

katacak aktivitelerdir. Firma kendi sektörüyle alakalı 

bilgiler barındıran bir blog sayfası oluĢturup, konuların 

baĢlığını sosyal medya aracılığı ile paylaĢarak 

takipçilerini bilgilendirir. Blog üzerinde verilen 

bilgiler de ürün satıĢına yönelik olarak satıĢ yapılan 

web sitesine yönlendirilir. 

 

Pazarlama:Sosyal medya gerçekte bir reklâm 

platformu değildir. Bu platformlardaki trafik ve 

yoğunluk, sosyal medyayı Ģirketlerin ürünlerinin 

reklâmlarını yapabildiği bir platforma 

dönüĢtürmektedir. Firmalar promosyonlarını, marka ile 

ilgili haberlerini sosyal medya üzerinden 

paylaĢmaktadır.  

 

Sosyal medya kullanımında süreklilik çok 

önemlidir. Sosyal medya kullanmaya baĢlayan firma, 

bir süre her gün paylaĢım yaptıktan sonra 1 hafta 

ortalıkta görünmediğinde yarardan çok zarar 

görecektir. Sosyal medya kullanmaya karar verirken 

buna da dikkat edilmelidir. (Balcı, K., 2012.) 

 

2. Arama motorlarında yer almak ve anahtar 

kelime seçimi 

 

Ġngilizce ―Search Engine Optimization‖ ifadesinin 

kısaltması olan SEO, Türkçede ―Arama Motoru 

Optimizasyonu‖ anlamına gelmektedir. Web sitenizin, 

belirli aramalar için arama motorlarındaki (baĢta 

Google olmak üzere) sonuçlarda, ilk sayfada ve hatta 

ilk sıralarda yer alması için yapılan iĢlemlerdir. 

 

Herhangi bir kelimeyi aradığınızda çıkan arama 

sonuçlarındaki siteler, arama motorlarının belirli 

bilgisayar yazılımları sayesinde siteleri otomatik 

olarak inceleyerek buna göre bir sıralama ortaya 

koymasıyla ortaya çıkar. Sitelerini bu bilgisayar 

yazılımlarının en iyi niteleyeceği Ģekle sokabilen 

Ģirketlerin, istenilen arama kelimelerinde ilk sayfada 

ve ilk sıralarda yer almak için yaptıkları her Ģeye 

kelime bazlı SEO denilir. 

(http://www.seoofisi.com/seo/seo-nedir.html: 2012) 

 

-Arama motoru optimizasyonunun tek amacı, sitenin 

arama motorlarında görünürlüğünü arttırmak ve bunun 

sonucunda siteye daha çok trafik çekmektir. 

 

-Arama motoru optimizasyonunun baĢarısı, sadece 

hangi kelimenin kaçıncı sırada çıktığına bakarak 

değerlendirilmez. Sıralama bilgileri sadece bir 

göstergedir, esas bakılması gereken toplam olarak 

arama motorlarından siteye gelen trafiktir. 

 

-Arama motoru optimizasyonu, sürekli yapılması 

gereken bir iĢlemdir. (Süreç sadece bir proje değildir). 

-BaĢarı değerlendirmesi için rakip analizi (competitive 

analysis) yapılabilir ve rakiplere göre kendi baĢarı 

oranınız belirlenebilir. 

-Bu demektir ki, arama motoru optimizasyonunda 

baĢarı trafik analizi ve rakip analizi yaparak en doğru 

Ģekilde değerlendirilebilir.(Yurdakul, Bat: 2011)  

 

3. Sosyal medyada marka 

 

Bilgi teknolojileri ve internet tabanlı teknolojiler 

aracılığıyla, marka yönetimiyle ilgili faaliyetlerin bir 

kısmının veya hepsinin elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilmesi veya desteklenmesiyle ortaya çıkan 

e-marka yönetimini; yeni ekonomi bakıĢ açısıyla, yeni 

iĢ yönetimlerine göre ve teknoloji bakıĢ açısıyla 

tanımlamamanız mümkündür. Yeni ekonomi bakıĢ 

açısıyla e-marka yönetimi, Ģirketlerin rekabet avantajı 

sağlaması için önemli bir araçtır. Yeni iĢ yönetimlerine 

göre e-marka yönetimi ise, müĢteri odaklı bir marka 

yönetim felsefesidir ve son olarak teknoloji bakıĢ 

açısıyla e-marka yönetimi, günümüz teknolojisinin 

daha etkin ve verimli iĢ sonuçları almak için iĢletme 

faaliyetleriyle bütünleĢtirilmesidir (Büyüközkan, 2005: 

195.) 

