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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, netdaşlarım;
Hepinize, yürütme kurulu adına, 15. Akademik bilişim Konferansına hoş geldiniz diyorum. Bu konferansın
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta Rektörümüz ve Enformatik bölümü mensupları olmak üzere, tüm
Akdeniz Üniversitesi mensuplarına, sponsor firmalarımıza, bildiri veren, seminer veren, panellerde konuşan tüm
katkı verenlere, tüm konferans katılımcılarına teşekkür ederiz. Konferans öncesi kurslarında ders veren
hocalarımıza çok teşekkür ederiz; Linux Kullanıcıları Derneği ve PHP Geliştiricileri Derneğine özellikle
teşekkür ederiz.
Bu Konferans Neyi Amaçlıyor ?
Akademik Bilişim Konferansını İnternet ve Bilişimin getirdikleri açısından değerlendirmek gerekir. Bizler,
İnterneti Sanayi Devrimi boyutlarında bir gelişme olarak görüyoruz. İnsanlık İnternetin tetiklediği yeni bir
toplum biçimine, Bilgi Toplumuna, geçişin sancılarını ve çalkantılarını yaşamakta. Sektörler yeniden
yapılanmakta, meslekler yeniden şekillenmekte, ekonomiler ve toplumsal yapı yeniden düzenlenmektedir.
Sosyal ağlar milyonları örgütlemekte, rejimleri sarsmakta, yer yer devirmeye vesile olmaktadır. Sosyal ağlar
halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, iletişim ve örgütlemeyi yeniden tanımlamaktadır. İnternetin temsil ettiği
değişim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartmakta, hiyerarşik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal
modelleri öne çıkartmakta; katılımı ve saydamlığı, demokrasiyi, gelişmenin önemli bir parçası ve etmeni olarak
öne çıkartmaktadır.
İnternetle somutlaşan bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler, üniversitelerin konumunu; teknoloji politikalarını,
ar-ge, inovasyon, uzakten ağitim, ömür boyu eğitim gibi kavramları yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. Bu
değişim, hayatın her boyutunu köklü olarak değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim ülkemizi de bilim ve bilgi
ağırlıklı bir rotaya girmeye, bir başka deyişle, Bilgi Toplumuna yönelmeye zorluyor. Bu değişimler köklü
değişimlerdir. Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa, Bilgi Toplumuna dönüşüm de uzun ve sancılı olacaktır
Bu konferans dizisini İnternetin tetiklediği bu değişime ve bu meydan okumaya Türk Üniversitelerinin cevabının
arandığı ve oluşturulduğu bir plotform olarak görüyoruz. Bu konferans dizisi, üniversitelerde bilgi teknolojileri
konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerini tüm boyutlarıyla tartışmak, tecrübeleri
paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta 1999′dan beri yapılmaktadır. Bu nedenle,
bilimsel bildirilerin yanında, seminer, çalıştay ve paneller, teknoloji bildirileri, özel sektör deneyimleri ve
konferans öncesi kurslar önemli yer tutmaktadır.
Akademik Bilişim Konferansı, büyük şehirlerin dışında, Anadolu Üniversitelerini dolaşmakta , ve yapıldığı şehri
bir Bilişim Fırtınası ile sarsmaya çalışmaktadır. Konferans üniversitelere yönelik gözüksede internet ve bilişimle
ilgilenen herkese açık ve ücretsizdir. Öğretmenler, lise öğrencileri, ana babalar, iş dünyasına kapımız açıktır.
Meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları, baroları da aramızda görmek isteriz. Basın ve TV'leri de bu Bilişim
Fırtınasına çekmek isteriz.
Türkiye Bilgi Toplumu Yarışında Nerede?
Ülkemizdeki durumu ben "parçalı bulutlu" olarak görüyorum. Önemli gelişmeler olsada, Ülkemiz bir bütün
olarak, işin boyutlarını kavramış, katılımcı mekanizmalarını kurmuş, strateji ve eylem planını yapmış, emin
adımlarla ilerleyen bir görüntü veremiyor. Kaba cizgilerle dünya ortalamasını yakalamış, ama AB ve OECD’de
genel olarak en geride bir konumdayız. Bazı indekslerde ilk 50'de olsak bile, kardeş 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 edevlet indeksinde 80/192, bas1n özgürlüğünde 148., kadın erkek eşitliginde 120/140'lerdeyiz. Halkımızın %48′i
internet kullanıyor; ama %52 hiç internet kullanmamış. Erkekte 58, 67,37 olan oranlar kadınlarda 37, 46, 16
oranında. Bir başka deyişte 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 çalışmalar yeni başladı.
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Ülkemizde son zamanlara ar-ge ve inovasyona yönelik önemli teşvikler gündemde. Ülkemizinde bu konudaki
çabalarda İnsan gücü, rekabet, ve özgürlük boyutları eksik. Örgütlenme, ve katılımcı yapılar, yönetişim büyük
ölçüde eksik. Bilişim örgütleri kalite insan gücü yerine ucuz insan gücü peşinde. Enerjimizi ana sorunlar yerine
marjinal sorunlara harcıyoruz. İnternet gündemimizi yasaklar ve filtreler oluşturuyor. Kısaca, Türkiye gemisinin
rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedik!
Ülkemizin gündeminde olan Fatih ve Pardus Projesi hakkında bir kaç noktaya değinmek istiyorum. Fatih projesi
çok endişe verici bir şekilde gelişiyor. Ortada kapsamlı bir yol haritesi ve yönetim gözükmüyor. İnternete kapalı
tabletlerin mantığını anlamak mümkün değil. Pardus projesi, amaçsız bir şekilde kendi haline bırakılmış
durumda. Bu, ülkenin özgür yazılım konusunda tutarlı bir politikası olmadığının göstergesi.
İnternet Tehdit Altında
Her devrimsel gelişmede birileri kaybeder, birileri kazanır. Kaybetme korkusunda olanlar değişime direnir.
Ansiklepodiler kaybetti, bilimsel dergiler yavaşta olsa kaybediyor. Sayısal ürünlerde marjinal maliyet ve dağıtım
maliyetinin pratik olarak sıfır olması, Fikri Haklarda ciddi bir sorunu yarattı. Film, Muzik ve İlaç endüstrisinin
başı çekmesiyle, İnternet’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 bakış açısı öne
çıkıyor: “korsan” bahanesiyle, yargısız infaz ile orantısız cezalandırma. İnsanlık, yaratıcılığı teşvik etmek
zorunda, ama bu değişen teknolojiler ışığında geniş kitlelerin hayati çıkarlarını gözönüne alarak makul bir
düzeyde olmalı.
İnternetden Korkmayın!
İnternet yaşamın her boyutunu değiştiriyor; bir devrimsel değişimin temsilcisi. Teknolojiler ise kaygan. Bu
değişimi zapturapt altına almak hem zor, hem de tehlikeli; önemli gelişmeleri engellemek söz konusu. Bu
nedenle, düzenlemelerin, asgari, platformdan bağımsız, yavaş ve çok dikkatli yapılması gerekir. İnternet, sosyal
ağlarla, yeni medyayla, kitlesel projelerle, pek çok insanı tedirgin ediyor. Biz diyoruz ki, İnternetden
Korkmayın! Onu öğrenin! Olanaklarını ve olası risklerini öğrenin. İnterneti kendinizi geliştirmek, işinizi
geliştirmek, daha iyi yapmak, daha iyi dünya vatandaşı olmak için kullanın. Nasıl elektriği, telefonu
kullanıyorsanız, interneti de aynı ölçüde doğal, yaşamın bir parçası olarak kabul edin. Kendinizi özgürleştirmek,
yenilemek için kullanın. Demokrasiyi geliştirmek, bir yurttaş olarak katkınızı göstermek için kullanın, toplumsal
katılım ve denetim için kullanın.
Bu konferans dizisinde eğitim seminerleri önemli bir rol oynamıştır. Bilişimci yetiştirmenin, yeni gelişmeleri
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 başladı. Sonraları gelişti. Çok sayıda yeni üniversite kurulduktan sonra 4 günlük kursalara başladık. O
da tek salonda başladı. 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 bilişimin
gelişmesi, rekabet gücü, istihdam, tasarruf, güvenlik açılarından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Özgür Yazılıma Eşit Şans Tanıyın!
Açık kaynak ve özgür yazılım konusunda Üniversitelere önemli görevler düşmektedir. En başta temel bilişim
eğitimin markadan bağımsız, kavram temelli eğitim olması gerekir. Bu eğitim öğrenciyi tüm seçeneklerle
çalışabilir konumuna getirmesi gerekir. Daha temelde, MEB'in temel bilişim 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 tanışmış olması gerekir. Üniversitenin kendisinin
markalara bağımlı olmadan, tüm seçenekleri fayda, maliyet, taşınabilirlik, bakım gibi kriterler açısından
değerlendirerek seçim yapmasını gerekir diye düşünüyoruz. Üniversitelerin açık kaynak’in yanında, Açık Erişim
ve Açık Ders Malzemesi projelerini daha yakından takip etmesi ve desteklemesi gerekir. Üniversitelerin, ülkede
bilgi birikimine ve insan gücü yetiştirmeye katkıda bulunması gerekir. Bu bakımdan, hem özgür yazılımlara
destek olması, hemde internet servislerini kendisi çalıştırması gerekir.
Konferansta, 14 Panel/Forum/Çalıştay/Davetli oturum, 25 seminer ve 7 Teknoloji sunumu oturumu
gerçekleşecektir. Türkiye İnternetin ilginç deneyimlerin paylaşıldığı 5 Başarı Öyküsü oturumları yapılıyor.
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Toplam 60 Bildiri oturumunda 260 bildiri sunulacaktır. Oturumlar arasında, e-öğrenme, güvenlik, yazılım, yeni
medya, inşaat ve mekansal bilişim, Tıp, Tarım, e-ticaret, gömülü sistemler, Temel Bilişim Eğitimi, Temel
Bilimlerde Bilişim, İnternet 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
paylaşımı, fikir kıvılcımlarının aktarıldığı, ortak sorunların tartışıldığı, ve çözüm arandığı bir ortam olmasını
hedefliyoruz. Esas olan diğer bildirileri dinleme, tartışmaya 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, tartışmalara katılmasını, istiyoruz.
Biz, İnterneti çok önemsiyoruz. Bu konferansları da ülkemizde üniversiteler ve internetin gelişmesine katkı
verecek bir platform, ortak akıl için bir ortam olarak tutmaya çalışıyoruz, çalışacağız, bu davet bizim!
Katkı veren herkese tekrar teşekkür eder, başarılar dilerim.
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
Akademik Bilişim 2013
Yürütme Kurulu Başkanı
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I. Oturum / 09:30 - 11:00

Salon
A
Konferans Salonu

Açılış

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 Erişim – BYOD"; Ali Fuat Türkay, CISCO
"Tümleşik Erişim – Unified Access"; Aslı Altınay, CISCO

B
Likya

Teknik I

"Uygur Tümcesinin Bilgisayar ile Çözümlenmesi"; Murat Orhun
"Çağrı Merkezi Bekleme Süresinin Azaltılması: Akıllı Dış Arama
Uygulaması"; Murat Sayın
"Araç Destek Sistemleri İçin Kuş Bakışı Görüntü Dönüşümü"; Turgut
Doğan, Eser Sert, Deniz Taşkın
"Lojistik Regresyon İle Bilgisayar Ağlarında Anomali Tespiti"; İdris
Budak, Baha Şen, 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
"Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Üniversite ve Emniyet İşbirliği: Bir
Eğitim Süreci"; Utku Köse, Durmuş Koç
"Steganografi"; Metin Bilgin
"Kripto Modülleri İçin Güvenlik ve Test Gereksinimleri TS ISO/IEC
19790 ve 24759"; Mehmet Kürşad Ünal
"ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi Deneyimleri"; Bahar Şengün,
Derya Kasacı Töriyen, Yaser Deniz İren, Eren Şenelmiş
"Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Eğitimciler İçin Yol Haritası"; Tuğba Tokel,
Esra Cevizci, Abdülmenaf Gül
"Derslerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı İle İlgili Öğrenci
Beklentileri: Odtü Örneklemi (Geniş Özet)"; Nergis A. Gürel Köybaşı,
Kürşat 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
Karşılaştırılması"; Gülistan Sürek, Bahriye Gökçen, Nesrin Korkmaz,
Mahmut Kantar
"Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı"; İlker
Kayabaş, M. Emin Mutlu

E
Perge

ODTÜ Deneyimleri

F
Olbia

Eğitim I

G
Akdeniz

E-Ticaret

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

LKD

"Linux Sunucu Yönetimi"; Oğuz Yarımtepe

KOHA

"KOHA Entegre Kütüphane Sistemi"; Şenol Korkmaz, İlker Dağlı,
Mustafa Arıcı

Demokrasi

"Change.org: Katılımcı Demokrasi ve Aktivizm"; Serdar Paktin
"Alman Korsan Partisi Bilişim ve İnternet Temelli Hürriyeti Savunan
Yeni Siyasi Oluşum"; Ahmet Salih İkiz
"Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm"; Gülşah Başlar
"Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin
İncelenmesi"; Serhat Çoban

Sayısal Tasarım

"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; Türkan Uzun,
Olcay Çetiner Özdemir

H
Toros
I
Termessos

J
Düden

Enformatik
Bölümü
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Salon

Oturum Başlığı

A
Konferans Salonu

Firma Sunumları

B
Likya

C
Myra

D
Aspendos

E
Perge

F
Olbia

Netlab I

Netlab III

III. Oturum / 14:00 - 16:00
Bildiriler/Sunumlar
"Üniversiteler için 'IBM 'in Özel HPC Bulut Çözümü"; Müjdat Timurçin,
IBM
"Yeni Nesil Kablosuz Network Çözümleri"; Bekir Gül, Bekdata
"Desktop Sanallaştırma Çözümleri:Citrix (Başarı Hikayesi :Aydın
Üniversitesi)"; Murat Demirel, Assista
"Elektronik Belge Yönetim Sistemi"; Cengiz Satılmış, Nisan Bilgisayar
"Kampüste Kablosuz İletişim Sorular ve Çözümler"; Ender Kefeoğlu,
Deponet
"Çevresel Zekâ ve Algılama Destekli Akıllı Ev"; Halil Ertan, Hande
Alemdar, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy
"Yeşil Hücresel Ağlara Hızlı Bir Bakış: Baz İstasyonlarının Enerji
Tasarrufundaki Önemi"; M. Aykut Yiğitel, Özlem Durmaz İncel, Cem
Ersoy
"Kitle Kaynaklı ve Katılımcılı Algılama Konularına Genel Bakış ve Açık
Noktalar"; Bilgin Koşucu, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy
"Anlambilimsel İnternet"; Yunus Durmuş, Ertan Onur
"Münazaraların Twitter'da Etkisinin Araştırılması"; 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 İle Haberleşme Üzerinde Geliştirilmiş
Modeller"; Fatma Nur Kılıçlı, Mustafa Tuğrul Özşahin

Güvenlik II

"Güvenli Bir Toplumun İçin Son Kullanıcı Siber Güvenliği"; Önder
Şahinaslan, Ender Şahinaslan, Emin Borandağ, A.Mutalip Şahinaslan
"OpenGate Captive Portal İçin Kullanıcı Dostu Bir Uygulama Yazılımı";
Ramazan Özgür Doğan, Hayati Türe
"Eğitim Kurumlarına Yönelik Sızma Test Metodolojisi"; Önder
Şahinaslan, Ender Şahinaslan, Mesut Razbonyalı
"Bulut Hesaplama Güvenliği: Genel Bir Bakış"; İlker Korkmaz, Fatih
Tekbacak

AB Bilişim
Politikaları

"Avrupa Birliği - BİT Politika ve Destek Programı"; Ercan Boyar, Özhan
Yılmaz, Burak Karagöl

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 İle Artırılması"; Kadir
Haltaş, Ekrem Eşref Kılınç, Hasan Yavuzer, Harun Reşit Yazar, İ.Akın
Özen
"E-Üniversite'ye Yolculuk"; Zümrüt Ecevit Satı, Elif Kartal Karataş, Zeki
Özen, Fatma Önay Koçoğlu, Çiğdem Erol
"Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde
Uygulanabilirliği"; Buket Kip Kayabaş, M. Emin Mutlu
"ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Etkililik Araştırması"; Ömer Faruk İslim,
Kurşat Çağıltay
"Etkileşimli E-kitapların Tasarım Aşamalarının Karşılaştırmalı
İncelenmesi"; Arif Daş, Gürkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Orhan
Çeliker
"Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilişime Bakışı"; Mehmet Aksüt, Ahmet
Alperen Keyvanoğlu, Çiğdem Balıkçı
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G
Akdeniz

H
Toros

I
Termessos

E-Ticaret I

"Kullanıcılar İnternet Reklamlarına Neden Tıklar? İnternet
Reklamcılığının Etkinliği Üzerine Bir Çalışma"; Ersen Bolluca, Hanife
Göker
"Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme"; Mücahit Gündebahar,
Merve Can Kuş Khalilov
"KOBİ'lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma";
Oğuzhan Aytar
"İş Verimliliğini Artırmayı Amaçlayan Teknolojiler: Personel Takip
Sistemleri"; Abdülkadir Çakır, Halil Kaygısız, Eyüp Çakı, Seyit Akpancar

LKD

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

Standartlar

"TS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri";
Mustafa Yılmaz
"Siber Savaşlar ve Bilişim Güvenliği Standardları"; Mariye Umay Akkaya
"TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi : Açıklamalarla Standardın Bir
Özeti ve Elektronik İmza"; Derya Arıkan
"TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi
Süreci"; Nihan Ocak, Feride Erdal, Kürşat Çağıltay
"İnternet ve Lavazza 2013 Takvimi"; Zaliha İnci Karabacak
"Dijital Sanat"; H. Aybike Ak

J
Düden

Enformatik
Bölümü

Sanat

Sayısal Tasarım

"Avatarın Görünümünün Bireylerarası İlişkilerdeki Etkisi: Second Life
Örneği"; Kadriye Uzun, Cengiz Hakan Aydın
"Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları";
Cemile Tokgöz Bakıroğlu
"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; 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 Başarımlı Hesaplama (Hpc) Çözümleri ve Fujitsu HANA
Appliance ile Bigdata Çözümlerine Yenilik ve Hızlılık Katmak"; Emrah
Büyüksomer, Fujitsu
"Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek"; Edip Toplan, Yunus
Emre Üstev, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy

B
Likya

Netlab II

"Çok-Etmenli Sistemlerde İletişim"; Akın Günay
"Haritanızı Özgür Kılın: OpenStreetMap"; Onur Onur Güngör
"Yeni Hata Toleranslı Konferans Anahtarı Anlaşma Protokolü"; Orhan
Ermiş, Emin Anarım, Mehmet Ufuk Çağlayan

C
Myra

D
Aspendos

Netlab IV

Güvenlik III

"Orman Yangını Tespiti Amaçlı Kablosuz Ağların Gerçekçi Benzetimi";
Sinan Işık, Mehmet Yunus Dönmez, Can Tunca, Cem Ersoy
"Yeşil Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği"; Derya Çavdar, Fatih
Alagöz
"Karmaşık Ağlarda Dedikodu"; Haluk O. Bingöl, Mürsel Taşgın
"Güvenlik açısından, Yazılım Tasarımı ve Yazılım Ürün Doğrulaması";
Albert Özkohen, Ufuk Çağlayan
"İTÜ/NET'te Tespit Edilen Botnet'ler"; Gökhan Akın, Sınmaz Ketenci,
Ozan Bük
"Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme"; Nazlı Akın, Büşra Takmaz,
Erdal Güvenoğlu
"Biyometrik Tabanlı E-Seçim Sistemi"; Metin Bilgin
"İris Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları"; Abdülkadir Çakır,
Volkan Altıntaş, Fevzi Tuncay Akbulut
"İnternet Güvenliği Konusunda Yönetici Görüşleri: Bir Ankara Örneği";
Hasan Tınmaz
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E
Perge

Güvenlik IV

F
Olbia

E-Öğrenme II

G
Akdeniz

H
Toros
I
Termessos

J
Düden

Enformatik
Bölümü

E-Ticaret II

"Derin Veri Analizi: İnternet'teki Temel Gözetim Aracı"; Melih Kırlıdoğ,
Işık Barış Fidaner
"Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri";
Melih Kırlıdoğ
"Mega Üniversitelerde Öğrenci Destek Hizmetleri"; Aras Bozkurt
"Atılım Üniversitesi Mobil Eğitime Geçiş İçin Yol Haritası"; Orçun
Madran, Özalp Tozan, Hasan Akay
"Program Değerlendirme Modelleri Işığında Eğitsel Yazılımlar Üzerine
Bir İnceleme"; Hatice Yıldız, Mustafa Sarıtepeci
"Açık ve Uzaktan Öğretim: Web 2.0 ve Sosyal Ağların Etkileri"; Aras
Bozkurt
"Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı
Stratejileri"; İsmail İpek, Ömer Faruk Sözcü
"Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem
Gerçekleştirimi"; Canan Girgin, Banu Diri
"Türk Bankacılık Sektöründe Mobil İmza"; Fırat Yücel, Hakan Çetin
"Etmen Tabanlı E-Ticaret"; Uğur Güven Adar, Ali Murat Tiryaki
"Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri";
Muhammet Altındal

LKD

"Web uygulamaları DDoS semineri"; Barkın Kılıç

Second Life

"Üç Boyutlu Sanal Dünyalar: Second Life Çalıştayı"; S. Tuğba Tokel,
Esra Cevizci, Menaf Gül

Hukuk

"Fikri Hak İhlallerinde Erişim Sağlayıcıların Sorumluluğu"; Savaş Bozbel
"Medeni Kanun'da Yeni Bir Yasal Boşluk: Sanal Miras"; Burcu Burtul
"Elektronik Tahkim"; Ceren Vurgun
"Kişisel Verilerin Korunmasında Veri Madenciliği Etkisi: Online
Mahremiyetin Sonunda mıyız?"; Derya Doğan
"İnternet Engelleri: Filtreleme"; Zeynep Kontaş

Sayısal Tasarım

"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; Türkan Uzun,
Olcay Çetiner Özdemir

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe

I. Oturum / 09:30 - 11:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar
CISCO

A
Konferans Salonu

Firma Sunumları

"Huawei Kurumsal Çözümleri ve Yeni Nesil Veri Merkezi Anahtarlari";
Ozay Uyanık, Huawei
"Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve
Gerçeklemesi"; Abdullah Çavuşoğlu, Mehmet Tümay

B
Likya

Gömülü Sistemler I

"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 Taşkın, Eser Sert, Nurşen Topçubaşı
"Multi Kanallı Mikro Denetleyici Kullanarak Nem ve Sıcaklık Ölçümü
için bir PC Uygulaması"; Mehmet Uçkun, Mehmet Bayırlı

C
Myra

Açık Erişim

"Açık Erişim Nedir?"; Özlem Özgöbek
"Avrupa Birliği Araştırmacıları İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir
Altyapı: OpenAIRE+"; Gültekin Gürdal, Ata Türkfidanı, Burcu Keten,
İlkay Holt, Sönmez Çelik
"Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı"; Sönmez Çelik,
Gültekin Gürdal, Burcu Keten, Ata Türkfidanı, Levent Kutlutürk
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D
Aspendos

Tarımsal Bilişim I

E
Perge

Gelecek Beklentileri

F
Olbia

Eğitim II

G
Akdeniz
H
Toros
I
Termessos

J
Düden

Enformatik
Bölümü

"AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi"; Zeynel
Cebeci, H. Durdu Çoban
"Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi Üzerine Bir Çalışma"; Zeynel
Cebeci, Sait M. Say
"Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama Teknolojisi"; İlker
Ünal, Mehmet Topakcı
"Bulanık Mantığı Kullanarak Bitki Tanıma Sistemi"; Seyyed Hossein
Chavoshi, Mir Mohammad Reza Alavi Milani
"Geleceğin Yükselen Teknolojileri ve Beceri Açıkları"; Jale Akyel
"Siber Saldırıların Kritik Altyapılar Üzerindeki Etkileri"; Ender
Şahinaslan, Önder Şahinaslan, Selçuk Selimli
"Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye"; Kübra Çalış, Suat
Özdemir
"Ahbs İstemci Yazılımı Standardizasyonu Yol Haritası"; Musa Ataş,
Ahmet Dikici, Ahmet Tümay
"Yazılım Mühendisliği Proje Derslerine Endüstriyel Yaklaşım"; Zeynep
Altan
"İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket
Uygulaması"; Yalçın Ezginci
"Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Odaklı Değerlendirilmesi";
Mustafa Sarıtepeci, Hatice Yıldız

Araştırma Ortamları

"Eğitim Semineri: Kişisel Araştırma Ortamları"; Mehmet Emin Mutlu

LKD

"Özgür Yazılımlarla VoIP Denetim"; Fatih Özavcı

Süreç Yönetimi

"İş süreçleri Yönetimi"; Rahşan Kalcı
"Python Tornado Framework ve NGINX web server"; Mehmet Köse

Temel Bilişim
Eğitimi

Sayısal Tasarım

"Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlarının Belirlenmesi İçin Bir Ölçek
Uyarlama Çalışması"; Zülfü Genç, Habibe Kazez, Ayca Fidan
"Çukurova Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı
Üzerine Bir Çalışma"; Murat Kara, Şemseddin Koçak, Esin Ünal, Erkan
Kaynak, Yoldaş Erdoğan, Emrah Yenilmez, Sırrı Küçükarslan
"Fatih Projesi ve Bilgisayar Okuryazarlığı"; Serkan Dinçer, Ozan Şenkal
"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; Türkan Uzun,
Olcay Çetiner Özdemir

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe
Salon
A
Konferans Salonu

B
Likya

Oturum Başlığı

Firma Sunumları

Gömülü Sistemler II

II. Oturum / 11:30 - 13:00
Bildiriler/Sunumlar
"Karel Yeni Nesil İletişim Çözümleri"; Hakan Hintoğlu, Karel
"Elektronik Belge ve Elektronik Belge Güvenliği"; Mehmet Fatih Zeyveli,
Beyaz Bilgisayar
"Akademik Bilişimde “Log” Yönetiminin Önemi"; M.Murat Eraydın,
İst.Paz.
"Sensör Kullanarak Servis Araçlarında Doluluğun Uzaktan İzlenmesi";
Emre Okumuş, Yusuf Furkan Mutlu, Şenol Zafer Erdoğan, Fatih Yücalar
"Enerji Üretimi İçin Kullanılan Bir Egzersiz Bisikleti İçin Fiziksel
Aktivite Monitörü Tasarlanması"; Kazım Duraklar, Baha Şen, Ferhat
Atasoy
"Bulanık Mantık ile Manyetik Kilit Uygulaması"; Murat Hacımurtazaoğlu
"Dokunmatik Ekranda Menü Tasarımı"; Abdülkadir Çakır, Fevzi Tuncay
Akbulut, Volkan Altıntaş
"Anahtarlama Cihazları ile Laboratuvarların İnternet Bağlantısının Etkin
Kullanımı"; Fatih Ertam, Haluk Dilmen
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C
Myra

Mobil Teknolojiler I

D
Aspendos

Tarımsal Bilişim II

E
Perge

Başarı Öyküleri I

F
Olbia

Uzaktan Öğrenme I

G
Akdeniz

Webde Bilgiişlem

"Dijital Ayrılık Probleminin Çözümünde Uydu Tabanlı Birleşik Ağ
Uygulamaları"; Erdem Demircioğlu, Murat H. Sazlı, Taha İmeci, Erol
Şanlı
"Uygulama Marketlerinin Eğitim Kategorisi Altındaki Uygulamalarının
İncelenmesi"; Şebnem Özdemir, Emre Akadal, Serra Çelik, Zerrin Ayvaz
Reis
"Mobil Bulut Bilişim ve Geleceği"; Sevdanur Genç, Fadime Özger, Ecir
Uğur Küçüksille
"Akıllı Telefon Kullanımını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma";
Serkan Ada, Hasan Sadık Tatlı
"Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı"; Mustafa Boğa, Kerim
Kürşat Çevik
"Keçilerde Sürü Kontrol Programı"; Mustafa Boğa, Emre Yavuzer
"Türkiye'de Çiftçilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanımı ve Getirdikleri";
Tülin Akın
"Görevdeş Sistemlerde Enerji Verimliliği"; Sena Efsun Cebeci, Tuğba
Koç, Öznur Özkasap
"ISOBUS Haberleşme Teknolojisi"; Arif Behiç Tekin
"Teknoloji İçerik ve Yaratıcılık Üzerine"; Gökhan Yücel, Saliha Yavuz,
Papatya Tıraşın
"Açık ve Uzaktan Öğrenme Hizmeti Sunmaya Başlamak"; Melih
Zeytinoğlu, Huriye Toker, Aslı Cumalıoğlu, İrfan Süral, Yasin Özarslan,
İlker Kayabaş, Cengiz Hakan Aydın
"Web Tabanlı Bilgi İşleme ve Uygulamaları"; Mehmet Karakoç
"Entegrasyon Sunucu olarak BizTalk 2010"; Mehmet Mustafa Gürsul

H
Toros

LKD

"Linux'ta KVM Sanallaştırma"; Emre Eryılmaz

I
Termessos

IPv6

"Türkiye'de IPv6 Süreci"; Rıza Engür Pişirici, Nurullah Çiftci
"İş Dünyasında İntranet ve Ekstranet Ağları"; Hakan Çetin, Sezgin Irmak

J
Düden

Enformatik
Bölümü

İş Dünyası

Sayısal Tasarım

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye ve Azerbaycan'ın
Genel Karşılaştırılması"; İzzet Gökhan Özbilgin, Kübra Çalış
"Türkiye'de Wi-Max Kullanımının Değerlendirilmesi"; Hüseyin Akman,
Gül Fatma Türker, Hatice Akman
"Nazilli İhracatçı Şirketlerin Weblerinin Değerlendirilmesi"; Mehmet
Aksüt, Tuğba Emek
"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; Türkan Uzun,
Olcay Çetiner Özdemir

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe
Salon

Oturum Başlığı

A
Konferans Salonu

Firma Sunumları

III. Oturum / 14:00 - 16:00
Bildiriler/Sunumlar
"Sanallaştırmada Yeni Boyutlar"; İlhan Kılıç, Akfa
"Üniversiteler İçin Bant Genişliği Yönetim Çözümleri"; Eias Daka, Can
Bük, Teknokare
"BuluTT Akademi"; Kadir Tekin, Ali Emre Yorgancıoğlu, Türk Telekom
"Üniversite Yönetim Süreçlerinde Wiki Teknolojisinin Kullanımı: AGÜ
Uygulaması Örneği"; Mustafa Öz, Melih Rüştü Çalıkoğlu, Hacı Oğuz

B
Likya

Üniversite Sistemleri

"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 İçerik Geliştirme İçin Açık Kaynak Yazılımların
Kullanımı"; Fevzi Daş, Sedat Ersöz
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"Kablosuz Ağlarında Gelişmeler: IEEE 802.11ac ile Yeni Nesil Gigabit
Wi-Fi"; Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak

C
Myra

D
Aspendos

Mobil Teknolojiler II

Veri Madenciliği

"Android Destekli Bir Restoran Bilgi Sistemi: POSA"; Betül Altıok, Eray
Dikbayır, Seyyit Melih Toksarı, Özgür Sakızlı, İlker Korkmaz
"Android Cihazlarda Konum Tespiti ve Aktarılması"; Mehmet Ali
Şimşek, Talha Erdemli, Kubilay Taşdelen
"Android İçin Yeni Bir Sınav Uygulaması"; Metin Kapıdere, Hilmi Turan
"Android İşletim Sisteminde Rgb Değerlerinin Gerçek Zamanda
İşlenmesi"; Seda Arslan Tuncer, Ahmet Alkan
"Veri Madenciliğinde Kayıp Veriler İçin Kullanılan Yöntemlerin
Karşılaştırılması"; Evren Sezgin, Yüksel Çelik
"Veri Madenciliğinde Regresyon Yöntemleri İle Doğalgaz Sektöründe
Talep Tüketim Analizi"; Servet Özmen, Baha Şen
"Apriori Algoritması ile Teknik Seçmeli Ders Seçim Analizi"; Emre
Güngör, Nesibe Yalçın, Nilüfer Yurtay
"Çeviri Yazılımlarında Sözcüklerin Bağlam İçindeki Anlamını
Algılamaya Yönelik Bir Öneri"; Gökhan Silahtaroğlu, Fırat Demircan
"Veri Madenciliği"; Eda Coşlu

E
Perge

Başarı Öyküleri II

F
Olbia

Uzaktan Öğrenme II

G
Akdeniz
H
Toros
I
Termessos

J
Düden

Enformatik
Bölümü

Güvenlik ve Test

"V For Viral; Viral Pazarlama Teşkilatı"; Burcu Sarar
"Panel: Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler"; Ali Ekrem Özkul,
C. Hakan Aydın, Alper Cihan, Üstün Özen, Ahmet Hançer, Orçun
Madran, Hasan Ali Bıçak
"Bilgi Teknolojileri Stratejik ve Taktik Planlarının Kurum Hedefleriyle
Hizalanması"; Ender Şahinaslan
"Otomatize Edilebilir Test Prosedürü Yazma ve Yazılım Test
Otomasyonu Yönetimi"; Erdem Yıldırım

LKD

"Özgür Yazılımlarla Görüntü İşleme"; Enes Ateş

Kriptoloji I

"Kriptografiye Giriş Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım

Web Teknolojileri

"HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama"; Rafet Durgut,
Abdülkadir Çakır
"Otomotiv Endüstrisi İçin Bir Video Portal Sistemi"; Ferda Sevim, Ediz
Şaykol
"Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi"; Oğuzhan
Menemencioğlu, Emrullah Sonuç, İsmail Rakıp Karaş, İlhami Muharrem
Orak
"Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod Uygulamaları ve Etkileri";
Ali Özcan

Sayısal Tasarım

"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; Türkan Uzun,
Olcay Çetiner Özdemir

2. Gün - 24 Ocak 2013 Perşembe
Salon

Oturum Başlığı

IV. Oturum / 16:30 - 18:30
Bildiriler/Sunumlar
"Yeni Nesil Guvenlik Duvari"; Gonca Akyazı, Checkpoint

A
Konferans Salonu

Firma Sunumları

"Bulut Bilişim Çağında EMC Bütünleşik Altyapı Çözümleri ile
Dönüşümü Yakalayın"; Gökser Gül, Forte
"Mesh Controller Wi-Fi Teknolojisi İle Sorunsuz Yüksek Hızlı Kampüs
Wi-Fi";Nezih Muharrem Oktay,Vitel
"ITIL Temelli IT Sistem,
Network, Yardım Masası ve Demirbaş Yönetimi";Ekrem İnan, Vitel
"Yeni Nesil Video Konferans Temelli Sanal Sınıf Teknolojisi"; Bahadır
Yıldırım ,Vitel
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B
Likya

Temel Bilimlerde
Bilişim

""ImageJ" Yazılımı Kullanarak Morfolojik Görüntülerin Tanımlanması";
Mehmet Bayırlı
"Kümeleme Tekniklerinin Temel Bilimlerde Kullanımı"; Oğuz Akpolat,
Sinem Çağlar Odabaş, Gülçin Özevci, Nezahat İpteş
"Ters Kinematik Problemine Sezgisel bir Yaklaşım"; Amir Rahmanparast,
Mir Mohammad Reza Alavi Milani
"Nükleer Fizik'te Benzetim Programları Üzerine Değerlendirme";
Ramazan Uyar, Şevki Kiremitçioğlu, M. Erman Yılmaz, Ufuk Akçaalan
"Matrislerde Gauss Jordan Yöntemi ve Eşelon Matris Biçimlerinin
Performans Ölçümü"; Ahmet Çelik, Zekeriya Katılmış
"Enzim Agregat Sistemlerinde Kinetik Parametrelerin Optimizasyonu";
Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan, Gülçin Özevci, Hakan Ayhan
"Veri Kaybı Önleme Sistemleri"; Mehmet Düzgün Koçaslan, Cem
Kayacı, Sertaç Öktem
"Kobiler için Bilişim Destek Paket Programı Tasarımı"; Nurdoğan
Aydoğdu, Emre Yalçın, Gökhan Tatar, Uğur Bozkurt

C
Myra

D
Aspendos

Beykent Sunumları

Teknik II

"Kurumsal Yapılarda Bilişim Güvenliği, TEMPEST Problemi"; Hamdi
Altıner, Aykut Sevim, Mehmet Şam, Serkan Ünek
"Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBIT'in Sektörel Uygulanabilirliği";
Fatih Güneş, Sabih Kızıldeniz, Selim Selçuk, Sinan Coşkun, Bahadır
Suna
"Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve
Yönetilmesi"; Tuğrul Uğurlu, Ümit Öztürk, Ceyhun Alemdar, Emrah
Kalkan, Ramazan Altun
"Veri Madenciliği ile Çapraz Satış ve Risk Yönetimi"; Gencay Karaman,
Kaan Yenigül, Birtan Taşkıran, Emre Öksüz, Erdem Bucakkışla
"Toplam Kalite Yönetiminin Yazılım Geliştirme Süreçlerine
Uyarlanması"; Ayşegül Yavuz, Burcu Şentürk
"Çağrı Merkezinde Kullanılan Teknolijilerin Bilişim Sektöründeki Yeri
ve Önemi"; Kürşat Karadaş, Mustafa Demirkan, Haluk Alemdaroğlu
"Çağrı Merkezi Kuruluşlarında Yapılan Hatalar ve Etkileri"; Kürşat
Karadaş, Mustafa Demirkan, Haluk Alemdaroğlu, Ayşe Karataş, Fuat
Savaş
"Kare İzleme Metodu (Frame Analysis Method)"; Zekeriya Karadağ
"Mobil Platformlar SOA Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka
Çalışması"; Emrah Ayanoğlu, Emre Barış Aksu, Cem Gündüz
"Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası"; Ömer Kuşcu, Fatih Uysal,
Halit Çetiner
"Security & Cloud"; Oya Şanlı

E
Perge

Başarı 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
"Java EE ve Kurumsal Mimariler"; Melih Sakarya

G
Akdeniz

Java

H
Toros

LKD

"Merkezi Sistem Yönetim Araçları"; Doruk Fişek

Kriptoloji II

"Kriptografiye Giriş Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım

I
Termessos

"JSF 2.0 ve Zengin Web Uygulamaları"; Melih Sakarya
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J
Düden

Kurumsal Bilişim I

"ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı"; Şenol Şen, Tarık
Yerlikaya
"Kurumsal Mobil Haberleşme Sistemi"; Halit Çetiner, Ömer Kuşcu, Fatih
Uysal
"Akademik Çalışmalarda Kaynak ve Belge Yönetimi Yazılımlarının Etkin
Kullanılması"; Ercan Polat, Enis Karaarslan
"GNU Özgür Lisanslı Belgeler İçin Bir Çevrimiçi Arşiv Geliştirilmesi";
Emre Akadal, Şebnem Özdemir, Zerrin Ayvaz Reis
"Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları İçin Bir Model Bilişim Yapısı
Önerisi"; Ercan Kaplan, Turhan Karagüler

Enformatik
Bölümü

Sayısal Tasarım

"Sayısal Tasarıma BIM Yaklaşımı 2013 Atölye Çalışması"; Türkan Uzun,
Olcay Çetiner Özdemir

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma
Salon

A
Konferans Salonu

B
Likya

C
Myra

D
Aspendos

E
Perge

I. Oturum / 09:30 - 11:00

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar
"Kurum Kültürünün Kurumsal Bilgi Sistemlerine Etkisinin
Değerlendirilmesi"; Özgür Külcü
"Kurumsal Talep Yönetim Sistemi : İstemci Uygulaması"; Ömer Kuşcu,
Hilmi Arık, Halit Çetiner
Kurumsal Bilişim II
"Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması"; Şeyhmus Aydoğdu
"Bilişim Sistemleri İçim Stratejik Yönetim ve İnsan - Bilgisayar Yük
Dağılımı Denge Problemleri"; R. Haluk Kul
"Mobil ve Web Uygulamalarının Yazılım Güvenliği"; Hanım Eken
"Makine Güvenlik Kilidi Sistemi İçin Cross Platform Yeni bir Yazılım";
Ahmet Gürol Kalaycı, Mert Şekerci
Yazılım I
"Rol Tabanlı Etmen Geliştirimi"; Emine Tunçel, Ali Murat Tiryaki
"Ahbs İstemci Yazılımı Standardizasyonu Yol Haritası"; Musa Ataş,
Ahmet Dikici, Ahmet Tümay
"Android Uygulaması ile Active Directory Kullanıcı Hesabı Yönetimi";
Caner Kara
"Mobil İçerik Geliştirme: Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar";
Özlem Ozan
Mobil Teknolojiler III
"Kampüsler İçin Platform Bağımsız Mobil Uygulama Geliştirme"; Ercan
Mutlu
"Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneklemi"; Seda
Gökçe Turan
"Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Deneyimi: Koç ve İYTE
Örnekleri"; Mesra Şendir, Gültekin Gürdal
"Kampüs İçi İletişimde Sosyal Uygulama Deneyimi: CampusNet"; Veli
Sosyal Ağlar I
Akçakaya
"İnternet Dünyasından Başarı Öyküleri"; Gökhan Yücel
Başarı Öyküleri IV