 

Bir marka ister yeni olsun, ister yeniden doğmuĢ olsun, 

stratejinizin sözlü ve görsel kimliği iyi tanımlanmalı, 

ilintili ve mutlaka farklılaĢmıĢ olmalıdır. Dijital kimlik 

bu iyi tanımlanmıĢ marka kimliğini web sitenize ya da 

diğer karĢılıklı iletiĢim ortamına uygulamaya baĢlama 

noktasında devreye girer. BaĢka bir deyiĢle, bu 

deneyimin, deneyimsel kimliğin baĢlangıcıdır. 

BirleĢmiĢ sözlü ve görsel kimlik site boyunca tutarlı 

bir Ģekilde uygulanmalıdır ve göze çarpan bir Ģekilde 

sunulmalıdır. Ölçüsü ve boyutu uygun olarak 

ayarlanmalıdır, böylelikle daha açık ve okunabilir olur 

(Perry ve Wisnom, 2003: 135) 

 

ġimdi ve gelecekte pazarlamacıların düĢünme 

tarzlarını ayarlamaları gerekmektedir, çünkü var olan 

veritabanının dıĢındaki inĢa süreci uzakta 

gözükmemektedir. Bunun yerine, baĢka veritabanları 

üzerinden hayranlarla ve tüketicilerle iletiĢim içinde 

olunacaktır (Facebook, YouTube, Foursquare, Twitter 

vb.). Ancak, birçok Ģirket bu yeni konsepti kavrama 

konusunda baĢarısızdır. Onlar ayrıntılı YouTube ve 

Flickr sayfaları oluĢturarak, sosyal site dıĢındaki 

kullanıcılara gönderilen belirtme yerleĢtirmeleri ve 

tıkla eylemleri ile genellikle Ģirketin internet sayfasına 

ya da örnek bir internet sayfasına yönlendirirler. Bu 

Ģirketler hala ürünlerini onlara pazarlamak için, 

kullanıcıları zengin veritabanlarının içine almak 

gerektiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle sadık hayran 

kitlelerine kötü hizmet vermektedirler ve bu da 

kendilerine kötü bir Ģekilde geri dönmektedir 

(Qualman, 2009: 53).  

 

Bir marka oluĢturmak, marka itibarını yıkmaktan daha 

zordur. Bu nedenle markaların itibarının korunması 

çok önemlidir. Özellikle sosyal medyada doğruluğunu 

araĢtırmadan hızla yayılan kötü propagandalar 

markaların değer yitirmesinde çok etkili olmaya 

baĢlamıĢtır. 
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4. Sosyal mecralarda pazarlama faaliyetleri 

 

Sosyal medya, web 2.0‘ın temelini oluĢturan, 

insanların ürettikleri içerikleri toplayarak sosyal 

iletiĢim ve etkileĢim sağlayan internet tabanlı araçların 

tümüne verilen isimdir. (Özmen, ġ., 2012.) 

 

4.1. Facebook‟ta pazarlama 

 

Facebook‘ta kullanılan pazarlama yöntemleri, 

Facebook reklamları, sayfalar, gruplar ve 

uygulamalardan oluĢmaktadır. Bunlar Facebook‘un 

kendi bünyesinde sunduğu pazarlama yöntemleri 

olmasına rağmen, Facebook‘un uygulama geliĢtirmeye 

izin veren yapısı sayesinde uygulamalar, firmalar 

açısından farklılık oluĢturan önemli bir özellik haline 

gelebilmektedir. Facebook, site içinde marka ve 

Ģirketlere hayran sayfaları oluĢturma imkânı vermesi, 

kullanıcıların profil bilgilerine göre sayfasında reklam 

yayınlaması ve viral kampanyalar için çok uygun bir 

mecra olması ile reklamcılık sektörünün göz ardı 

edemeyeceği bir alana dönüĢmüĢtür (Shih, C., 2009).  