"Zihinsel Engelli Çocuklara Web Üzerinden Matematik Dersi"; Can
Tezcan, Özlem Uçar
"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

F
Olbia

Engelsiz Bilişim

"Görme Engelliler İçin Servis Platformu"; Sibel Buket Teker, Hayrunnisa
Pektaş, Oruç Raif Önvural, Erdal Güvenoğlu
"Görme Engelliler için Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Açısından Haber
Siteleri Analizi"; Zeki Gülen
"Görme Engelliler İçin Sesli Bilgisayar Klavyesi"; Metin Kapıdere, Onur
Babür

xxvi

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya
"Mesleki Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Web Tabanlı Öğrenmeye Karşı
Tutumları"; Erman Uzun, M. Yasar Özden, Ali Yıldırım
G
Akdeniz

E-Öğrenme III

"Uzaktan Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Yazılım Uygulaması";
Evrim Genç Kumtepe, Mutlu Korkmaz, Mesut Aydemir, Yakup Karakurt
"SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi"; İrfan Süral
"İmece e-Kitap Sistemi Projesi"; Rifat Çölkesen, Batuhan Avcı

H
Toros
I
Termessos

J
Düden

LKD

"Linux ve Özgür Yazılımlar ile Tanışma"; Özlem Özgöbek

Açık Donanım

"Açık Kaynak Donanım"; Mustafa Karakaplan, Mahmut Sedat Eroğul, H.
Murat Yıldırım, R. Engür Pişirici, Ali Erdinç Köroğlu

İnşaat Bilişimi I

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma
Salon

Oturum Başlığı

A
Konferans Salonu

Teknik III

B
Likya

Yazılım II

C
Myra

Teknik IV

D
Aspendos

Sosyal Ağlar II

"Yapı Bilgi Sistemi Oluşturmaya Yönelik Modelleme Çalışması";
Durmuş Akkaya
"LiDAR Teknolojisine Genel Bakış ve Uygulama Alanları"; M. Taner
Aktaş
"İnşaat Sanayisinde Erp Kullanıma Yönelik Vaka Çalışması"; Arzu
Baloğlu
II. Oturum / 11:30 - 13:00
Bildiriler/Sunumlar
"Rakam Tanıma için KNN ve LDA Algoritmalarının Karşılaştırılması";
Halit Çetiner, Ömer Kuşcu
"Hacimsel Moleküler Modellemede Kütle-Yay Sisteminin Kullanımı";
Rıdvan Yayla, Alpaslan Duysak
"OpenCV ile Stereo Görüntülerden Derinlik Kestirimi"; Murat Olcay
Özcan, Eser Sert, Deniz Taşkın, Cem Taşkın
"Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi";
Uğur Bekçibaşı, Kubilay Taşdelen
"Kampüste Yedekli Omurga-Switch Tasarımı"; Ender Kefoğlu
"Yazılım Projelerinde Büyüklük Tahmini"; Emin Borandağ, Fatih
Yücalar, Önder Şahinaslan
"Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması";
Erkut Tekeli
"Yazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler"; Serkan
Akagündüz, Salih Kurnaz, Mustafa Sarı
"Türkiye'de Yazılım Süreç Kalitesini İyileştirmek"; Kerem Kemaneci
"Paralel Programlamada Kullanılan Temel Algoritmalar"; Uğur Ercan,
Hakan Akar, Abdülkadir Koçer
"Paralel ve Sıralı Brute Force Algoritmasının Karşılaştırılması"; Hakan
Akar, Fatih Başçiftçi, Harun Uğuz
"Yazılım Testinde Sonlu Durum Otomatlarının Kullanılması"; Zeynep
Altan
"Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını
Arttırma"; Emir Öztürk, Altan Mesut
"Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici
Faktörler Üzerine Bir Araştırma"; Serkan Ada, Bahar Çiçek, Gamze
Kaynakyeşil
"E-Öğrenme ve Sosyal Ağlar"; Burcu Akın, Ömer Ergem, Merve
Güleroğlu, Tarkan Gürbüz
"Üniversite 1.Sınıf Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanımına
İlişkin Motivasyon Düzeyleri"; Turgut Fatih Kasalak, Gamze Kasalak,
Okan Oral

E
Perge

Başarı 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

Kare İzleme

"Ekran yakalama ve Kare İzleme Metodu"; Zekeriya Karadağ, Harbi
Sarıaltun, Razaman Bereket

G
Akdeniz

xxvii

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

H
Toros
I
Termessos

J
Düden

LKD

"LibreOffice"; Çağdaş Direk, Osman Ünalan

Sanallaştırma

"Özgür Sanallaştırma Platformu : Proxmox"; Rıza Engür Pişirici,
Nurullah Çiftci

İnşaat Bilişimi II

"Enerji İletim Hatlarının Optimal Güzergah Seçiminde CBS Kullanımı";
Nihat Pamuk
"Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi"; Devrim Alkaya, Burak
Yeşil
"İnşaat Bilişimi -Bina Bilgi Modelleri Kapsaminda Yeni Bir Değerleme";
Ümit Işıkdağ

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma
Salon
A
Konferans Salonu

III. Oturum / 14:00 - 16:00

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

Ulakbim

"YÖK - Ulakbim Sohbet Toplantısı"; Dr. Ahmet Kaplan, Prof. Dr.
Durmuş Günay(*)

B
Likya

Tıp I

C
Myra

Bulut Teknolojileri

"Kontrol Alan Ağı ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları"; Gül Fatma Türker,
Akif Kutlu
"Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Aritmilere Ait Özniteliklerin
Çıkarılması"; Ziynet Yılmaz, Mehmet Recep Bozkurt
"Görüntülü İletişim Video Konferans Teknolojilerinin Kullanım
Alanları"; Bilgin Yazar
"Medikal Görüntülerde Doktor-Hasta Bilgi Gizliliğinin Sağlanması";
Vedat Bayraklı, Erdal Güvenoğlu
"Bulut Bilişimin Bireysel Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama"; Hasan
Armutlu, Muammer Akçay
"Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBIT'in Sektörel Uygulanabilirliği";
Fatih Güneş, Sabih Kızıldeniz, Selim Selçuk, Sinan Coşkun, Bahadır
Suna
"Güvenlik Görevlileri İçin Bulut Bilişim Destekli, Ses Arayüzü İle
Çalışan Asistan Sistemi"; Yaşar Yaşa, Mehmet Göktürk
"Bulut Bilişim İle Web Üzerinde Görüntü İşleme Uygulaması"; Serkan
Aksu, Hüseyin Demirel, Salih Görgünoğlu
"Eğitimde Facebook Uygulaması: Bir MYO Deneyimi"; Abdullah Toğay,
Tunç Erdal Akdur, İbrahim Cihan Yetişken, Arzu Bilici
"Çok Kullanıcı Oyunların Siber Kültüre Etkileri: İstanbul Kıyamet Vakti
Örneği"; Aygün Şen Telci
"Sosyal Medyada Mahrem İlişkiler, Gözetleme ve Dijital Şiddet"; Gülüm
Şener
"Erişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin
Facebook Kullanımı"; Hasibe Sel
"Uzaktan Eğitimde Önemli Bir Boyut: Öğretmen Adaylarının EHazırbulunuşlukları"; İlker Yakın, Hasan Tınmaz
"Etkileşimli E-Kitap: Dünü, Bugünü ve Yarını"; Aras Bozkurt, Müjgan
Bozkaya
"Pratik İçerik Geliştirme Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Önemi";
Bilgin Yazar, Meral Çiçek

D
Aspendos

Sosyal Ağlar III

E
Perge

E-Öğrenme IV

F
Olbia

Engelsiz Üniversite II

"Öğretim Elemanlarının Engelli Eğitiminde Hazır Bulunurlukları"; Ali
Ekrem Özkul, Osman Tutal, Ayşe Hepkul, Süleyman Arı

GPU Hesaplama

"Yüksek Başarımlı Paralel GPU Hesaplamasının Bilimsel Araştırmalara
Sağladığı Avantajlar ve CUDA Kullanımı"; Kimberly Powell, İlker
Çağlayan, Rosalie Cornew

LKD

"Uluslararası Özgür Yazılım Fırsatları"; Necdet Yücel

Kriptoloji III

"Kriptografiye Giriş Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım

G
Akdeniz
H
Toros
I
Termessos

xxviii

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

J
Düden

İnşaat Bilişimi

"İnşaat Bilişimi Paneli"; Türkan Uzun, Olcay Çetiner Özdemir
Bina Tasarım ve Yapım Süreçlerinde BIM"
Türkan Uzun, Emrah Türkyılmaz , Berk Berker, Probi İnşaat Proje Bilgi
Merkezi A.Ş., Burak Uzun, MH Mimarlık Ltd. Şti., Nüzhet Albayrak,
TRES Mimarlık
Firma Sunumu: Autodesk

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma
Salon
A
Konferans Salonu

IV. Oturum / 16:30 - 18:30

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

AB Nasıl?

Bu Konferansın Değerlendirilmesi ve Gelecek için Öneriler

B
Likya

Tıp II

C
Myra

Teknoloji

"Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi
Yöntemlerinin Kullanılması"; Emre Dandıl
"Uzman Sistemlerin Tiroit Teşhisinde Kullanılması"; Ramazan Solmaz,
Mücahid Günay, Ahmet Alkan
"Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastane"; Bilal Ak
"Enerji Sistemlerinde Arı Kolonisi Algoritması ile Yük Akışı
Optimizasyonu"; Nihat Pamuk
"Microsoft Kinect ile Örnek bir Uygulama: Piyano"; Ahmet Ali Süzen,
Kubilay Taşdelen
"Temassız Hareket Algılayıcısı: Kinect"; Hakan Yüksel
"İnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde Arttırılmış
Gerçeklik Kullanımı"; M Akçay, Sezer Yıldırım, Hakan Çukul
"Kavşaklarda Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Modellemesi ve
Benzetimi"; Fuat Şimşir, Emrah Özkaynak, Dursun Ekmekçi
"Hosting Otomasyon Sistemleri"; İ. Bahattin Vidinli
"Veri Merkezi Tasarımı"; Hüseyin Taner Gökmen, Ecir Uğur Küçüksille

D
Aspendos

Yazılım III

E
Perge

E-Öğrenme V

F
Olbia

Engelsiz Üniversite

"Bilgi İşlem için Etkin Bir Arıza Kayıt Sistemi Önerisi"; Orhun
Uzunşimşek, Oğuzhan İlhan, Fatih Yücalar, Şenol Zafer Erdoğan
"Döküman Yönetimi İçin Veri Tabanı ve Web Sitesi Tasarımı"; Hakan
Kör
"E-İmza Destekli Lisansüstü Öğrenci Bilgi Sistemi Tasarımı"; Ömer
Kuşcu, Muzaffer Tatlı, Halit Çetiner
"İçerik Yönetim Sistemleri Modüllerinin Anlamsal Olarak
İlişkilendirilmesi"; Adem Tekerek, Ali Teymur Kahraman
"Mobil İngilizce: Antalya Polisinin Mobil Öğrenme Deneyimleri"; Nuray
Gedik, Binnur Genç İlter, Yalçın Albayrak
"Akademik Elektronik Kitap Yayıncılığı"; Rifat Çölkesen, Olcay Kaya
"Öğrenme ve Öğretmenin Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmesi:
OptikAR Uygulaması"; Yasin Özarslan
"Panel: Engelsiz Üniversite"; Ali Ekrem Ozkul, Ayşegül Ataman, Cem
Girgin, Engin Yılmaz, Mustafa Özhan Kalaç
"Fatih Projesi Kapsamında Hazırlanacak Elektronik İçeriklerin Temel
Gereklilikleri"; Devkan Kaleci

G
Akdeniz

H
Toros
I
Termessos

E-Öğrenme VI

"Özel Eğitim İçin Materyal Geliştirme ve Fatih Projesi"; Göknur Kaplan
Akıllı, Kürşat Çağıltay, Hasan Çakır, Necdet Karasu
"Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları"; H.Hakan
Çetinkaya, Muammer Akçay
"Eğitim Teknolojileri Seçimi Örnekleri"; İsmet Kaymak, Mahmut Yılmaz
"Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi"; Mustafa Sayar

LKD

"Postfix E-posta Sunucusu"; Devrim Gündüz

Kriptoloji

"Kriptografiye Giriş Semineri"; Hamdi Murat Yıldırım

xxix

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

J
Düden

İnşaat Bilişimi III

3. Gün - 25 Ocak 2013 Cuma

"Yapı/Bina Bilgi Modelleme ve Proje Yönetimi"; Olcay Çetiner Özdemir
"Mimarlık Eğitimi'nde BIM Uygulamaları"; Türkan Uzun
"BIM Yazılımlarının IFC Veri Değişimi Standardını Kullanabilme
Yeterlilikleri"; Emrah Türkyılmaz
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Projesi"; Can
Dağdelen, Selim Ergin
Gala Yemeği

xxx

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Kurullar
Düzenleme Kurulu
Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE
(Onursal Başkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI
Öğr.Gör. Ramazan UYAR
Öğr.Gör. Evren SEZGİN
Öğr.Gör. Turgut Fatih KASALAK
Öğr.Gör. Şahin AKBUNAR
Öğr.Gör. Okan ORAL
Öğr.Gör. Fırat YÜCEL
Öğr.Gör. Hakan AKAR
Öğr.Gör. Uğur ERCAN
Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Prof. Dr. M. Ufuk ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Ethem DERMAN
Dr. Attila ÖZGİT
Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI
Program Kurulu
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Prof. Dr. M. Ufuk ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Ethem DERMAN
Dr. Attila ÖZGİT
Dr. Necdet YÜCEL
Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Yerel Organizasyon Komitesi
Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI
Öğr.Gör. Ramazan UYAR
Öğr.Gör. Evren SEZGİN
Öğr.Gör. Turgut Fatih KASALAK
Öğr.Gör. Şahin AKBUNAR
Öğr.Gör. Okan ORAL
Öğr.Gör. Fırat YÜCEL
Öğr.Gör. Hakan AKAR
Öğr.Gör. Uğur ERCAN

xxxi

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

xxxii

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için
Uzman Sistem Gerçekleştirimi
Canan Girgin1, Banu Diri2
TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Kocaeli
Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul
canan.girgin@tubitak.gov.tr, banuce.yildiz.edu.tr
1
2

Özet: Finans kurumları için kredi kartı başvurularının hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırılması önem arz
etmektedir. Bu doğrultuda kredi kartının verilip verilmemesi veya verilecek olan kredi kartının limitinin
belirlenmesi konusunda birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı belirtilen işlemlerin standart
bir şekilde yapılma ve güvenilir, hızlı sonuçlar elde edilmesi için bir uzman sistem geliştirilmesidir.
Anahtar Sözcükler: Kredi Kartı Başvuru Değerlendirmesi, Karar Destek Sistemi, Uzman Sistemler.
Abstract: It is a crucial issue for financial houses to process a credit card application reliable and as fast as
possible. There are also different approaches to decide whether to approve the credit card application or not or to
make a decision about the limit they may have. Therefore, the aim of this study is to develop an expert system to
process a credit card application reliable and as fast as possible in a standard way.
Keywords: Credit Card Application Assessment, Decision Support Systems, ExpertSystems.
1.

Giriş


Finans sektöründe bankaların önemli bir yeri
bulunmaktadır. Kredi kartları ise, bankalar için pazarı
hızla büyüyen ürünlerden biridir. Kredi kartı;
“bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların
müşterilerine belirli limitler dâhilinde açtıkları
kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımı,
nakit kredi çekme imkânı sağlamak için verdikleri
ödeme aracı” olarak tanımlanmaktadır [1].
Bankalar, birçok işletme gibi kâr amacı güden
kuruluşlardır. Kar oranlarını hızla yükseltmeye
çalışırken kendilerini de en üst seviyede güvenceye
almak isterler. Bu güvenceyi sağlayabilmek için kredi
ya da kredi kartı başvurusunda bulunan kişi ve
kuruluşlar hakkında detaylı olarak inceleme
yapılmaktadır.



Oluşabilecek problemlerin en aza indirgenebilmesi
için kredi kartı başvurularının değerlendirilmesi
aşamasında Uzman Sistemler (US) tasarlanmaktadır.
US, bilgi tabanlı bir karar destek sistemidir. Aynı
zamanda, daha iyi karar vermeye yardım eden bir
araçtır [2]. US, belirli bir konuda uzman olan bir veya
birçok insanın yapabildiği muhakeme ve karar verme
işlemlerini modelleyen bir yazılım sistemidir [3,4]. Bir
US programı, belli bir algoritmaya dayanmayan, kendi
bilgi tabanı içerisinde, girilen veya önceden belli olan
verilere göre arama yaparak bu veriye veya verilere
uygun olan bilginin (kuralın) aktifleşmesini sağlayan
ve bu aktifleşme sonucu yeni bir veri elde ederek
aramaya devam eden bir sistem şeklinde çalışmaktadır
[5].

Bankalarda
bazı
işlemler
kısa
sürede
gerçekleştirilirken, kredi talebi ya da kredi kartı
başvurusu
gibi
işlemlerde
yapılan
detaylı
incelemelerden dolayı işlem süresi uzamaktadır.
Kredi kartı başvurusunun en risksiz ve en hızlı şekilde
sonuca bağlanabilmesi için talebin değerlendirilmesi
aşamasında bankadaki farklı uzmanlık alanlarında
çalışan birçok uzman görev almaktadır. Bir
başvurunun fazla sayıda uzmanın onayından geçerek
kabul edilmesi durumunda bazı sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Ortaya çıkan sorunlar aşağıda
örneklenmiştir.



kabul edilebilmesi ve sonraki aşamalarda risklerin
ortaya çıkması.
Kesinlikle kabul edilmesi gereken başvuruların
reddedilebilmesi ve buna bağlı olarak müşteri
kayıplarının yaşanması.
Hızlı bir şekilde sonuçlanması gereken acil ve
öncelikli başvurulara istenilen hızda sonuç
dönülememesi.

Bu çalışmada bankalara yapılan kredi kartı
başvurularının hızlı ve güvenilir bir şekilde
değerlendirilmesi için gerçekleştirilen bir uzman
sistemin mimarisi, hangi kıstaslara göre başvuruları
inceleyip, değerlendirdiği konusu ele alınacaktır.
Makalenin ikinci bölümünde bu çalışmaya neden
ihtiyaç duyulduğundan, üçüncü bölümde geliştirilen
sitemin mimarisinden, dördüncü bölümde sistem
tarafından başvurular değerlendirilirken kontrolü
yapılan kurallardan ve son bölümde de sonuçlardan
bahsedilmektedir.

Bir başvuru hakkında değerlendirme yaparken
aynı uzmanlık alanındaki iki kişinin farklı kararlar
vermesi.
Kesinlikle reddedilmesi gereken başvuruların
değerlendirme yapan kişinin gözünden kaçarak
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Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem Gerçekleştirimi
Canan Girgin, Banu Diri

2. Neden Uzman Sistem
Günlük yaşamda vazgeçilmez bir araç ve bireysel
bankacılığın konusu olan kredi kartlarının yaygın
olarak kullanılması ile birlikte velilerin onayı ile reşit
olmamış belli bir yaş üstü gençlerin dahi kredi kartına
sahip olabilme olanağı ortaya çıkmıştır. Böylelikle
kredi kartı başvurularında hızlı bir artış yaşanmıştır.
Tablo 1’de yıllara göre Türkiye’deki kullanılan toplam
kredi kartı sayıları verilmiştir [6].
Kredi kartı kullanan kişi sayısı arttıkça kredi kartı
kullanımından oluşan borçların ödenmeme riskinin de
arttığı görülmüştür. Ayrıca, doğrudan sahtekârlık
amacıyla
da
kredi
kartı
başvuruları
gerçekleştirilebilmektedir. Kredi kartı çıkaran banka
veya kuruluşlar artık kredi kartı başvurularını
incelerken geçmiş yıllara göre daha seçici olmaya
başlamışlardır.