Facebook‘un kullanıcılara ait bilgileri Facebook 

reklamları hizmetiyle reklam verenlerle paylaĢması 

firmalara hedef kitleye etkili reklam yapabilme imkânı 

sağlamaktadır. Reklam maliyetinin geleneksel medya 

araçlarına göre düĢük fiyatlarda olması küçük bütçeli 

iĢletmelerin de Facebook‘ta hedef kitlelerine 

ulaĢabilmesine fırsat vermektedir. Facebook 

reklamlarının etkinliğini ölçmek amacıyla yapılan, 

öğrencilerin üniversite kütüphanesinin Facebook 

sayfasına olan talebini arttırmayı hedefleyen bir 

çalıĢmada Facebook reklamlarının küçük bütçelerle 

geniĢ kitlelere ulaĢılabildiği, hedefleme yapılabilme 

özelliğiyle hedef kitleye göre birçok çeĢitte kampanya 

seçeneği oluĢturulmasına imkân verdiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Büyük kitlelere ulaĢmak için büyük 

maliyet gerektiren geleneksel reklam kampanyaları 

karĢısında oldukça avantajlı bir durum sağladığı 

belirlenmiĢtir (Chan, 2011).  

 

Kullanıcının Facebook‘taki evi Ģeklinde ifade 

edebileceğimiz profil sayfası, Facebook üyeliği olan 

herkesin sahip olduğu, arkadaĢlarıyla kendine dair 

paylaĢmak istediği bilgilerin yer aldığı, kullanıcıya ait 

alandır. Facebook, profillerin büyük arama 

motorlarında indekslenmesine izin verdiğinden, profil 

sayfası kullanıcının halka açık yüzü haline 

gelmektedir. (Dunay and Krueger, 2010; Kelsey, 2010; 

Miller, 2010). 

 

Sayfalar, kiĢi veya kuruluĢlara Facebook‘ta, hayranları 

veya müĢterileriyle iletiĢime geçerek, etkileĢim kurma 

imkânı sağlayan alanlardır. Kullanıcı bu sayfaları 

beğendiği takdirde, ―takipçisi‖ olmakta, sayfanın 

yaptığı paylaĢımları kendi haber kaynağında sürekli 

olarak takip edebilmektedir (Levy, 2010).  

 

Gruplar, ortak ilgiye sahip insanların birbirleriyle 

iletiĢime geçmelerini sağlayan alanlar olarak 

tanımlanabilmektedir (Kelsey, 2010: 44).  

 

Grup ve sayfa arasındaki temel fark; grupların genel 

olarak hayranları tarafından marka/kiĢilere ulaĢmak 

için, sayfaların ise kiĢi/kuruluĢlar tarafından 

tüketicilere ulaĢmak için kuruluyor olmasıdır. 

 

Facebook Reklâmları, Facebook üzerindeki sayfaların 

sağ sütununda bulunan; uygulamalar, fotoğraflar, 

gruplar, sayfalar, zaman tünelleri ve ana sayfa dahil, 

farklı pek çok tür sayfada belirebilen reklamlardır. 

Facebook Reklâmının içeriği bazen kullanıcıların 

gerçekleĢtirdiği sosyal eylemlerle (örneğin, bir sayfayı 

beğenmeleriyle) ilgili haberlerle eĢleĢtirilir. 

Kullanıcılar Facebook Reklâmlarında diğer 

kullanıcıların sosyal eylemleri hakkında haberler 

görebilir. Bu haberler sadece onaylanmıĢ arkadaĢlara 

gösterilmektedir ve kullanıcının belirlediği gizlilik 

ayarlarına tabidir. (Facebook, 

http://www.facebook.com/help/499864970040521/: 

2012) 

 

Facebook reklamları, reklamveren firmanın 

kontrolündedir. Ġstediği an fiyatını ya da anahtar 

kelimeyi veya baĢka bir kriteri değiĢtirebilir hatta 

yayından kaldırabilir. Ġster tıklama baĢına maliyet 

(CPC) isterse görüntülemeye göre ücretlendirme 

(CPM) yöntemini tercih edebilir. 

 

4.2. Twitter‟da pazarlama 

 

Kullanıcıların her türlü içeriği aktarabildiği Facebook, 

Twitter‘a göre daha kullanıĢlı ve katılımlı olmaktadır. 

Kullanıcılarının arasında siyasiler, gazeteciler, ünlüler 

de olan twitter, dijital pazarlama açısından prestij 

kazandırmanın ötesinde satıĢa yönelik büyük bir katkı 

sunamamaktadır.  

 

Twitter, sponsorlu (promoted) reklâm uygulamaları 

yoluyla birçok markanın tanıtım yapabildiği bir mecra 

olarak görülmektedir. Tweet akıĢında ve ―kimler takip 

edilmeli‖ listesinde sponsorlu reklâmlar 

görülmektedir. Kasım ayı içerisinde Twitter‘ın yaptığı 

açıklamaya göre reklâm veren markaların satıĢ ve 

kullanıcıya ulaĢma oranlarında dikkate değer bir 

yükseliĢ görülmektedir. 
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Yukarıdaki tablo da açıkça sergiliyor oranları. 

Konvansiyonel medyadan koparak hızla sosyal 

medyaya yol alan reklâm sektörünün pek çok farklı 

formda hayatımıza gireceği bir gerçek. 

(http://www.aktuel.com.tr/Medya/2012/12/26/sosyal-

medyada-reklamin-etkisi, EriĢim: Aralık 2012) 

Facebook reklâmlarına göre daha zayıf pazarlama 

yöntemlerine sahip olan twitter, reklâm mecralarını 

çeĢitlendirme üzerinde çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

 

4.3. Lokasyon bazlı uygulamalar 

 

Terim anlamında Lokasyon (Location) yer, bölge, 

coğrafya anlamında kullanılır. Aynı Ģekilde web 

ortamında ise sunucuların nerede bulunduklarını 

belirtir. GeliĢen mobil teknolojiler ve 

telekomünikasyon altyapıları bireylerin internet 

ortamında sürekli olabilmelerini ve lokasyonlarını 

paylaĢarak sanal gerçekliği fiziksel gerçekliğe 

dönüĢtürmelerini sağlamaktadır. 

 

Günümüzde mobil cihazların oldukça geliĢmesi ve bu 

cihazların toplumun her kesiminde kullanılmasıyla 

birlikte Lokasyon bazlı uygulamalar günlük hayatın 

parçası haline gelerek kullanıcılarına istediği bilgiyi 

verebilmektedir. Trafik bilgisi, yol durumu, hava 

durumu gibi anlık bilgilere eriĢimi kolaylaĢtıran 

uygulama ayrıca sosyal paylaĢım siteleri üzerinden yer 

bilgisi verme olanağı sağlamaktadır.  

 

En ünlü ve en yaygın lokasyon bazlı servis örneği 

olarak foursquare verilebilir. Bu uygulama GPS 

üzerinden sağladığı Lokasyon bilgisini oyuna dayalı 

bir yapıyla kurgulayarak bugün dünyada 10 milyon 

abonenin kayıtlı olduğu bir uygulama haline gelmiĢtir. 

 

4.4. Elektronik posta ve bültenlerin pazarlama 

aracı olarak kullanımı 

 

Elektronik posta (e-posta) internet üzerinden müĢteriye 

direk ulaĢmanın ve birebir pazarlama yapmanın en 

etkin yollarından biridir. KiĢiye özel ürün ve hizmet 

teklifleri, e-bülten gönderimi, müĢterilerin Ģikâyet ve 

önerilerine verilen cevaplar, e-posta iletileriyle 

sağlanabilir. E-posta yoluyla pazarlama yaparken 

önemli olan mümkün olduğunca mesaj gönderilen 

kiĢilerin bu mesajları görmesini sağlamaktır. E-posta 

yoluyla pazarlama yapmanın faydası olduğu gibi 

müĢteri ya da gönderilen kiĢiler tarafından olumsuz 

değerlendirilebilir. KiĢiye özel teklifler, çarpa satıĢ 

amacıyla sunulan teklifler ve indirimli satıĢlar için 

yapılacak duyurular ve kampanyalar e-posta yoluyla 

baĢlatılabilir. 