Şekil 1. Sistem mimarisi
Uzmanların kullandığı havuzlara ek olarak kabul
edilen ve reddedilen başvuruların toplandığı “Kabul
Edilen Başvurular Havuzu” ve “Reddedilen
Başvurular Havuzu” bulunmaktadır.
Tablo 1. Kredi kartı sayıları

3.2 Kural Uygulama Katmanı

Bankalar hızla büyüyen kredi kartı pazarından daha
fazla pay alabilmek için hızlı ve doğru müşteri seçimi
yapabilecek sistemlere ihtiyaç duymuşlardır. Bu
çalışmada belirtilen ihtiyaç doğrultusunda bir uzman
sistem tasarlanmış ve gerçeklenmiştir.

Başvuruların
Uzman
Sistemler
tarafından
değerlendirilebilmesi için kurallara ve bu kurallar
sonucunda işletilecek aksiyonlara ihtiyaç vardır.
Sistem uzmanları sistem tasarımı sırasında kuralları ve
kurallara bağlı aksiyonları tanımlamaktadırlar.
Uzmanlarca tanımlanan aksiyonlardan bazıları Tablo
2’ de örneklenmiştir.

3. Sistem Mimarisi
Gerçekleştirilen uzman sistem uygulaması bir süreç
yönetim
sistemi
altyapısı
içerisine
konumlandırılmıştır. Böylelikle uzman sistemin
çıktılarının süreç işlemlerini doğrudan etkilemesi,
karar mekanizması ve destek sistemi olması
sağlanmıştır. Sisteme ait üst düzey mimari diyagramı
Şekil 1’de gösterilmiştir.
Sistem yazılımı 3 katmanlı bir yapı üzerine
tasarlanmıştır. Böylelikle arayüz katmanı, iş servisleri
katmanı ve veritabanı birbirinden net bir şekilde
soyutlanmıştır.

“Kural Uygulama Katmanı” sistem uzmanları
tarafından tanımlanan kuralların otomatik olarak
yorumlandığı ve kurallara bağlı olarak tanımlanan
aksiyonlara göre yönlendirmelerin gerçekleştirildiği
katmandır. Geliştirmiş olduğumuz uzman sistemin kilit
noktası niteliğindedir. Uzmanlar zamanla kurallar ve
aksiyonlar üzerinde güncellemeler yapabilmektedirler.
Bu durumda yeni gelen başvurular bu güncellemelere
göre değerlendirilmektedir.
Başvuruyu otomatik kabul edebilir.
Başvuruyu otomatik reddedebilir.
Başvuruyu şüpheli olarak yorumlayıp müşteri güvenliği
ile ilgili birime iletebilir.
Başvurunun süreç içerisinde belirli adımlarını atlamasını
sağlayabilir.
Başvurunun tekrar değerlendirilmesi için belirli adımları
tekrar işletebilir.
Kurallara göre herhangi bir yönlendirme gereği olmayan
başvuruları normal sürecinde işletir.

3.1 Havuzlar
Banka
kullanıcıları
şubelerden,
internet
bankacılığından ya da telefon gibi iletişim araçları ile
kredi kartı başvurusu yaptıklarında sistemde her
başvuru için bir süreç başlatılmaktadır. Süreç yönetim
sisteminde başlatılan bu süreçlerin değerlendirilmesi
tamamlanana kadar geçmesi gereken “Uzman Kişi
Havuzları”
başlığında
toplanmış
havuzlar
bulunmaktadır.

Tablo 2. Aksiyon örnekleri
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tanımlanmış kurallardan
örneklenmiştir.

3.3 Veri Tabanı Katmanı
Bu katmanda başvuru ile ilgili veriler, başvuruya süreç
içerisinde eklenen veriler ve başvuru ile ilgili dış
kurumlardan elde edilen veriler bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak uzmanlarca tanımlanmış, kural
uygulama katmanının değerlendirme yaparken
kullanacağı kurallar ve bu kurallar sonucu alması
gereken aksiyonlar da bulunmaktadır.

bazıları

Tablo

4’te

Tablo 4. Müşteri veri kural örnekleri
Müşterinin geçmiş aylara ait gecikmesi var mı?
Müşteri banka için özel bir müşteri mi?
Müşterinin bankada ki mevduat bilgisi ne kadar?
Müşteri tipine bağlı limit aralığı tahsisi yapılmaktadır.

4.3 Kredi Kayıt Bürosu Verileri Kuralları
Kredi Referans Sistemi, KKB A.Ş. üyesi olan
kurumlar arasında, bireysel kredi ürün müşterilerine ait
detaylı bilginin, kredi kararı aşamasında risk
faktörünün belirlenmesine ve dolayısıyla da riskin
minimize edilebilmesine olanak sağlamak üzere
çağdaş yöntemler kullanılarak paylaşımına olanak
sağlayan bir "bilgi paylaşım sistemidir" [7]. KKB
sistemi sayesinde başvuruda bulunan kişinin tüm
bankalardaki kredi, limit ve risklerinin, ayrıca yeni
başvurularının
ve
kefaletlerinin
durumu
öğrenilebilmektedir.

3.4 Dış Dünya Ara Yüzü
Kural Uygulama Katmanı uzmanlarca tanımlanmış
olan bazı kuralları işletebilmek için dış kurumlarda
bulunan verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu tür verilerin
elde edilebilmesi için ilgili kurumlar ile bağlantı
kurulması gerekmektedir. Kredi kartı başvuru
sistemleri yaşayan sistemler olduğundan bu
bağlantıların sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerekli
bağlantıların performanslı bir şekilde sağlanıp istenilen
verilerin alınabileceği genişleyebilir bir yapıya sahip
olan “Dış Dünya Ara Yüzü” katmanı oluşturulmuştur.
Geliştirilen sistemde bu katman üzerinden KKB-Kredi
Kayıt Bürosu, KPS-Kimlik Paylaşım Sistemi, TCMBTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi dış kurum
bağlantıları sağlanmaktadır.

Kural tabanı katmanı başvuru sahibinin diğer
bankalarda bulunan ve KKB üzerinden erişilebilen
verilerini
sorgulayıp,
elde
ettiği
sonuçları
değerlendirmeye tabi tutar. KKB den elde edilen
verilerin değerlendirilebilmesi için tanımlanan
kurallardan bazıları Tablo 5’te örneklenmiştir.

4. Kurallar
Gerçekleştirilen
uzman
sistemin
başvuruları
değerlendirilebilmesi için öncelikle kural uygulama
katmanının
işleteceği
kuralların
tanımlanması
gerekmektedir.
Kredi kartı başvuru değerlendirmeleri için tanımlanan
kurallar müşterinin, başvuru verileri kuralları, KKB
verileri kuralları, TCMB verileri kuralları, KPS
verileri
kuralları
ve
skor
puanı
olarak
gruplanmaktadır.

Tablo 5. KKB verileri kural örnekleri
Yasal takip kaydı var mı?
İdari takip kaydı var mı?
Sahtekârlık bilgisi var mı?
Başka bir bankaya başvurmuş ve 1 sene içinde
olumsuz sonuç almış mı?
Diğer bankalardaki kimlik bilgileri ile başvurudaki
beyan edilen bilgiler arasında uyuşmazlık var mı?

4.4 Kimlik Paylaşım Sistemi Verileri Kuralları
KPS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) tarafından
kişilerin kimlik bilgilerini sınırlandırılmış olarak alıcı
kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel
kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde
paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. KPS ile NVİ’ de
tutulan nüfus ve adres bilgileri kontrollü olarak
paylaşıma açılmaktadır [8].

4.1 Başvuru Verileri Kuralları
Kredi kartı başvuruları değerlendirilirken başvuruda
beyan edilen bilgilerin bazılarının değerlendirme
sonuçlarının sabit olması gerekmektedir. Bu tür
verilerde aynı girdilere aynı çıktıların üretilebilmesi
için kural uygulama katmanın işletmesi gereken
kurallar tanımlanmaktadır. Sistem bu kurallara göre
yorumlama yaparak başvuruyu olması gerektiği
şekilde yönlendirmektedir. Bu kurallardan bazılar
Tablo 3’te örneklenmiştir.

Sistemimizde bulunan kural uygulama katmanı KPS
entegrasyonu ile başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve
adres bilgileri ile ilgili değerlendirme yapabilmektedir.

Tablo 3. Başvuru verileri kural örnekleri
Kişi 18 yaşından büyük mü?
TC kimlik numarası bilgisi standarda uygun mu?
Vergi kimlik bilgisi standarda uygun mu?
Beyan edilen bilgilerde sahtecilik tespit edildi mi?
Gelir bilgisi kredi kartı vermek için uygun mu?

4.4.1 Kimlik Bilgileri
Kimlik bilgileri ile ilgili tanımlanan kurallar, kişinin
nüfus cüzdanı verilerinin doğruluğunun netleştirilmesi
için kural uygulama katmanının kullanacağı
kurallardır. Bu kurallar sayesinde sahte kimlik ile
yapılan başvurular, vefat etmiş kişilerin yerine yapılan
başvurular gibi sahtekârlık amaçlı başvuruların gözden
kaçması
önlenebilmektedir.
Bu
bölümde

4.2 Müşteri Verileri Kuralları
Kredi kartı başvurusu yapan kişi bankanın müşterisi
olduğu durumlarda kişinin bankada bulunan verileri
değerlendirme aşamasında kullanılır. Bu veriler için
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değerlendirmeye tutulan kurallardan bazıları Tablo
6’da örneklenmiştir.

5. Sonuçlar ve Sistem Kazanımları
Sistemin tasarlanması ve gerçekleştirimi ile birlikte
bazı durumlarda verilmesi gereken net kararların
kişilerin yorumlarına bırakılmadan kurallar dâhilinde
sonuçlanması sağlanabilmektedir. Bu tür kararların
gözden
kaçması
riski
en
az
seviyeye
indirgenebilmektedir. Bu gelişmenin sonucu olarak
sahtekârlık ve risk taşıyan işlemlerin oluşma yüzdesi
azaltılmaktadır. Sahtekârlık işlemlerinin azalması
finans kurumununlarının kar oranlarına olumlu bir
şekilde yansımaktadır.

Tablo 6. Kimlik bilgileri kural örnekleri
Başvuru eski bir kimlik ile mi yapılmış?
Başvurudaki kimlik bilgileri ile KPS bilgileri arasında
tutarsızlık var mı?
KPS de kişinin kaydı var mı?
KPS de kişinin ölüm tarihi dolu mu?

4.4.2 Adres Bilgileri
Adres bilgileri ile ilgili tanımlanan kurallar kişinin
ikamet ettiği adresin doğruluğunun netleştirilmesi için
kural uygulama katmanının kullanacağı kurallardır.
Başvuruda belirtilen adres bilgileri ile kişinin AKS ‘de
(Adres Kayıt Sistemi) tanımlı kayıtları karşılaştırılarak
sahte ve takibi zor başvuruların onaylanması sistem
tarafından engellenebilmektedir.

Kuralların işletilmesi ile birlikte finans kurumu için
önemli olan müşterilere farklı ayrıcalıklar tanınması
mümkün hale gelmektedir. Bu müşterilerin
limitlerinin, müşterinin banka için değerine bakılarak
atanması gibi önemli kararlarda hata payı
azalmaktadır.
Şubeden kart basım gibi hızlı bir şekilde sonuçlanması
gereken öncelikli işlemlerde zaman büyük önem
taşımaktadır. Gerçeklenmiş olan uzman sistem
sayesinde birçok karar birimler arasında dolaşmadan
hızlı bir şekilde netleştirildiğinden müşteriye dönüş
zamanı da oldukça kısalmaktadır. Müşteriye olan hızlı
dönüşler
sayesinde
müşteri
memnuniyeti
arttırılabilmektedir.

4.5 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Verileri
Kuralları
TCMB belirli aralıklar ile kişilerin çek, senet
kullanımları ile ilgili raporlar yayınlamaktadır.
Bankalar çeşitli işlemlerinde bu raporlardan
faydalanmaktadırlar.
Geliştirmiş olduğumuz sistemde kredi kartı başvuru
değerlendirmeleri için TCMB kurumsal internet
sitesinde yayınlanan veriler ile başvuru sahibinin
bilgilerinin
araştırılabileceği
kurallar
tanımlanabilmektedir. Bu kurallardan bazıları Tablo
7’de örneklenmiştir.

Geliştirilmiş olan sistem bir finans kurumunda
kullanılmıştır. Karar destek sistemi devreye alınmadan
önce sistemin yapacağı işlemler tamamen uzmanların
manuel kontrolleri ile yapılmaktaydı. Sistem bu
işlemleri otomatik olarak tamamlayarak başvuruların
sonuçlandırma sürecini önemli ölçüde kısaltmıştır. 40
başvuru üzerinde yapılan kuralların ortalama kontrol
süreleri ile ilgili, sistemin kullanımından önceki ve
sistemin kullanımından sonraki süreler Tablo 8’de
verilmiştir.

Tablo 7. TCMB verileri kural örnekleri
Protestolu senet kaydı var mı?
Karşılıksız Çek kaydı var mı?
4.6 Skor Puanı

Tablo 8. Kural Kontrol Süreleri (KDS:Karar Destek
Sistemi)

Uzman sistem tasarlanırken kredi kartı başvuruları için
skor puanı hesaplama işlemlerinin de yapılması ve her
başvurunun ortak kıstaslar doğrultusunda bir skor
puanının hesaplanması öngörülmüştür. Buna bağlı
olarak sistemi kullanan uzmanlar başvuruda alınan
bilgilerden ve dış dünya arayüzü katmanı ile sağlanan
bilgilerden gerekli gördüklerini puanlamışlardır.
Sistem, başvuruları değerlendirmeye başlamadan önce
başvurunun verilerine ve uzmanların daha önce
tanımlamış olduğu puanlamalara bakarak her başvuru
için bir skor puanı üretmektedir. Üretilen bu puanlar
gerek uzman sistem tarafından gerekse uzman sistemin
yönlendirmiş olduğu uzmanlar tarafından başvurunun
değerlendirmesi aşamasında kullanılmaktadır.

Kural
Türü
KPS
KKB
TCMB
AKS
Şüpheli
Bilgi
Kontrol

KDS Önce
Süre (dk)
18
11
3
13
11

KDS Sonra
Süre (dk)
<1
2
<1
<1
<1

Ayrıca uzmanlarca tanımlanan tüm kuralları sağlayan
başvuruların otomatik olarak kabul edilmesi yada
reddedilmesi de sistem tarafından sağlarak uzmanlara
düşen yük azaltılmıştır.
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Alman Korsan Partisi Bilişim ve İnternet Temelli Hürriyeti Savunan Yeni
Siyasi Oluşum
Ahmet Salih İKİZ
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla

Özet: Bu çalışmada İsveç’te 2006 yılında kurulan ve daha sonra da kurulduğu Almanya’da kısa süre içinde
ciddi oy artışı sağlayan Korsan partisi oluşumu amaçları ve evrimi açıklanacaktır. Parti programında bilgisayar
yazılım programlarının telif haklarının süresinin kısaltılması, internet üzerinde her türlü sansürün kaldırılarak
özel hayatın korunması ve internetin bireylerin özgürce fikirlerini belirtebilecekleri yeni bir demokrasi ortamı
olması temel amaçlar olarak sıralanmıştır. Özellikle genç kuşak seçmenler herhangi bir ideolojik altyapısı
olmayan bu siyasi oluşuma seçimlerde destek vermişler ve yerel seçimlerde %10a yaklaşan oy oranına
ulaşmışlardır. Bazı siyaset bilimciler bu yeni oluşumu bilgi toplumunda yeni dijital devrimin başlangıcı olarak
kabul etmişlerdir. Diğer taraftan bu oluşum siyaset bilimi teorisinde flash parti olarak adlandırılan ve sistem
eleştirisine dayalı basit propaganda ve sloganlarla ayakta duran siyasi ömrü kısa bir parti olarak da görülebilir.
1. Giriş
Kadro ve kitle partileri: Kadro partileri 19 Yüzyılda
parlamento içinde ortaya çıkmış, seçkinci, kişisel
ilişkiler ağına bağlı partilerdir. Bu partiler belirli bir
kitleyi iktidarda tutmak amacı güttükleri için güçlü bir
parti örgütleri yoktur. Kitle partileri 20 Yüzyılda
parlamento dışında ortaya çıkmışlardır. Bu partiler
ideolojik yönleri kuvvetli ve güçlü örgüt yapısına
sahip olan partilerdir.

1648 yılında yapılan Westfalya anlaşması Avrupa’da
yeni modern dönemin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
İmparatorluklar çağının sona ermesi ulus devletlerin
egemen güç olarak ortaya çıkmalarına sebep olmuştur.
Avrupa’nın dönemin dominant gücü İngiltere merkezli
gelişmelerden etkilendiği açıktır(1). Bu süreç 20
Yüzyılın başlarında Osmanlı imparatorluğunun siyasi
egemenliğinin sona ererek bünyesinden birçok ulus
devleti ortaya çıkarması ile son bulmuştur.(2) Ulus
devletin ortaya çıkmaya başlaması iktidarı elde etmek
isteyen farklı sosyal katmanların politik eşgüdüm
içinde siyasi gruplaşmalara gitmelerine yol açmıştır.
Siyasi gruplaşmalar aynı bölgeden gelen veya benzer
çıkarları benimseyen kişilerin fikir kulüpleri vasıtası
ile örgütlenmesi ile siyasi oluşumlar ortaya
çıkarmıştır. Siyasi parti oluşumları 1850 yılı
sonrasında günümüze benzer şekilde görülmeye
başlandı. Ülke parlamentolarında kurulan parlamento
grupları zaman içinde siyasi partilere dönüştü. Bu
partilerin oluşturduğu seçim komiteleri de bu grupların
halkla temasını sağladı.(3) Siyasi partiler seçmen ve
parti arasında temsil işlevi görmüş ve deneyimli
bireylerin politik temsilini sağlamışlardır. Aynı
menfaat gruplarından bireyleri birleştirerek ülke
yönetimine uygun politika önerileri getiren siyasi
partiler seçimlerdeki başarıları sonucunda hükümet
kurarak
parti
programlarındaki
politikalar
doğrultusunda ülkeleri yönetme işlevini yerine
getirmektedirler. Siyasi partilerin bu ilk örnekleri Batı
tipi demokratik yönetimin gelişmesinde oldukça
önemli rol oynamıştır. Fikir ve ideolojilerini ülke
yönetiminde etkin hale getirmek isteyen siyasi partiler
ideolojik olarak muhafazakâr, sosyalist veya faşist
düşünce iklimine göre ayrılabilirler. Günümüz
tipolojisinde ise siyasi partiler kadro ve kitle partileri,
temsil ve bütünleşme partileri, hepsini yakala partileri,
seçimlere dönük veya profesyonel, kartel ve modern
partiler olarak ayrımlanabilir. Bu tipolojiye göre parti
türlerini kısaca özetleyelim.

Temsil ve bütünleşme partileri: Temsil partileri
parlamento seçimlerinde en yüksek oyu almak için
kitlelerle iletişim kurarlar. Amaçları kitleleri
değiştirmek değildir. Bütünleşme partileri ise parti
politikaları ile kitleleri dönüştürmeyi amaçlarlar.
Hepsini yakala partileri: Seçimlerden galip çıkmak
amacı ile geniş kitlelere ulaşmak isteyen bu partiler
ideolojik bagajlarını boşaltmış siyasi partilerdir.
Belirli bir sınıf veya kesimin çıkarlarını savunmak
yerine tüm ülke geneline uygun politik bir söylem
geliştirerek seçimlerde en yüksek oyu elde etmeyi
amaçlarlar. Özellikle İngiliz İşçi partisi ve
Muhafazakâr partisi buna en uygun örnektir.
Seçimlere dönük profesyonel, kartel ve modern kadro
partileri: Seçimlere yönelik profesyonel partiler
profesyonel yöneticiler tarafından kurulmuş, örgüt
yapıları zayıf ve finansmanları üye aidatlarından
ziyade belirli çıkar gruplarından sağlayan partilerdir.
Kartel partileri dağınık ve geniş bir seçmen kitlesini
kendine çekmek için seçim dönemlerinde daha çok
etkileşime geçen ve devlet destekleri ile hayatiyetini
sürdüren sivil toplumla ilişiği kesik partilerdir.
Modern kadro partileri klasik kadro hareketinin yeni
türevleridir. Düşük sayıda üyeye sahip bu partiler
profesyonel liderler tarafından yönetilirler.
Bu tipolojiye ek olarak son yıllarda İngilizcede flash
parti olarak adlandırılan geçici tür siyasi hareketler de
Kıta Avrupa’sında sıkça yaşanmaktadır. Palgrave
Karşılaştırmalı Politika sözlüğü bu siyasi hareketi
şöyle tanımlamaktadır. Toplumda yüksek vergi
oranları veya göçmen işçi gibi konulardaki
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rahatsızlıklar üzerine kurulu tepki mesajları içeren
politik
söylemlerde
bulunan
siyasi
partilerdir.Genellikle kısa ömürlü olurlar. Yöneticileri
popülist mesajlar veren tecrübesiz siyasetçilerdir. Bu
partiler bazı söylemleri nedeni ile kanuni sınırlarda
faaliyet göstermekte sıkıntı yaşarlar.
Bu ayrımlar parti yöneticileri ile hedef kitlesi
arasındaki politik eklemlenme ile ilgilidir. Batı
demokrasisi kökenli bu ayrım ülke ve bölgelere göre
farklılık arz etmektedir.
Avrupa kıtası kaynaklı iki dünya savaşı sonrasında
Batı demokrasileri Avrupa Birliği kuruluşunu
sağlayarak ulus devletten yeni bir düzene geçme
yoluna girmişlerdir. Bu dönemde siyasi partiler farklı
baskı gruplarının desteği ile sağ ve olarak
ayrımlanarak farklı yönetim politikalarını ülkelerde
düzene koymuşlardır. Özellikle 1990’lı yıllarda tek
kutuplu Dünya düzenine geçilmesi siyasi partilerin
yapısında bir değişim yolu açmıştır. Kapitalist, liberal
ekonomik düzenin küreselleşme ile birlikte bütün
ülkelerde yeknesak ve tekdüzeliğe bir geçişi sağlaması
söz konusu olmuştur. Bu dönemi Eric Hobsbawn
milliyetçi paradigmanın aşıldığı ve siyasi oluşumların
da ulus devletin etkilerinin zayıfladığı bir şekle
döndüğü bir süreç olarak açıklamıştır. Buna başlıca
sebep büyük çokuluslu şirketlerin ortaya çıkarak ülke
politikalarını etkileme yoluna girmesi ve devlet
hizmetlerinde özelleştirmenin siyasi partilerin
ideolojik yapılarını aşındırmasıdır. İkinci Dünya
savaşından ama özellikle 1960’lardan beri temel
birimleri her çaptaki milletler üstü ya da çok uluslu
şirketler olan uluslararasında görülen köklü
dönüşümler ve buna denk düşen biçimde, pratik
nedenlerle hükümetlerin denetimi dışında kalan
milletlerarası ekonomik işlem merkezleri ve ağlarının
gelişmesi milli ekonomilerin rolünü zayıflatmış ve
hatta tartışılır hale getirmiştir.(4) Anlaşılacağı gibi bu
süreçte içi boşaltılmış nüveler haline gelen devletlerde
siyasetin alanı sınırlı ve göreceli olmuştur.
Parlamenter sistemin karar almada yavaş işlemesi ve
etkinsiz hale gelmesi de siyasal sistemin alt sistemi
olan yönetim sistemini olumsuz etkilemektedir.(5)

geçirmişlerdir. Bu dönem hem neo milliyetçi partilerin
oluşumuna ve hem de geleneksel muhafazakâr ve
demokrat parti yapılarından farklı politikaları savunan
siyasi oluşumların önünü açmıştır.
2. Almanya’da Siyasi Partiler
2 Dünya savaşı sonrası Alman siyasi partileri merkez
sağda iki ve merkez solda bir siyasi parti oluşumu ile
birkaç onyıl iktidarda kaldılar. Aşırı sağ iktidarın
yarattığı travma sonrası ülke uzun süre sosyal piyasa
ekonomi adı verilen karma kapitalist sistem ile idare
edildi. Merkez sağda CDU ve CSU ve merkez solda
SPD vardır. Bu hem savaş sonrası ekonomik
kalkınmanın sağlanmasına ve hem de siyasi sitemde
keskin ayrımların olmamasına yol açtı. Bu partilere
1980 sonrası dönemde Yeşiller 90 hareketi ve yakın
geçmişte Hür Demokrat Parti ve Sol Parti eklendi. Bu
partilerin içinde en etkili olanların başında gelen olan
Hıristiyan Demokrat Birliği CDU, ikinci Dünya savaşı
sonrasında bir grup Katolik ve Protestan tarafından
kuruldu. Serbest piyasa ekonomisi temeline inanan bu
partinin en önemli ismi eski başbakan Konrad
Adenauer idi. Bugüne değin en uzun süreli olarak
iktidarda kalan parti Hıristiyan değerlerini serbest
piyasa ekonomisinde sosyal katkılar yaparak başarı
sağladı. Diğer merkez sağ parti Hıristiyan Sosyal
Birliği CSU,
Almanya’nın Bavyera eyaletinde
faaliyet göstermektedir. CSU iktidarda sürekli ortaklık
yaptığı CDU’ya göre daha muhafazakâr bir partidir.
Siyasi söylemleri ve politikaları benzer bu iki parti
halen Almanya’da önemli yer tutmaktadır.
Almanya’da merkez sol parti olan Sosyal Demokrat
Parti SPD kökleri 19 Yüzyılın sonlarına dayanan bir
partidir. Bu parti ilk kuruluş yıllarında Marksist bir
yapıda iken kitle partisi olmak amacı ile bu ideolojik
yapısını kırmıştır. 2 Dünya savaşı sonrası Avrupa
Birliği ve NATO karşıtı politik çizgisinden uzaklaşan
SPD bilinen liderleri Willy Brandt ile bir dönem
iktidara gelmiştir. SPD izlediği politikalar ile
göçmenler konusunda daha ılımlı olmuştur. Yeşiller
hareketi özellikle 1980’lerin ortasından itibaren siyasi
arenada görünmüştür. Nükleer enerji karşıtı, çevreci
bir politik ajandası olan bu grup değişik dönemlerde
SPD ile iktidar ortağı olmuştur. İçinde Türk
siyasetçileri de barındıran bu hareket son yıllarda
siyasi yaşamda klasik çizgiden bir kayma yaratmıştır.
Joshka Fischer ve Claduia Roth partinin önde gelen
isimlerindendir.

Küreselleşme dalgası içerdiği teknolojik gelişme ile
ülkelerin sosyoekonomik yapılarını da etkiledi.
Ülkeler arasında iletişim günümüz teknolojileri ile
oldukça hız kazandı. Ulaşım ve iletişim maliyetlerinin
kısalması ve efektif hale gelmesi kitlelerin arasındaki
ilişkilerde önemli dönüşüme yol açtı. Siyasi parti ve
gruplar bu dönüşüme ayak uydurmakta güçlük
çektiler. Bilgisayar ve iletişim devrimi sonucunda
hükümetlerin büyük bilgi miktarlarını toplama ve elde
etme tekeli kırıldı. İktidarı daha çok insana ve gruba
yayarak hiyerarşileri bozdu. Fiziki veya biçimsel bir
varlık inşa etmeden yaratılan şebekeler diğer
örgütlenme tarzlarının yerini aldı.(6)
Siyaset biliminde iktidar amacı güden grupların
temsilcisi olan siyasi partiler içinde yaşadığımız
yüzyılda bilgi toplumu ve yeni medya düzeni etkisi ile
ideolojik yapı ve içerik açısından önemli değişiklikler

3. Alman Korsan Partisi ve İnternet Hürriyeti
üzerine Politik Söylemi
Çok kısa bir ömrü olan Alman Korsan Partisi Kıta
Avrupa’sındaki benzer isimli partilerle aynı siyasi
çizgide bulunmaktadır. Parti programı internet
kullanımının ülke çapında geniş bantta ve ücretsiz
olması gereğini ilk ve temel ilke olarak ele almıştır.
Bu durum klasik sağ ve sol siyasi partilerin ekonomik
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kalkınma, işsizlik ve ülke savunması öncelikli siyasi
söylemlerinden oldukça farklıdır.İnternet ve medya
alanında telif haklarının süresine ve kapsamına
sınırlama getirilmesi ise özellikle yazılım özgürlüğü
üzerindeki sınırlar ve yüklerin kaldırılması olarak
yorumlanmaktadır. Tüm kamusal alanlarda kablosuz
internet sağlanması ise toplumun tüm kesimlerine aynı
hizmetin verilerek dijital farklılaşmanın azaltılmasını
sağlayacaktır. Dijital telif hakları yönetimini
sınırlayarak ve devletin açık lisanslarının kapsamını
genişleterek bireylerin daha önce ücretli olarak
sağlayabildikleri tüm verileri ücretsiz olarak elde
etmeleri sağlanması da parti manifestosunda önemli
yer tutmaktadır.

gelmek için gerekli başlıca seçmen kitlesi genç kuşak
olması nedeni ile bu savunulmaktadır.
4. Sonuç
AKP oldukça yeni bir oluşum olmakla birlikte son
yerel seçimlerde bazı eyaletlerde %10’u geçen oranda
oy almayı başarmıştır. Farklı söylemi, yeni ve farklı
olan genç kuşak yöneticileri buna yol açmıştır.
Bununla birlikte bu oluşumun geleceği üzerine siyaset
bilimcileri farklı noktalarda bulunmaktadırlar. Bu
siyasi oluşumun çalışmanın ilk kısımlarında belirtilen
flash parti türü bir oluşum olduğu ve yükseldiği hızla
yok olacağı bir kesimin temel argümanıdır. Bu
nedenle, güvenlik ve ekonomi konularında oldukça sığ
muğlak ve popülist söylemler kısa dönemli ilgi çekse
de uzun dönemde hele de iktidar parçası olduğunda bir
şey ifade etmemektedir. Ayrıca parti yöneticilerinin
profesyonel olmayan, genç, tecrübesiz ve yönetişim ve
halkla ilişkiler konusunda sınırlı bilgiye sahip olmaları
gelecekte sıkıntılara yol açabilecektir. Diğer taraftan
Yeşiller hareketinin de ilk ortaya çıkışının bu tür
marjinal söylemler ile olduğu bilinen bir gerçektir.
1980’lerin başında hiç kimse Yeşiller hareketinin
siyasi iktidar ortağı olacağını düşünmezken son on
yıldır bu siyasi oluşum Alman siyasi hareketinin
temelinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Bunun başlıca sebebi hareketin zamanla evirilerek bir
kitle partisi haline gelmesidir. Önümüzdeki
dönemlerde yerel eyaletlerde elde edilecek başarılar
bu hareketin sonucu konusunda önemli ipuçları
verecektir.

Ekonomi alanında parti vergi adaleti sağlamak için
yüksek gelirlilere vergi artışı sağlamayı ve düşük
gelirlilere vergi avantajı vermeyi temel almıştır. Bir
tür Robin Hood vergisi ile kesimler arasında gelir
transferi sağlamayı amaçlamaktadır. İşsizliğin mikro
kredi uygulamaları ve küçük ölçekli işletmelerin
desteklenmesi ile azaltılacağını savunan bu parti
Avrupa’da son yıllarda önemli sorunlara yol açan
finansal kesim krizi konusunda tamamen farklı bir
çizgide bulunmaktadır. Büyük bankalara yönelik
kurtarma politikalarına son verilmesini savunarak
bunun
toplumsal
verimsizliğe
yol
açtığını
savunmaktadır. Avrupa ülkelerinde sanılanın aksine
oldukça köklü geçmişi olan bir milliyetçi söylem
vardır.(7) Geleneksel ırkçı söylemden farklı olarak
göçmen işçi politikasında seçici olmayı ve bilişim
sektöründeki
avantajlardan
yararlanmak
için
politikanın gevşetilmesini önermektedir.

5. Kaynakça
Sivil haklar konusunda AKP güvenlik söyleminden
oldukça farklı noktadır. Özel hayatın ihlalinin
korunması
amacıyla
toplumsal
gözetimin
sınırlandırılması ve kişisel verilerin paylaşımına
sınırlama getirilmesini savunmaktadır. Buna göre
binlerce güvenlik kamerası ile bireysel hayat açık bir
şekilde ihlal edilmekte ve suç takibi adı altında
bireylerin mahremiyetine girilmektedir. Benzer
söylem internet üzerinde tüm sansür ve kısıtlamaların
kalkmasının savunulmasında da görülmektedir.
İnternet sansürünün bireysel kısıtlama getirdiğinin ve
eyleme dökülmemek koşulu ile herhangi bir suç
oluşturmadığı savunulmaktadır. İnternet temelli suçlar
ile internet takibi arasındaki sınırın bireysel
özgürlüklere en az kısıtlama getirecek şekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.

[1] Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi,
Cilt 1, Yarın yayınları, 2010, İstanbul, s 281
[2] Ahmet Eyicil, Siyasi Tarih, Gün yayıncılık, 2005,
Ankara, s 189
[3] Mümtaz er Türköne,
2010, İstanbul, s 256.

Siyaset, Opus yayınları,

[4] Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı
yayınları, 2006, İstanbul, s 215
[5] Ahmet Hamdi Aydın, Yönetim Bilimi, Seçkin
yayınları, 2008, Ankara, s 197
[6] David Held, Küresel
Dönüşümler, Phoenix
yayınları, 2008, Ankara, s 248

Partinin belki de en önemli tekliflerinin başında seçme
yaşının 16’ya indirilmesi gelmektedir. Bu parti
programında gençlerin toplumda karar almada daha
aktif
yer
almalarını
sağlamak
amacı
ile
savunulmaktadır.
Avrupa genelinde genç nesilde
ideolojik temelli siyasi oluşumlara yönelimin düşmesi
ve internet teknolojileri ile desteklenmiş bu tür yeni
oluşumlara yönelik ilginin olması bu politikanın
ardında yatan asıl sebepleri açıklamaktadır. İktidara

[7] John M. Hobson, The Eurocentric Conception of
World Politics, Cambridge UniversityPress, 2012,
Cambridge, UK,
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Özet: Türk eğitim sistemine büyük bir değişim getirmeyi vaat eden Fatih Projesi çalışmaları, özellikle 20112012 yılları arasında hız kazanmış, proje ile ilgili pilot uygulamalar yapılarak sonuçlar analiz edilmiştir. 2012
yılının son çeyreğinde pilot uygulamaların sonuçlarını içeren birçok akademik çalışma yayınlanmış olmasına
rağmen, bu çalışmaların genellikle öğrencilerin Fatih Projesi’ne karşı tutumlarını incelendiği dikkati çekmiştir.
Fatih Projesi ile ilgili çalışmalar dışında ulusal literatürde öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayar-teknoloji
okuryazarlıklarını ya da bunlara karşı tutumlarını inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen özellikle
öğrencilerin eğitimlerinde önemli rol oynayan veliler ile ilgili sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Böylesine
büyük bir projede çalışmaların sadece tutum, akademik başarı gibi değişkenlere göre yorumlanması ya da bu
değişkenlerin sadece öğrencilere ve öğretmenlere uygulanması ile sınırlandırılan akademik çalışmaların, gerçek
sonuçlara ulaşmasında yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışma öğretmen, öğrenci ve velilerin
bilgisayar okuryazarlık seviyelerini inceleyen çalışmaları yorumlayarak Fatih Projesi kapsamında öğretmen,
öğrenci ve veli koordinasyonunu artırıcı yeni yaklaşımları önermeyi amaçlamıştır.
Anahtar Sözcükler: Fatih Projesi, okul-aile işbirliği, veli bilgisayar okuryazarlığı.
düzeylerinin de incelendiği sonucuna ulaşılmıştır [8].
Bu çalışmaların ve Fatih Projesi dokümanlarının
yapıları incelendiğinde genel olarak donanım
birimlerinin ön plana çıktığı, uygulama, içerik, öğretim
yöntemleri üzerine ise hiç durulmadığı tespit
edilmiştir. Bu sınırlılığa ek olarak Fatih Projesi
kapsamında öğretim elemanlarının yeterli görüş
önerilerinin alınmaması, öğrenci velilerinin bu proje
dışında tutulmuş olması projenin diğer bir sınırlılığı
olarak
düşünülmektedir.
Bu
düşüncenin
oluşmasındaki en büyük faktör, projenin hiçbir
dokümanın da veli vb. ifadenin geçmemesidir.

1. Giriş
2010 yılından beri Türk Eğitim Sistemi’ne farklı bir
vizyon getirmeyi amaçlayan Fatih Projesi, genel olarak
amacını 2013 yılı sonuna kadar dersliklere bilgisayar
ve teknolojileri (BT) araçlarını sağlayarak BT destekli
öğretimin gerçekleştirilmesi olarak tanımlamıştır [10].
Bu amaçla Fatih Projesi’nin bileşenleri donanımyazılım, e-içerik, bilişim teknolojileri kullanımı ve
öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi olarak beş başlıkta
toplanmıştır.
Fatih Projesi’nin 2010 – 2013 yılları arasında (3 yıllık
bir süreç içerisinde) donanım ve alt yapısının
tamamlanması, sonraki 2 yıl içerisinde ise projenin
değerlendirme süreci gerçekleştirilerek Türk eğitim,
öğretim sistemindeki yansımaları ve çıktıları izlenmesi
hedeflenmektedir [3]. Bu hedef çevresinde 1. yıl
üçüncü kademe, 2. yıl ikinci kademe ve 3. yıl ise
birinci kademe için ihtiyaçların tamamlanması
hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda 2011
yılından itibaren belirli okullarda pilot uygulamalara
başlanmış, 2011-2012 eğitim öğretim yılı sonuna
kadar 3’ü ilköğretim, 50’si lise olmak üzere yaklaşık
17 ilde 52 okulda uygulamalar tamamlanmıştır. Daha
önceden pek değinilmeyen Tablet PC’ler öğrencilere
dağıtılarak uygulamalar denenmiştir.

Yukarıda belirtilen sınırlılıklara çözüm önerileri
getirmeyi hedefleyen bu çalışmanın amacı öğretmen,
öğrenci ve velilerin bilgisayar okuryazarlık
seviyelerini inceleyen çalışmaları yorumlayarak Fatih
Projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veli
koordinasyonunu artırıcı yeni yaklaşımları önermektir.
2. Materyal ve Metot
Bu araştırma literatürde yer alan Fatih Projesi ile ilgili
çalışmaları inceleyen tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır.
2.1. Araştırmanın Amacı

Proje bileşenleri incelendiğinde donanım, içerikyazılım ve hizmetiçi eğitim başlıkları dikkati
çekmektedir. Günümüze kadar Fatih Projesi ile ilgili,
projenin yeni olması nedeniyle, kısıtlı çalışma
yapılmış olup, bu çalışmaların birçoğunun öğretmenöğrenci okuryazarlığını ve tutumunu ölçerek inceleme
yaptığı tespit edilmiştir [3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 18]. Buna
ek olarak bazı çalışmalarda öğretmen adaylarının ve
öğrenci
velilerinin
bilgisayar
okuryazarlık

Bu araştırmanın amacı öğretmen, öğrenci ve velilerin
bilgisayar okuryazarlık seviyeleri ile ve Fatih Projesi
hakkındaki daha önceki çalışmaları yorumlayarak
Fatih Projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veli
koordinasyonunu artırıcı yeni yaklaşımları önermektir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır:
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 Fatih Projesi’ni kullanacak öğretmenlerin bilgisayar
okuryazarlık düzeyleri ve Fatih Projesi hakkındaki
görüşleri nedir?
 Fatih Projesi’ni kullanacak öğrencilerin bilgisayar
okuryazarlık düzeyleri ve Fatih Projesi hakkındaki
görüşleri nedir?
 Fatih Projesi’ni hakkında öğretim elemanları ve
üniversitelerin görüşleri nedir?
 Öğrenci velilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri
ve Fatih Projesi hakkındaki görüşleri nedir?
 Fatih Projesi’ni daha etkili kullanabilmek için neler
yapılabilir?
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışma literatür tarama merkezli, betimsel bir çalışma
olması nedeniyle Ulusal ve Uluslararası tarama
indekslerinde (Ulakbim, Türk Eğitim İndeksi, Google
Akademik) “Fatih Projesi” anahtar kelimesi ile arama
yapılmış olup bulunan 67 bilimsel araştırma dokümanı
(makale-bildiri) arasından Fatih Projesi ile direk
ilişkisi olan 17 araştırma, çalışmaya dahil edilmiştir.

teknik bilgi eksikliği nedeniyle akıllı/etkileşimli
tahtaları kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Adıgüzel (2011) tarafından yapılan çalışmada da
benzer durumlara değinilmiş öğretmenlerin akıllı tahta
kullanımı konusunda daha kapsamlı eğitim almaları
gerekliliği vurgulanmıştır. Gürol, Donmuş ve Arslan
(2012) tarafından yapılan çalışmada da benzer olarak
öğretmenler projenin yararlı olacağını düşündüklerini
belirtirken, yeterlilik, bilgi eksikliği vb. konularda
problemlerin var olduğunu belirtmişlerdir. Dinçer
(2011) tarafından öğretmen adayları ile yapılan
çalışmada bu araştırmaları destekleyen bulgulara
ulaşılmıştır. Öğretmen adayları bu çalışmada öğrenim
hayatları boyunca bilgisayar dersleri konusunda yeterli
bilgi alamadıklarını ve kendilerini bilgisayar
okuryazarı olarak görmediklerini belirtmişlerdir. Bu
çalışmaların genel sonuçları yorumlandığında,
öğretmenlerin Fatih Projesi hakkında olumlu düşünce
belirttikleri ancak kullanım açısından kendilerini
yeterli bulmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuçları desteklemeyen çalışmalar incelendiğinde
literatürde sınırlı sayıda olduğu ve çalışmaların birinin
bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına yapıldığı
sonucuna ulaşılmıştır [19]. Diğer çalışmalar
incelendiğinde ise öğretmenlerin tutum ve algı
boyutunda olumlu cevap verdikleri tespit edilmiştir.
Bilici (2011) tarafından pilot uygulama okulunda
yapılan çalışmada ise öğretmenlerin genel olarak
donanım bileşenlerini değerlendirdikleri, e-içerik
anlamında ise çeşitli problemlerin mevcut olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

3. Bulgular
Fatih Projesi kapsamında yapılan çalışmalar
incelendiğinde
bu
çalışmaların
büyük
bir
çoğunluğunun
öğretmenlerin
görüşlerineyeterliliklerine odaklandığı, çok sınırlı sayıda
çalışmanın ise öğrenci, öğretim elemanları ve veliler
odağında yapıldığı tespit edilmiş; bulgular bu başlıklar
altında yorumlanmıştır.