 

4.5. Diğer sosyal mecralar 

 

Linkedin: Profesyonel iĢ ağı ve daha çok bireysel 

kullanım içindir. Linkedin, üyelerine iĢ ortaklığı 

kurma, çalıĢacak personel sağlama veya müĢteri bulma 

hizmeti sunar. Yapılan iĢle ilgili kurulmuĢ gruplara 

katılarak yapılan görüĢmeler ve buluĢmalara da 

katılarak iĢ çevresini arttırmak mümkün 

görünmektedir. 

 

Youtube: Dünyanın en çok izlenen video paylaĢım 

sitesi olan Youtube, markaların pazarlama araçları 

arasında önemli bir yere sahip olarak görülmektedir.  

 

Blog: Dijital pazarlama firmaları kendilerini 

müĢterilerine daha iyi tanıtmak için bir blog 

edinmelidirler. ġirket hakkında merak edilenler, gelen 

eleĢtiriler, yeni ürünleri müjdeleme gibi çalıĢmalarla 

müĢterilerle yakından etkileĢim halinde olmak firmaya 

büyük bir artı değer kazandıracaktır. Bir firmanın blog 

açması ve bunu yönetmesi demek; potansiyel 

müĢterilerle sürekli irtibat halinde olmak demektir.  

 

5. Dijital pazarlamada faaliyetlerin ölçülmesi 

 

Dijital pazarlamanın firma açısından önemli 

avantajlarından birisi pazarlama faaliyetlerinin hızlı ve 

isabetli ölçümlenebilmesidir. Sitenin performansı, 

siteye gelen trafik ve ziyaretçi hareketleri ölçülebilir. 

Ziyaretçi profilleri belirlenebilir. Bu ölçümler 

pazarlama faaliyetlerini yürüten kiĢiye büyük yardımcı 

olacaktır. Ölçülemeyen faaliyetler etkin yönetilemez, 

ihtiyaç duyulan iyileĢtirmeler yapılamaz. Dijital 

pazarlama tekniklerinin geleneksel pazarlama 

yöntemlerinden en önemli farklarından biri, daha 

objektif ve güvenilir ölçümlerin yapılabilmesidir. 

Genel ölçümlemelerin yanı sıra özel ölçümlemeler de 

yapılabilir. Kullanıcı profilleri, ilgi duyduğu ürünler 

gibi önemli argümanlar tespit edilebilir. 

 

5.1. Ölçümde anahtar performans kriterleri (KPI) 

 

Site performansının ölçülmesinde öncelikle anahtar 

performans kriterlerinin belirlenmesi gerekir. 

Performans kriterleri sitenin iĢ modeline göre, e-posta 

uygulaması veya mobil uygulamalar gibi diğer dijital 

mecralardan yapılan kampanyanın amacına göre 

değiĢir. Performansın neye göre ölçüleceği 

belirlendikten sonra da her biri için hedef belirlenir.  

 

6. Sonuç 

 

Bilgi ekonomisi ve dijital pazarlama; örnekleri ve 

uygulama Ģekilleri açısından çok yeni olmasına karĢın 

hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢmaktadır. Geleneksel 

medyanın pazarlama yöntemleri, etkinliği ve 

ölçümlenebilmesi; sosyal medyaya oranla daha 

gerçeğe yakın olmaktadır. Sosyal medya, bir yandan 

geliĢmekte bir yandan da kendi argümanlarını 

geliĢtirmektedir. Bu zamana kadar yapılan çalıĢmalara 

ve örneklere baktığımızda, kiĢilere ulaĢma açısından 

sosyal medya baĢarılı olarak değerlendirilebilir. 

Ancak, pazarlamanın amacı olan satıĢa dönüĢtürme 

konusunda yeterli olarak değerlendirilememektedir.  
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Toplumun alıĢkanlıklarının da reklâmlara karĢı etkili 

olduğu, internet ortamlarının güvenilirliği tartıĢmaları, 

satın alma gücündeki vatandaĢların teknolojik 

geliĢmeleri daha yavaĢ takip etmesi gibi birçok sebep 

dijital pazarlamanın ve sosyal medyanın etki gücünü 

zayıflatmaktadır. Sosyal medya, firmaların ileriye 

dönük marka bilinirliğini sağlamak amacıyla 

kullandıklarında verim alabilecekleri bir alan olarak 

görülmektedir.  
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