Sonuç olarak önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere
çalışmaların birçoğunun sadece donanım bileşenleri
üzerinden yapıldığı, içerik, kullanım yeterlilikleri
alanında ise ciddi bir boşluk bulunduğu tespit
edilmiştir.

3.1.Fatih Projesi Kapsamında Öğretmenler ile
Yapılan Çalışmalar
Fatih Projesi hakkında direk ya da dolaylı olarak
öğretmen görüş-yeterliliklerine odaklanan çalışmalar
incelendiğinde genel olarak iki farklı sonuç dikkati
çekmektedir. Bazı araştırmalar öğretmen/öğretmen
adaylarının
bilgisayar
ve
teknoloji
kullanımlarının/okuryazarlıklarının yeterli olduğu
sonucuna ulaşırken [4, 14, 19], diğer araştırmalar bu
düzeyin düşük ya da yeterli olmadığını belirtmektedir
[2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20].

3.2.Fatih Projesi Kapsamında
Yapılan Çalışmalar

Öğrenciler

ile

Proje kapsamında öğrenciler üzerine yapılan
araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin bilgisayar
okuryazarlıklarının düşük ancak projeye karşı olumlu
tutum içerisinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Dinçer, Kutlar, Kaleci ve Kıran (2012) tarafından
yapılan çalışmada, öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık
seviyelerinin önceki yıllara göre artış göstermesine
rağmen hala düşük düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Araştırma sonuçlarının farklılıkları incelendiğinde, bu
farklılıkların öğretmenlere uygulanan veri toplama
araçlarının farklılıklarından kaynaklandığı sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmenlere yöneltilen yeterlilik ya da
tutum ölçeklerinde öğretmenler olumlu tutum ya da
yeterlilik açısından standartların üstünde bir durumda
olduklarını belirtirken, uygulamada bu araç gereçleri
etkin kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin
Türel (2012) tarafından yapılan çalışmaya katılan
öğretmenler, akıllı tahtayı kullanmada kendilerini
yeterli görmekte ve derslerinde sıklıkla kullandıklarını
belirtmiştir. Ancak bu öğretmenlerin diğer maddelere
vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde teknik
sorunlar, içerik yetersizliği ve en önemlisi kendilerinin

Sünkür, Arabacı, ve Şanlı (2012) tarafından yapılan
araştırmada ise öğrencilerin akıllı tahta kullanmaları
ile ilgili görüşleri üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun akıllı tahta
kullanmaya karşı olumlu görüş belirttikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Kırbağ-Zengin, Kırılmazkaya ve Keçeci
(2011) tarafından yapılan çalışmada Sünkür ve ark.
(2012) tarafından yapılan çalışmanın benzer
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sonuçlarına ulaşılmış, akıllı tahta kullanımının tutuma
olumlu yönde etki ettiği, başarıyı artıracağı görüşü
vurgulanmıştır. Ancak özellikle tutum kavramlarının
zamanla oluşacağı gerçeğinden yola çıkarak,
öğrencilerin bu olumlu tutumlarının merak faktörü
nedeniyle olabileceği, ilerleyen yıllarda yeniden
ölçülmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak velilerin bilgisayar yeterliliklerinin
düşük olması, öğrencilerin derslerine velilerinin destek
sağlayacağı ve öğrenci ve velilerinin bilgisayar
yeterliliği arasındaki anlamlı pozitif ilişkinin
bulunması nedeniyle velilerin bu projeye dahil
edilmesinin önem arz edeceği düşünülmektedir.

3.3.Fatih Projesi Kapsamında Öğretim Elemanları
ile Yapılan Çalışmalar

4. Tartışma ve Yorum
Fatih
Projesi
hakkında
yapılan
çalışmalar
incelendiğinde büyük bir çoğunluğunda tutumu ölçen
çalışmalar olduğu, bu çalışmalarda ise proje
kapsamında kullanılan araçlara karşı tutum ölçülerek
yorum yaptığı belirlenmiştir. Ancak özellikle tutumun
kısa sürede oluşamayacağı gerçeğinden yola çıkılarak
[16], öğrencilerin Fatih Projesi’ne karşı olumlu
tutumları vardır genellemesini yapmak doğru bir
yaklaşım olmayacağı düşünülmektedir. Özellikle pilot
uygulama yapılan illerdeki çalışmalar incelendiğinde
öğrencilerin akıllı/etkileşimli tahta, Tablet Pc gibi
araçlara karşı olumlu bir algı içinde olması doğrudan
proje ile ilişkilendirmekle de uygun bir yorum
değildir. Çünkü bu yaştaki çocukların yeni araç
gereçlere duydukları ilginin zamanla azalabileceği
gerçeği göz önüne alınarak bu sonuçların ileriki
yıllarda tekrar değerlendirilmeye alınması önemlidir.

Fatih Projesi hakkında öğretim elemanlarının ve
üniversitelerin görüşlerini inceleyen araştırmalar
incelendiğinde ilgili literatürde sadece bir çalışmaya
ulaşılmıştır
[8].
Bu
çalışmanın
sonuçları
incelendiğinde,
araştırmaya
katılan
öğretim
elemanlarının projenin genel olarak yararlı olacağı
düşündükleri, ancak bu projenin bir araç olarak
görülmesi, kullanılacak yöntemlere de donanımlar
kadar yer verilmesi gerektiğini sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcılar ayrıca okulların alt yapılarını bu projeye
uygun hale getirmek için yapılan maliyetler konusunda
ciddi korkularının olduğu, projenin yarım kalması
durumunda oluşabilecek sıkıntıların nasıl çözüleceğini
tahmin edemediklerini belirtmiştir. İçerik konusunda
da benzer şüpheleri olan katılımcılar öğrencilere
dağıtılan
Tablet
Pc’lerden
önce
içeriğin
zenginleştirilmesi gerektiğini belirttikleri sonucuna
ulaşılmıştır.

Ayrıca özellikle öğrencilerin ders materyallerini dijital
ortama taşıyarak bilgisayar destekli eğitim yapmayı
hedefleyen
projede
öğrencilerin
bilgisayar
okuryazarlık düzeylerinin göz ardı edilmesinin büyük
sınırlılık yaratacağı düşünülmektedir. Geçmiş yıllarda
ilköğretim 1. kademe (ilkokul) müfredatında yer alan
ve daha sonra 2. kademe (ortaokul) müfredatına
seçmeli olarak alınan ve son yıllarda önemini iyice
kaybede bilgisayar derslerinin müfredattan tamamen
çıkarma çalışmaları bu okuryazarlık seviyelerinin daha
da düşmesine ve proje kapsamında kullanılacak
araçların etkin bir biçimde kullanılmasının önüne
geçeceği düşünülmektedir. Bu sınırlılığın ortadan
kaldırılması için müfredatlar güncellenerek, bilgisayar
ve teknoloji derslerinin ilköğretim 1. kademe (ilkokul)
müfredatına dahil edilerek öğrencilerin bilgisayar ve
teknoloji okuryazarlığının arttırılması önerilmektedir.

Sonuç olarak öğretim elemanlarının birçoğu projenin
yararları olduğu kadar sınırlılıklarının da olduğunu,
proje hakkında genel olarak bilgiyi basın organları vb.
ile takip ettikleri ancak yeterli bilgilerinin olmadığını
ve proje birimi ile üniversitelerin yeterince işbirliği
yapmadıklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretim elemanları proje hakkında detaylı bilgi
verilmesini; proje ile ilgili çalışmaların daha artırılarak
üniversitelerle işbirliğinin artırılmasını ve özellikle
çalışmanın içeriği hakkında eksiklerin olduğunu
düşündüklerini
belirterek
içerik
geliştirmenin
hızlandırılmasını önerdikleri bu çalışmada özellikle
belirtilmiştir.
3.4.Fatih Projesi Kapsamında Veliler ile Yapılan
Çalışmalar

Projenin öğretmenler boyutunda incelenmesi çok farklı
sonuçları da birlikte getirmektedir. Fatih Projesi
dokümanları incelendiğinde en büyük sınırlılığın proje
kapsamında öğretmenlerden beklenen bilgi ve beceri
düzeylerinin ne olduğu sorusudur. Genel algıya
bakıldığında
öğretmenlerin
bilgisayar,
akıllı/etkileşimli tahta, eğitim yazılımları ve z-book
(zenginleştirilmiş
kitap)
kullanacakları
anlaşılmaktadır.
Hali
hazırda
görevde
olan
öğretmenlere üçer haftalık meslek içi eğitimle bu
yazılımları ve donanımları kullanmalarının öğretilmesi
hedeflenmektedir.

Proje kapsamında belirlenen en büyük sınırlılığın
içerik olduğu kadar velilerin bu çalışmaya dahil
edilmemesi olarak düşünülmektedir. Fatih Projesi
kapsamında veliler ile ilgili literatürde hiçbir
çalışmaya ulaşılmamıştır. Dinçer (2012) tarafından
yapılan çalışmada öğrenci ve velilerinin bilgisayar
okuryazarlık düzeyleri incelenmiş, velilerin bilgisayar
yeterliliklerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca velilerin bilgisayar okuryazarlık yeterlilikleri
ile öğrencilerin okuryazarlıkları arasında düşük ancak
anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

13

Fatih Projesi Kapsamında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Koordinasyonu ve Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri
Serkan Dinçer, Ozan Şenkal, M. Emre Sezgin

MEB uzaktan eğitim platformu ile yazılım
geliştirmeleri ve derslerinde kullanmaları isteneceği
anlaşılmaktadır. Ancak bu bilgi ve becerileri kısa
sürede öğrenmelerini beklemek, birçok problemi de
ortaya çıkartacaktır. Öğretmenlerin yaşadıkları bu
problemler,
öğretmen
adaylarının
görevlerine
başladıkları zaman karşısına çıkacaktır. Bu sorunların
oluşmasındaki en büyük neden, genel olarak
üniversiteden mezun olan öğrencilerin bilgisayar
okuryazarı oldukları kabul edilmeleridir [21].

[3] Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. T., Temizhan, O.,
ve Çiçek, H., “Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme
hareketi (Fatih) Projesi”, 5. Uluslararası Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Elazığ:
Fırat Üniversitesi (2011).
[4] Bilici, A., “Öğretmenlerin bilişim teknolojileri
cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde
Fatih Projesi’ne yönelik görüşleri: Sincan İl Genel
Meclisi İ.Ö.O. örneği”, 5. Uluslararası Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Elazığ:
Fırat Üniversitesi (2011).

İncelenen çalışmaların sonuçları incelendiğinde
günümüzde eğitim fakültelerinde öğrenim gören
öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilgisayar
okuryazarlık seviyelerinin düşük oluşu projenin
önündeki diğer ciddi bir engeldir. Bu engelin
giderilmesi için öğretmen yetiştiren kurumlardaki
müfredatlar güncellenerek, bilgisayar ve teknoloji
okuryazarlığının arttırılması önerilmektedir.

[5] Bulut, İ., ve Koçoğlu, E., “Sosyal bilgiler
öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin
görüşleri (Diyarbakır ili örneği)” Dicle Üniversitesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258
(2012).
[6] Çiftçi, S., Taşkaya, S. M.,ve Alemdar, M. “Sınıf
öğretmenlerinin Fatih Projesi’ne ilişkin görüşleri”
İlköğretim Online, 12(1), 227-240 (2013).

Bulgularda
belirtilen
sonuçlar
doğrultusunda
üniversite ve öğretim elemanlarına proje hakkında
bilgilendirme dokümanları ve toplantı sayısının
artırılarak projeye daha fazla katkıda bulunmalarının
sağlanması önerilmektedir.

[7] Dinçer, S., “Öğretmen yetiştiren kurumlardaki
öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca bilgisayar
öğrenme düzeylerinin ve bilgisayar okuryazarlıklarının
incelenmesi” Akademik Bilişim 2011, Malatya: İnönü
Üniversitesi (2011).

Projenin hiçbir aşamasında yer almayan öğrenci velisi
faktörünün daha dikkatli bir şekilde incelenerek proje
kapsamına alınması önerilmektedir.

[8] Dinçer, S. “A study of the relationship between
pupils and parents’ computer literacy level and use”
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 484489 (2012).

Öğrenci velileri ile yapılan çalışmada da belirtildiği
gibi öğrencilere evde yardımcı olan velilerin bilgisayar
okuryazarı olmaması projenin etkinliğini doğrudan
etkileyecektir. Bu nedenle veliler üzerine daha
kapsamlı çalışmalar yapılarak velilerin proje hakkında
bilgi verilmesi, kurslar düzenlenerek bilgisayar
okuryazarlıklarının artırılması önerilmektedir.

[9] Dinçer, S., Kutlar, N., Kaleci, D., ve Kıran, H.,
“İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık
düzeyleri ve bilgisayar derslerine karşı tutumları”
Akademik Bilişim 2012, Uşak: Uşak Üniversitesi
(2012).

Son olarak proje dokümanları, web sitesi gibi projenin
resmi kaynaklarında donanım birimlerine verilen önem
doğrultusunda, içerik, yöntem ve sürecin daha
kapsamlı ele alınması önerilmektedir. Çünkü proje
hakkında oluşan genel algı projenin sadece araçlar
üzerinde odaklandığını göstermektedir. TÜBİTAK
tarafından Haziran-2012 tarihinde çağrısı yapılan 1003
projelerinin sürdürülmesi önerilmektedir.

[10] Fatih Projesi. “Proje Hakkında” 06.01. 2012
tarihinde
MEB
Fatih
Projesi
Web
sitesi:http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?
id=6 adresinden alındı (2011).

[11] Gürol, M., Donmuş, V., ve Arslan, M.
“İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf
öğretmenlerinin Fatih Projesi ile ilgili görüşleri”
Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 3(3). (2012).
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Bulut Bilişimin Bireysel Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama
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Özet: Bulut bilişim bilgi ve donanımın çevrimiçi paylaşımı olgusunun temelinde yükselen geleceğin en parlak
girişimidir. Bulut bilişim için üç farklı model ve bu modellerin kurumsal kullanımına yönelik birçok uygulama
mevcuttur. Fakat bu uygulamaların çoğunluğu kurumsal işlemleri kolaylaştırmak veya maliyetleri azaltmak
amacıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamalar bireysel kullanımı kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak ve maliyetleri
azaltmak içinde kullanılabilir.
Bulut bilişim modellerinden biri olan “Altyapı Hizmeti” (Infrastructure As A Service - IAAS) modeli donanım
özelliklerinin paylaşımı esasına dayanır. Uzağımızda olan bir donanımı çevrim içi olarak kullanmamıza olanak
sağlar. Bu çalışmada IAAS mantığının bireysel kullanımı ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada bir IAAS hizmeti
tasarlanarak, oluşabilecek faydalar ve maliyetler incelenmiştir. IAAS uygulamaları sayesinde, bireysel ve/veya
kurumsal donanım ihtiyaçlarının en aza indirgenebileceği ve ayrıca alınabilecek verimliliğin üst seviyelere
ulaşabileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Bulut bilişim, altyapı servisleri, bilgi teknolojileri.
Abstract: Cloud computing is emerging on the basis of the phenomenon of online sharing of information and
enhancement of the brightest future venture. Cloud computing for the enterprise for the use of three different
models, and these models are available in a variety of applications. However, the majority of these applications
to facilitate business operations or used to reduce costs. This is to facilitate the use of individual applications, can
be used in spread and reduce costs.
Cloud computing is one of the models, the "Infrastructure Services" (Infrastructure As A Service - IAAS) model
is based on the sharing of hardware features. Far behind online using it in a hardware allows. In this study, the
use of the individual logic of IAAS are discussed. IAAS service is also designed in this study, potential benefits
and costs are examined. IAAS application of the individual and / or corporate hardware requirements can be
reduced to a minimum, and also reach higher levels of productivity can be placed.
1. Giriş

maliyet, talep üzerine hizmetler ve diğer pek çok şeyi
içine almaktadır [6].

Bulut bilişim bilgi ve donanım paylaşımını temel alan
bir kavramdır. Bulut Bilişim, ortak kullanılan
kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen,
anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi
kolay yapılabilen bilgi ve iletişim servisleri olarak
tanımlanabilir. Bir başka deyişle, bulut bilişim internet
üzerinden ihtiyaca göre sağlanabilen bilgi ve iletişim
teknoloji servislerini ifade eden genel bir kavramdır
[1] .

Bulut bilişim; şimdiye kadar web hizmetleri sayesinde
sosyal paylaşım siteleri, dosya paylaşım portalları veya
dosya transfer protokolleri ( ftp – File Transfer
Protocol ) üzerinden yaptığımız bilgi paylaşımını, bir
adım daha öteye götürerek her an her yerde erişilecek
bir mantığa bürümüştür. Bu sayede globalleşen dünya
daha da küçülmüş, kişisel yada kurumsal bilgilerimize
ulaşmak çok daha kolay hale gelmiştir.
Ham bilginin veya işlenmiş verilerin paylaşımı bulut
bilişimin en ilgi çekici konusu olsa da, bulut bilişim
yalnızca bundan ibaret değildir. Alt yapı hizmetlerinin
ortak kullanımı veya kısaca donanım paylaşımı bulut
bilişimin gelecekte en çok kullanılacak modeli olabilir.
Bir altyapı hizmetine uzaktan erişim sağlanarak
elimizin altındaki altyapı kaynakları daha verimli
kullanılabilir.

Bulut bilişim Web 2.0’dan sonra öne çıkan başka bir
terim haline gelmiştir. Bulut bilişim için düzinelerce
farklı tanımlamalar vardır ancak bulut bilişimin ne
olduğu üzerinde bir uzlaşma var gibi görünüyor. Öte
yandan, bulut bilişim tamamen yeni bir kavram
değildir; nispeten yeni, ancak onlarca yıldır kullanılan
grid hesaplama paradigması, küme hesaplama ve genel
olarak dağıtık sistemler gibi diğer teknolojilerle de
bağlantısı vardır [5].

Bireysel açıdan bakılırsa, elimizin altında donanım
özellikleri ve maliyeti düşük bir bilgisayar varsa
onunla yapabileceğimiz işlemler sınırlıdır. Ama bu
bilgisayarı donanım özellikleri kuvvetli bir başka
bilgisayara bağlayarak elimizdeki bilgisayarın
yapabileceklerini artırmış oluruz. Yüksek performans
gerektiren işlemleri uzaktaki bilgisayara yaptırıp;

Bulut bilişim; sanallaştırma, dağıtık hesaplamalar,
bilgi işlem ve ağ - web ve yazılım hizmetleri üzerine
inşa edilmiş nispeten yeni bir dönemdir. Bu hizmet
odaklı mimari, son kullanıcı için azaltılmış bilgi
teknolojileri, büyük esneklik, azaltılmış toplam
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yalnızca komutları, bağlantıları ve görüntülemeyi
elimizdeki bilgisayara yaptırırsak hem performanstan
hem de maliyetten kazanç sağlamış oluruz.

teknolojilerini merkeziyetçi yapıdan, dağıtılmış yapıya
doğru yönlendiriyor [11].
Paralel Hesaplama: Paralel hesaplamalar yüksek
performans gereksinimleri olan uygulamalara düşük
maliyetli çözümler sunmak için kullanılmaktadır.
Ancak, mevcut performans kullanıcı beklentilerini
altına düştüğünde, maliyeti etkin olarak düşürebilir.
Paralel hesaplama potansiyel ve gerçek performansı
arasındaki uçurumu daraltmak için vardır [12]. Paralel
hesaplamada işlemler IAAS modeli aracılığıyla
eşleştirilmiş birden çok bilgisayarda aynı anda ve aynı
sırayla gerçekleştirilir. Fakat her bilgisayar işlemin
kendine ayrılmış bölümünü yapmaktadır ve böylece
bilgisayar sayısına göre işlem süresi kısalmaktadır.
Her bilgisayarın hangi işlemi ne büyüklükte veriyle
yapacağı
SAAS
protokolleri
aracılığıyla
belirlenmektedir.

2. Bulut Bilişim Modelleri
Bulut
bilişim
temel
toplanabilmektedir:

olarak

3

modelde

Altyapı Hizmetleri (Infrastructure as a Service –
IaaS): Bulut bilişim altyapısında, yığının en alt
tabakasındaki servisleri ifade etmek için kullanılır. Bu
tabaka; sanal makineler, yük dengeleme servisleri, ağa
bağlı depolama servisleri gibi temel donanım
servislerini içerir [2].
Bu modelde hizmet sağlayıcı kullanıcıya tam
anlamıyla kullanabileceği, üzerine işletim sistemi ve
diğer yazılımlar kurabileceği işlemci gücü, bellek,
depolama ve ağ hizmetleri sunmaktadır. Diğer
modellerde olduğu gibi kullanıcı bu bilgisayarların
nerede olduklarından, nasıl yapılandırıldıklarından
veya bakımlarının nasıl yapıldığından habersizdir,
sadece belirlenen kalite standartları içerisinde bu
hizmeti talep etmektedir. Bu grubun en önemli
örneklerinden biri Amazon firmasın EC2 (Elastic
Compute Cloud) hizmetidir [3].

Izgara (Grid) Hesaplama: Dağıtık sistemler, büyük
ölçekli
ve
yoğun
kaynaklı
uygulamaların
konuşlandırılması için popüler bir platform olarak
ortaya çıkmıştır. Ortak çabaları halen gerekli yazılım
altyapısını sağlamak için çalışmalar devam etmektir.
IAAS modeli üzerinde, PAAS modeli katmanında
çalışmakta olan ızgara hesaplamalar giderek daha
büyük veri ağları oluşturmakta ve birçok kuruluş
kapsayacak şekilde yayılmaktadır. Izgara hesaplama
bilişim teknolojileri, biyo-enformatik hesaplamalar,
yüksek enerji fiziği ve özellikle dağıtık hesaplama vb.
birçok alanda çözümler üretmektedir [13].

Platform Hizmetleri (Platform as a Service –
PaaS): Uygulama geliştirmek için kullanılan altyapıyı
oluşturur. Bulut hizmeti alan kullanıcılar, kendi
geliştirdikleri ya da temin ettikleri uygulamaları, servis
sağlayıcı tarafından sunulan bulut platform altyapısı
üzerine kurmaktadırlar. Uygulamalar özelleştirilmiş
bir ortamda çalışır. Bu ortam çoğu zaman kısıtlanmış,
düşük imtiyazlı bir yapıdadır [2].

4. Bireysel Kullanım İçin Örnek Bir Uygulama
Alanı
Yukarıda örneklenen uygulama alanlarına ek olarak;
bireysel kullanıcıların, küçük işletmelerin ve ofis
çalışanlarının bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak
uygulamalara da açıktır.

Yazılım Hizmetleri (Software as a Service – SaaS):
Hazırlanan bulut uygulamalarının sergilendiği katmanı
ifade eder. Bir bulut altyapısı üzerinde çalışan
uygulamalar, servis kullanıcılarına, bu katmanda
hizmet olarak sunulmaktadır. Uygulamalara, internet
bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden, web
tarayıcı gibi araçlar vasıtasıyla zaman ve konum
kısıtlaması olmaksızın erişilebilmektedir [2].

Yüksek
performans
isteyen
hesaplamaları
kolaylaştırmak veya uzun sürecek hesaplamaları
kısaltmak amacı dışında; kişisel bilgi teknolojileri
kullanımını kolaylaştırmak, maliyetleri azaltmak ve
performans
güncellemelerini
basitleştirmek
amaçlarıyla da Bulut Bilişim hizmetleri kullanılabilir.

3. Bulut Bilişim Kullanım Amaçları ve Örnekleri

Bulut Bilişim IAAS Modeli’nin temelinde altyapı
servislerini paylaşma kavramı yatmaktadır. Bu
mantıkla oluşturulacak geniş donanım altyapısına
sahip bir sunucuya (Bulut Sunucu, Sanal Makine vb.),
donanım altyapısı zayıf birçok istemci (Kişisel
Bilgisayar, Tablet Bilgisayar vb.) çevrimiçi olarak
bağlanabilir. Böylece istemcilerin bilgi teknolojilerine
harcayacakları maliyetler çok azalacak, bakım ve
destek
maliyetleri
de
ortadan
kalkacaktır.
Oluşturulacak sunucunun maliyetleri ise istemcilere
paylaştırılarak, sunucu maliyet yükü de azalmış
olacaktır.

Bu model temel donanım servislerini içerdiği için
çoğunlukla performans gerektiren işlerde tercih
edilmektedir. Genel olarak sanallaştırma, paralel
hesaplama, ızgara hesaplama vb. için kullanılmaktadır.
Sanallaştırma: Son yılarda piyasanın hakim Kişisel
Bilgisayar (PC) teknolojisi birçok perspektifte ne
verimli ne de ucuz olarak görülmektedir. Bazı Start-up
şirketleri bu açıkları tanımlamış ve etkin kaynak
kullanımı odağında sistem yönetimini tekrar
kurmuştur. Yeniden kurulan bu teknolojiye
"Sanallaştırma" denir. Özetle, sanallaştırma, bilgi
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Özetle, kurulum maliyeti istemcilere paylaştırılmış,
donanım altyapısı kuvvetli bir sunucu kurulacak; bu
sunucuya bağlanacak düşük maliyetli istemciler
oluşturulacaktır.

bilgisayarların en büyüğü 10.1” genişliğinde ekran
kullanmaktadır [14].
İstemci olarak kullanılabilecek alternatif bir aygıtsa,
uygun televizyon ve monitörlere bağlanabilen mini
bilgisayarlardır. Bu cihazlar fiziksel boyutu çok ufak
fakat donanımsal olarak bir tablet düzeyinde olan,
birçok girdi/çıktı birimine sahip ve en önemlisi çok
ucuz cihazlardır. Bu örnekte inceleyeceğimiz mini
bilgisayar ise MiniAnd Tec. Firmasının ürettiği
MK802 model cihazdır [15].

Bu sayede şu fayda ön plana çıkacaktır:
 İstemci maliyetleri düşecek
 İstemci bilgisayarların donanımsal güncelleştirme
maliyetleri ortadan kalkacaktır
 İstemcilerin internet aracılığıyla bilgilerine her an ve
her yerden ulaşmaları sağlanacak
 Sunucu
istemcilere
kiralanarak
maliyetler
paylaştırılmış olacak
 Kurum ve kuruluşlarda kullanılması halinde bilgi ve
sunucu güvenliği artırılmış olacak
 Sunucu altyapı hizmetleri konusunda yeni bir sektör
oluşturulmuş

Böyle bir mini bilgisayarın fiyatı tabet bilgisayarlarla
karşılaştırılamayacak kadar caziptir. MK802 model
mini bilgisayarın şu anki satış fiyatı yaklaşık 40$
civarındadır [16]. Bu cihaza ek olarak uygun bir
monitör ihtiyaç vardır. Gereksinimlere uygun
boyutlarda, HDMI (High Definition Multimedia
Interface) girişe sahip herhangi bir monitör mini
bilgisayarlarla uyum içinde çalışabilecektir.

5. Uygulama Örneği
Bu uygulama örneğinde öncelikle sunucu altyapısı
(IAAS) oluşturan ve satan/kiralayan bir firma
varsayılacaktır. Bu firma herhangi bir İnternet Servis
Sağlayıcı (ISS) gibi düşünülebilir. Fark şudur ki ISS
firmaları internet siteleri için bulundurma alanı, trafik
hizmeti ve e-posta hizmeti gibi hizmetler satarken;
IAAS firmaları sunucu üzerinde oluşturulmuş sanal
makineler satacak ve müşterinin ihtiyaçlarına göre bu
sanal makinelerin donanımsal özelliklerini (İşlemci,
ana bellek, sabit bellek, ekran kartı vb.)
güncelleyeceklerdir. Bu uygulama tasarımında IAAS
firmasının sunucu kurulum maliyetlerini ve bakım
maliyetlerini kendi üstlendiğini ve oluşturacağı sanal
makinelerin
özelliklerini
ücret
karşılığında
kiralayacağı varsayılacaktır. Tablo 1’ deki gibi bir
kiralama politikasından söz edilebilir [4].

Yukarıda anlatıldığı şekilde her istemci düşük
maliyetlerle edindiği terminalini, kiraladığı aldığı
IAAS sunucusuna yönlendirmelidir. Sunucu tarafından
verilen şifrelerle kendi sanal makinesine ve bu sanal
makine üzerindeki masaüstüne erişebilecek, bilgi ve
belgelerini
sanki
kendi
mini
bilgisayarı
üzerindeymişçesine
çalışabilecek
veya
paylaşabilecektir.
Ayrıca kendi sanal makinesinde ihtiyaç duyduğu
yazılımları yükleyebilir veya sunucu firmadan
yüklemesini talep edebilirler. Bu avantaj sayesinde
yazılım güncelleme işlemlerinde de IAAS firmasından
yararlanabilir.
Bu uygulama örneği maliyet analizi esnasında daha iyi
anlaşılabilir.
6. Uygulamanın Maliyet Analizi

Tablo 1 – Iaas Sunucusu örnek kira fiyatları [4].
İşlemci
1.0
GHz
1.5
GHz
2.0
GHz
2.5
GHz

RAM

Bellek

Aylık
Trafik

Ücret

512 MB

20 GB

200 GB

57TL/Ay

768 MB

30 GB

300 GB

84TL/Ay

1024 MB

40 GB

400 GB

110TL/Ay

1280 MB

50 GB

500 GB

135TL/Ay

Bu uygulamanın faydalarını görebilmek için somut bir
örnek üzerinden karşılaştırma yapmak daha uygun
olacaktır. Örnek olarak bir mali müşavirlik bürosunu
ele alalım. Klasik yöntemlerle oluşacak mliyeti
hesaplamaya çalışalım.
10 kişilik çalışanı bulunan bir mali müşavirlik
bürosunda en az TABLO 2’de gösterilen özelliklere ve
fiyata sahip 10 adet bilgisayar bulunması
gerekmektedir.

Uygulamamızın diğer bir tarafı olan istemciler sunucu
hizmetine bağlanmak için bir terminal bilgisayara
ihtiyaç duyacaklardır.
Terminal olarak şuan genel kullanımda olan masaüstü
bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar tercih
edilebilir. Ancak bu klasik yapıların kullanımı
uygulamamızın mantığına ters düşmektedir; çünkü
böyle bir terminale sahipseniz IAAS hizmetlerine
ihtiyacınız yok demektir. Bunların yerine terminal
olarak bir tablet bilgisayar kullanılabilir. Ancak tablet
bilgisayarlarında ekran boyutları tüm kullanıcılara
hitap etmeyebilir. Şuan piyasada kullanılan tablet

Tablo 2 – Bir çalışma bilgisayarı donanım özellikleri
ve örnek fiyatları [7].
PARÇA
İşlemci
Chipset
Bellek
Sabit Disk
Ekran
Kartı
Monitör
Kalvye Set
Hoparlor
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ÖZELLİKLER
INTEL i3- 2120 3.30Ghz
Intel® H61
4 GB - DDR3 - OEM
500 GB SATA2

FİYAT

Intel HD Graphics
HP 20 " LCD
HP – Klavye/Muse Set
Tümleşik
TOPLAM

1.299 TL

Bulut Bilişimin Bireysel Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama
Hasan Armutlu, Muammer Akçay

Bu bilgisayarların her birine TABLO 3’de gösterilen
yazılımların kurulması gerekmektedir.

Tablo 5 – Iaas uygulamasında bir çalışan için gerekli
donanım ve yazılım ihtiyaçları.
DONANIM
MK802 Mini PC
Allwinner A10 1.0GHz Cortex-A8 + 500Hz CPU
Android 4.0 İşletim Sistemi
512MB / 1GB DDR3 RAM
Nand Flash 4GB Dahili Bellek
Wireless 802.11b/g Kablosuz Bağlantı
2 Adet USB giriş
1 Adet HDMI Çıkış [16]
FUJITSU SL23T-1 23" 1920x1080 3ms Full HD
HDMI LED Monitör [17]
A4 Tech 3100N 2.4GHz Nano Kablosuz Klavye ve
V-Track Mouse Set
Spladhtop Remote Desktop (Uzak Masaüstü
Bağlantısı Yazılımı)
IAAS Sunucu hizmeti
2.0 Ghz 64 bit İşlemci
1GB DDR3 Bellek
40 GB Sabit Disk
400 GB Aylık Trafik
TOPLAM

Tablo 3 – Bir çalışma bilgisayarı yazılım listesi ve
fiyatları.
YAZILIM
İşletim Sistemi
[9]
Ofis Yazılımları
[8]
Anti Virüs [10]

İSİM
Win7 Ultimate 32-64 bit
TR
Microsoft Qffice 2010
TR
Eset NOD32 1 Kullanıcı

FİYAT
480 TL

TOPLAM

910 TL

370 TL
60TL/Yıl

Bu yazılım ve donanım maliyetlerine ek olara alınması
gereken yazılım, donanım ve hizmetler ise TABLO
4’te listelenmiştir.
Tablo 4 – Bir çalışma ofisi için diğer bilişim giderleri.
HİZMET
Kurulum
Ortak Ağ
Kablolama
Bakım
Teknik
Destek

AÇIKLAMA
Donanım ve Yazılımların İlk
Kurulumu
TP-LINK 24 Port Gigabit

FİYAT
250 TL

Her kullanıcı için elektrik ve
ortak ağ kablolaması
Yıllık Donanımsal Bakım

500 TL

Yıllık Yazılımsal Destek
TOPLAM

FİYAT

70 TL

360 TL
40 TL
10 TL

110 TL
/Ay
590 TL

525 TL

Tablo 6 – Iaas uygulamasında çalışma ofisi için
gerekli diğer bilişim giderleri.
HİZMET
Kurulum

500
TL/Yıl
500
TL/Yıl
2.275 TL

Ortak Ağ
Kablolama
Bakım

Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde 10 kişilik bir
mali müşavirlik bürosunun ilk kurulum maliyeti
yaklaşık 18.365 TL ve yıllık hizmet maliyeti 1.600 TL
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aynı örnek için bulut bilişim açısından bakıldığında,
IAAS uygulaması yapılarak nasıl bir maliyet ortaya
çıktığını görelim.
Öncelikle 10 kişilim çalışanın her birine TABLO 6’da
belirtilen
özellikte
donanım
ve
yazılımlar
bulunmalıdır.
Çalışanlarımıza ait bu mini bilgisayarları istemci
olarak kullanarak bir uzak masaüstü bağlantısıyla asıl
işlemleri yapacak ve asıl bilgileri tutacak bir IAAS
sunucuya ihtiyacımız vardır. Bu hizmet bir IAAS
firmasından yukarıda anlatıldığı şekilde aylık kira
bedeliyle alınabilir veya mali müşavirlik bürosu kendi
sunucusunu kendisi edinebilir. Bu örnekte bir IAAS
firmasından kiralanan sunucular örneklenmektedir.
Sunucu maliyeti yine TABLO 5’da belirtilmiştir.

Teknik
Destek

AÇIKLAMA
Donanım ve Yazılımların İlk
Kurulumu
Tp-Link WA910ND 300Mbps
Kablosuz Erişim Noktası
Her kullanıcı için elektrik
kablolaması
Yıllık Donanımsal Bakım

FİYAT
250 TL

Yıllık Yazılımsal Destek (IAAS
Firması Tarafından Ücretsi
Olarak Verilecektir)
TOPLAM

Ücretsiz

105 TL
250 TL
250 TL/Yıl

855 TL

Bu bilgiler ışığında bakılırsa bulut bilişim uygulaması
ile ilk kurulum masrafları 5.900 TL ve yıllık masraflar
1.450 TL olarak karşımıza çıkmıştır.
Ayrıca mali müşavirlik bürosu içindeki kablolama
masrafları ortadan kalkmış ve elektrik tüketim
masrafları düşmüş olacaktır.
Bunun dışında bilgisayar donanım yükseltmeleri ve
yazılım güncellemeleri de IAAS sunucu firması
aracılığıyla daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle
oluşturulabilecektir.
7. Uygulamanın Faydaları
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere uygulamamızın
faydaları şöyle sıralana bilir;
 İlk kurulum maliyetleri büyük oranda düşecektir.
18.365 TL olan maliyet 5.900 TL’ye düşmektedir.
 Yıllık bakım ve yazılım maliyeti düşecektedir.
1.600 TL olan maliyet 1.450 TL’ye düşmektedir.
 Yazılım güncelleştirmeleri IAAS firması tarafından
kısa sürede ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.
 Donanım yükseltmeleri (Sabit disk kapasitesini
artırma, işlemci hızını artırma vb.) daha hızlı ve
ucuz olarak yapılabilecektir.

Almış olduğumuz sunucu hizmeti içerisinde temel
işletim sistemleri, ofis araçları ve antivirüs yazılımları
gelmektedir. Bunların dışında sistem üzerinde ortak
olarak kullanılacak yazılım ve tablet bilgisayarların
ortak kullanacağı hizmet ve donanımlar TABLO 6’de
listelenmiştir.
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 Veri güvenliği üst seviyelere çekilecektir.
 Veriler tek bir sunucuda tek elde tutulabilecektir.
 Veri yedekleme ve geri yükleme hizmetleri
ücretsiz olarak ve hızlıca IAAS firması tarafından
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Özet: Kontrol Alan Ağı(CAN) endüstriyel otomasyon, otomotiv ve mühendisliğin çeşitli alanlarında çift yönlü
veri haberleşmesi için kullanılan, yüksek performanslı ve güvenilirliği ile tercih edilen kablolu ağ teknolojisidir.
Maximum 1 Mbit/sn’lik bir hızda veri iletişimi sağlayan Kontrol Alan Ağı teknolojisi güvenliğin önemli olduğu
gerçek zamanlı medikal uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada medikal alanda gelişmekte olan cihazlara
ve kullanılan haberleşme teknolojilerine katkı sağlayan Kontrol Alan Ağı teknolojisi ile gerçekleştirilen medikal
uygulamaların sınıflandırılması yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kontrol Alan Ağı, Seri İletişim, Tıbbi Cihaz, Medikal Bilişim
Controller Area Network and Medical Device Applications
Abstract: Control Area Network (CAN), is a high performance and reliable wired network technology used in
industrial automation, automotive and bi-directional data communication engineering. Control Area Network
technology that transmits data at a speed of Maximum of 1 Mbit / s is used for real-time medical applications
where is the security is very important . In this study, classification of the medical practices with control area
network which contibute to the emerging field of medical devices and communication technologies.
Keywords: Controller Area Network, Serial Communication, Medical Device, Medical Information.
sağlayabilir [4]. Ayrıca açık bir standart yaklaşımı
olarak MediCAN teknolojisi kullanan ağlar için
medikal
cihazların
birlikte
çalışabilmesini
gerçekleştiren bir sistemin performans analizi
gerçekleştirilmiştir [5].

1.Giriş
Kontrol Alan Ağı 1986 yılında Robert Bosch
tarafından otomobillerdeki çok sayıda algılayıcı ve
mikro denetleyiciyi bir kablo yumağı ile bağlamak
yerine bunlar arasındaki veri transferini yazılım
kontrollü tek bir hattan sağlamak amacıyla
geliştirilmiştir [1]. İçerisinde Kontrol Alan Ağ modülü
bulunan ilk entegre 1989 yılında Intel Corp. tarafından
piyasaya çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren, Siemens,
Motorola, Philips ve Microchip gibi büyük firmalar
Kontrol
Alan
Ağı
entegrelerini
üretmeye
başlamışlardır [2]. Kontrol Alan Ağı yüksek
performansı ve üstün karakteristik özelliklerinden
dolayı
birçok
dağıtık
endüstriyel
kontrol
uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kontrol Alan Ağı, gerçek zamanlı bir seri haberleşme
protokolüne sahiptir. Günümüzde KAA’in kullanıldığı
değişik ağ uygulamalarına akıllı motor kontrolü, robot
kontrolü, akıllı sensörler, asansörler, akıllı binalar ve
laboratuvar otomasyonu, medikal cihazlar örnek
olarak gösterilebilir [3].

Protez cihazlarında kontrolü sağlamak için CAN
tabanlı haberleşme protokolü olan Prosthetic Device
Communication Protocol (PDCP) kullanılmıştır [6].
Başka bir protez çalışmasında CANbus kullanan
protez extremite sensor ağı içerisinde trafiği izlemek
için FPGA dizayn edilmiştir [7]. Kontrol Alan Ağı
kullanarak üç boyutlu hareket sensörleri içeren
giyilebilir
denge
protezi
uygulaması
gerçekleştirilmiştir [8].
Otomasyon sistemlerde kullanımı gerçekleştirilen
Kontrol Alan Ağı uzaktan hasta takibinde geliştirilen
akıllı
evlerde
kullanılmıştır.
Bir
klinik
değerlendirmesinde veri kaybı olmadan yerel ağdaki
bir bilgisayara Kontrol Alan Ağı üzerinden IR
sensörlerinin ve manyetik anahtarların bilgisi
aktarılmıştır [9]. 1999 yılında, Kontrol Alan Ağı ve
yüksek seviyeli protokol olan CANopen Bilgisayarlı
Tomografi sistemlerinde kullanılmıştır. Yeni medikal
uygulamalarda CANopen ve ek standartlar
geliştirilerek uygulanmıştır. X-ray cihazlarının içinde
kullanılan kolimatörler için belirtilen bir CANopen
cihaz profili buna örnek gösterilebilir [10].

Gerçek zamanlı bir seri haberleşme protokolüne sahip
olan CAN’in ağ uygulama alanlarından biri olan
medikal sistemlerde yapılan çalışmalar: Farklı
üreticilerin medikal cihazlarının birbirine bağlantı
kurmasını sağlayan yaygın bir standarda ihtiyaç vardır.
ISO/IEEE 11073 (X73) bunları birleştirmeye çalışan
bir standarttır. Hasta başı medikal cihazların ara
yüzleri için üreticiden-bağımsız bir network yapısı
sunan MediCAN, sağlık ile ilgili işlemleri takip etmek
ve yönetim maliyetlerini azaltmak için dizayn
edilmiştir. Hemen hemen tüm medikal cihaz
teknolojileri ve veri haberleşme protokolleri ile uyum

Bu çalışmada, gerçek zamanlı iletişim imkanı sağlayan
Kontrol Alan Ağ teknolojisinin medikal alanda
kullanımı araştırılmış ve yapılan incelemede
gerçekleştirilen uygulamaların bir sınıflandırılması
yapılmıştır.
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2.

Dolayısıyla, CAN düğümler 1 Mbit/s veri iletim hızı
ile 40 m ve 40 Kbit/s veri iletim hızı ile 1000 m’lik bir
veri yolu üzerinden bağlanabilirler [12]. Ağ üzerindeki
tüm düğümler mesaj göndermeye başlamadan önce
ağda bir periyot süresince herhangi bir etkinlik
olmadığını gözlemlemelidir (Carrier Sense). Aynı
zamanda bu gözlemlenen periyotta bir etkinlik
olmazsa ağ üzerinde bulunan her düğüm mesaj
göndermek için eşit haklara sahip olurlar (Multiple
Access). Eğer ağ üzerindeki iki düğüm aynı anda
iletime başlarlarsa düğümler çarpışmayı algılayacak
(Collision
Detection)
ve
uygun
eylemi
gerçekleştireceklerdir [1].

Kontrol Alan Ağı (CAN)

Kontrol Alan Ağı protokolü, Alman firması olan
Robert Bosch tarafından, otomotiv uygulamalarında
güçlü bir seri veri iletiminin oluşturulması amacıyla
tasarlanmıştır [11]. 1993 yılında ISO tarafından
uluslararası bir standart olarak kabul edilmiştir [2].
Kontrol Alan Ağı 2.0A protokolü, uzunluğu 88 ila 108
bit arasında değişen mesajların CSMA/CR (Carrier
Sense Multiple Access with Collision Resolution)
erişim metoduna uygun olarak iletilmesi prensibine
dayanır. Her mesajın 11bit uzunluğunda niteliğini ve
aynı zamanda sayısal değeri itibariyle önceliğini
belirleyen öntakısı (Identifier) vardır. Nitelik ile
kastedilen, kullanıcı tarafından mesaja anlamlı bir
sayısal değer verilmesidir. 11 bit ile 211 değişik nitelik
ve öncelik tanımlaması yapılabilmektedir. Kontrol
Alan Ağı, 2.0B sürümü için bu değer 229 dur. Sayısal
olarak diğerlerinden düşük değeri olan mesajın yüksek
önceliği vardır. İki mesajın aynı anda farklı
kaynaklardan iletilmeye çalışılması durumunda
önceliği yüksek olan mesaj ortama erişme hakkına
sahiptir [2].

Kontrol Alan Ağ’ında mesaj transferi dört çesit mesaj
çerçevesi ile kontrol edilir. Bunlar; Data Frame,
Remote Frame, Error Frame, Overload Frame’dir. Bir
CAN mesajında Data frame, vericiden alıcıya veri
taşıyan frame’dir ve tanıtıcı, CRC, senkronizasyon ve
alındı bilgilerini içeren 47 bit protokol kontrol bölümü
ve 0–8 bayt arasında değişen yük bölümünden oluşur.
CAN denetleyicileri tarafından desteklenen Standart
data frame (CAN 2.0A) ve Extended data frame (CAN
2.0B) olmak üzere 2 çeşit frame biçimi vardır. Tanıtıcı
alan, iletim için öncelik bilgisini içerirken aynı
zamanda mesajların alınmasına ve filtre edilmesine
izin verir. Yine, CAN için ISO 11898 ve 11519 olmak
üzere iki ayrı standart vardır. Bu standartlar arasında,
iletim hızları ve fiziksel katman açısından farklılıklar
bulunmaktadır [3, 15, 14, 13].

Kontrol Alan Ağı, iletişim ortamına erişim yöntemi
olarak, bit öncelikli yapı ile Carrier Sense Multiple
Access with Collision Detection (CSMA/CD) kullanır.
Bu yöntem, mesajların çarpışmamasını garanti etmekle
beraber, iletişim hattının uzunluğunu sınırlandırır.

Şekil 1. Kontrol Alan Ağı Standart Data Frame
Her iki frame içerisinde ortak olarak farklı amaçlar
için kullanılan 7 adet alan bulunmaktadır [14]. Bunlar;
1. Başlangıç Biti ( Start of Frame )
2. Arbitration Alanı ( Arbitration Field )
3. Kontrol Alanı ( Control Field )
4. Data Alanı ( Data Field )
5. CRC Alanı ( Cyclic Redundancy Check Field )
6. ACK Alanı ( Acknowledge Field )
7. Frame Sonu ( End of Frame)

birimlerinin kolayca eklenebilmesini sağlar. Ağa
erişimde farklı erişim öncelikleri sağlar [14].
3. Kontrol Alan Ağı ile Medikal Uygulamalar
Geçtiğimiz yıllarda medikal cihazlarda ve sağlık
alanındaki gelişmelerde çok büyük değişiklikler
olmuştur.
Medikal
cihaz
üreticileri
kendi
uygulamalarını geliştirmelerine rağmen, bu cihazların
network bağlantıları olarak halen daha eski
teknolojiler kullanılmaktadır. Yataklardaki hasta başı
cihazlarının verilerine ulaşım arayüz üretici tarafından
sağlansa bile (RS-232, USB, Ethernet) yaygın bir
şekilde kabul görmüş bir veri modeli yoktur. Farklı
üreticilerin hizmete sunduğu Medikal cihazlar arasında
haberleşmeye izin veren yaygın bir standarda ihtiyaç
vardır.
X73 hasta verilerine erişebilmek için
haberleşme kontrol birimlerinin içine gömülen bir

CAN protokolünün özellikleri: Ağa bağlı bir
düğümden tüm sistem kontrol edilebilir. Fonksiyonları
kontrol eden komutlar seri olarak gönderildiği için
kablo ve konnektör karışıklığı azalır. Sistemin
çözülmesi veya toplanması daha kolay ve daha
hızlıdır. Verimli hata bulma ve sinyalizasyon sağlar.
Kullanıcıya uyarı ve durum bilgisi göndermek için
daha yüksek kapasite sağlar. Ağa yeni kontrol
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kullanıcı erişim mekanizmasını tanımlar. Aynı amaçla
çeşitli medikal cihazlara arayüz oluşturmak ve
network bağlantısı sağlamak için MediCAN
teknolojisi geliştirilmiştir. Bir açık standart olarak
MediCAN teknolojisi kullanıcı tanımlı sistemlere ağ
oluşturmada, bağlantı kurmada oldukça esneklik
sağlamaktadır. Bu teknoloji sağlık takip cihazları
arasında network bağlantısı sağlamak için uygun
donanım arayüzü sağlar ve açık bir standart içinde
haberleşme protokolünü ilişkilendirir [5]. Bir ağa dahil
edilmek istenen medikal cihazların entegrasyonu için
üreticileriyle anlaşma yapması gerekmektedir. Elle
giriş tabanlı sistemler hastanın durumuna ulaşmada
sınırlılıklar oluşturur ve bir ağda birlikte çalışabilirlik
zorlaşır [5].

4. Sonuç ve Öneriler
Akıllı binalar, medikal cihazlar, güvenlik otomasyon
sistemleri,
gömülü
sistemler,
veri
toplama
uygulamaları ve araç içi elektronik aksanların
birbirleriyle haberleşmesi gibi endüstriyel uygulamalar
veri güvenliğinin ve gerçek zamanlı iletişimin ön
planda olduğu uygulamalar olduğundan bu sistemlere
cevap verebilecek bir ağ yapısı tercih edilmelidir.
Ethernet teknolojisi yüksek hızlı olması ve uzun
mesafeleri desteklemesine karşın çarpışma tabanlı
olduğu için hatasız veri iletişimini gerektiren bu tür
kontrol uygulamalarında yeterli olmamaktadır. CAN
teknolojisi ise bu yapılara hatasız olarak destek
verebilmektedir. CAN protokolü çok yöneticili yapısı,
üstün hata algılama mekanizması, çarpışma
durumlarının öncelik bilgisiyle önlenebildiği, hızlı ve
uzun mesafelerde iletişimi destekleyen, endüstriyel
uygulamalara yönelik, seri iletişim esasına dayanan bir
haberleşme protokolüdür. Bu özellikleri ile
biyomedikal cihazlarda Kontrol Alan Ağı tercih
edilmiş ve farklı protokoller geliştirilmeye devam
etmiştir.

MediCAN yatak başı medikal cihazların bir arada
çalışabilmesini sağlamak için bir network yapısı sunar.
Tüm medikal cihaz teknolojileriyle veri haberleşme
protokollerini
birleştirir.
Ayrıca
oluşturduğu
arayüzlerin kullanımında internet araçlarını dahil
ederek sağlık çalışanlarının hasta takibini kolaylaştırır
[4].
Elektronik teknolojisindeki gelişmeler protezler içine
dahil edilebilir düşük maliyetli akıllı sensörler ve
mikroişlemci tabanlı kontrol sistemlerinin çeşitliliğini
oluşturmuştur. Protez sistemindeki bileşenleri en
güvenilir ve verimli bir şekilde birbirine bağlamak için
bir bus sistemi kullanılır. Alt ve üst uzuv protezlerinde
dağıtık bir kontrol sistemi geliştirmek için CAN
tabanlı Protez Cihaz Haberleşme Protokolü (PDCP)
geliştirilmiştir. CAN bus protez kullanımında gerekli
veri transferini
sağlar ve üst seviye protokol olarak kullanılan PDCP
ile protez kontrol sistemleri arasında birlikte
çalışabilirliği destekler [6].
Biyomedikal Cihazlar

Protokoller

Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
X-ray Cihazı
Protez
Assist sistemler
Yatakbaşı cihazları(EKG, Pulse
oximeter vb.)
Tekerlekli sandalye
Hasta yatağı
Ameliyathane kontrolü

CAN Protokolü
CAN Protokolü
CAN Protokolü
CAN Protokolü
MediCAN
Protokolü
CAN Protokolü
CAN Protokolü
CAN Protokolü

Biyomedikal alanda CAN kullanan cihazlar için
yapılan araştırmada, doğrudan cihaz üzerinde ağ kuran
uygulaması gerçekleştirilen medikal cihazlar, çeşitli
protokoller geliştirilerek bir ağ içerisine dahil edilen
kullanımı gerçekleştirilen medikal cihazlar ve CAN
temelli hastane içerisinde hastalar için kolaylık
sağlayacak yatak, tekerlekli sandalye ve oda
kontrolünün sağlandığı hastaları destekleyici sistemler
incelenmiştir. Cihazların yönetimini sağlayan Kontrol
Alan Ağı’nın ne tür medikal cihazlarda kullanıldığı bir
tablo olarak sunulmuştur. Ağ içinde seri iletişim
kurallarının belirlendiği farlı uygulamaların tek bir çatı
altında gerçekleştirilmesi için yapılan protokol
çalışmaları incelenmiştir. Yüksek hızlı uygulamalar
için geliştirilen bu teknolojinin tıp alanında
çalışmalarının sürdürülebilir olduğu gözlenmiştir
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Özet: Bu çalışmada, eğitilebilir zihinsel engelli çocukların, Web Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi kullanılarak
Matematik dersindeki başarılarının arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmayla, bilişim teknolojileri kullanılarak hafif
düzeyde zihinsel engelli olan öğrencilere, günlük hayatlarını kolaylaştırabilecek ve sorunları daha rahat
çözmelerine yardımcı olabilecek bilgileri, etkili ve kalıcı bir biçimde öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Çalışma, Edirne il merkezinde bulunan Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim Okulu ve İş Okulu’nda
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim Okulu ve İş Okulu’nda eğitim
gören hafif düzeyde zihinsel engeli olan 20 öğrenci uygulamaya katılmıştır. Bu öğrenciler 10’ar kişiden oluşan
ve mümkün olduğunca homojen iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba geleneksel eğitim verilirken diğer gruba Web
Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi ve bu sistem üzerinde oluşturulmuş etkileşimli içerikler ile eğitim verilmiştir.
Her iki gruba da uygulama öncesi ve sonrasında testler uygulanarak, iki grup arasındaki başarı düzeyi
değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Eğitilebilir zihinsel engelli, Web Destekli uzaktan eğitim, Bilişim teknolojileri, Bilgisayar
destekli eğitim
The Installation Of A Web-Assisted Distance Learning System For The Mentally-Disabled Children:
Mathematics
Abstract: In this study, it was aimed to increase the success of the educatable mentally disabled children in
Mathematics using a Web-Assisted Distance Learning System. The aim of the study is to enable the slighly
mentally-disabled children to learn the information which will ease their daily lives and help them solve their
problems with ease more effectively and more permanently through the use of information technologies. The
study was carried out at Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler Elementary School and Vocational School in
Edirne. 20 slightly mentally-disabled students from Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler Elementary School and
Vocational School participated in the application. These 20 students were divided into two groups, ten students
in each, and the groups were homogenized as much as possible. During the application, while the students of one
group were given traditional education, the students in the other group were educated with interactive contents
on the Web-Assisted Distance Learning System. Both groups were tested before and after the application and the
success level between these two groups was evaluated.
Keywords: Educatable mentally-disabled, Web-Assisted Distance Learning, Information Technologies,
Computer-Assisted Education.
Eğitilebilir Zihinsel Engellilerin bu derslere ilişkin
akademik başarıları üzerindeki etkisini araştırmak, bu
çalışmanın temel amacıdır.
1.2. Önem
Eğitim öğretim hakkını düzenleyen (Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesine ek 1 No. lu Protokolün
(20.03.1952, Paris) 2. maddesinde eğitim hakkı; ‘‘hiç
kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz’’ olarak
belirtilmiştir. Bu madde T.C. Anayasası 42. Madde 1.
Fıkra'sında da, 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz’’ olarak ifade edilmiştir.

1. Giriş
1.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Zihinsel Engelliler Okulu’nda
öğrenim gören öğrencilerin, Matematik dersinde yer
alan kavram ve becerileri etkin bir şekilde
öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaçla öncelikle,
kullanımı basit ve fazla karmaşık olmayan bir öğrenim
yönetim
sistemi
yazılımı
gerçekleştirilmiştir.
Ardından, bu öğrenim yönetim sisteminde okutulacak
dersler için, uygulama yapılacak öğretmenler ile
konular seçilmiştir. Daha sonra konular ile ilgili MEB
müfredatına uygun içerikler geliştirilmiştir. Derslerle
ilgili e-öğrenme materyallerinin belirlenmesi ve
geliştirilmesinden sonra yazılan öğrenme yönetim
sistemi altında çalışan, MEB müfredatına uygun
geliştirilmiş Matematik ders içeriklerinin, Web
Destekli Uzaktan Eğitim sistemi ile öğretilerek,
Zihinsel Engelliler Okulu’nda öğrenim gören

Birleşmiş Milletlere Taraf Devletler, engellilerin
eğitim hakkını tanırlar. Taraf Devletler, bu hakkın
fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın
sağlanması için, eğitim sisteminin her seviyede
engellileri de içine almasını ve ömür boyu öğrenim
imkanı sağlamalıdır [1].
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Erkut Kardeşler İlköğretim Okulu ve İş Okulunda
yapılmıştır. Okulun mevcudu 83 kişi olup bunlardan
30 öğrenci ilköğretim bölümünde, 53 öğrenci
ortaöğretim kısmında eğitim görmektedir. Çeşitli
problemlerinden
dolayı
devamsızlık
çok
yapılmaktadır. İlköğretim kısmında olan öğrenciler
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okulları
müfredatına bağlı kalınarak her öğrenci için BEP
(Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanarak eğitimöğretimlerine devam etmektedirler.

Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyetinin 5378 sayılı
Özürlüler
Kanunu'nun 15. Maddesinde “Hiçbir
gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez.
Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel
durumları ve farklılıkları
dikkate alınarak,
bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla
eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır.
Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda
genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme
haklarını kullanabilmektedirler [2].

Çalışılacak sınıfların seçiminde;
Bu bağlamda Zihinsel Engelli bireylere de, onların
gelişimine fayda sağlayacak, toplumda daha iyi bir
yer edinmelerine yardımcı olacak ve onları daha
sosyal kılacak
eğitimleri, yeni teknoloji ve
gelişmelerin ışığında engellilerin hizmetine sunmak
gerekir.

 Öğrenci devamsızlığı en az olan
 Öğrenci seviyesinin ortalamaya en yakın olduğu
 Öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde
olabileceğimiz
 Bu konuda yeterince uzmanlaşmış öğretmeni olan
kriterleri göz önünde bulundurulmuştur [4].

1. Web Destekli uzakta eğitimde, eğitilebilir zihinsel
engelli öğrencilerin başarısını etkileyen değişkenlerin
neler olduğunu ortaya koyması açısından,

Uygulama yaptığımız sınıf hafif düzeyde engeli
bulunan, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerden
oluşmaktadır. Öğrenciler iki grup şeklinde öğretim
görmüşlerdir. 1. Grup 3. Sınıf öğrencilerinden
oluşmakta ve klasik öğretimin gerçekleştirildiği
sınıftır. 2. Grup 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden
oluşmakta
ve
bilgisayar
destekli
öğretimin
gerçekleştirildiği sınıftır.

2. Yeni tasarlanan ve yazılan öğrenim yönetim
sisteminin ve hazırlanan öğretimsel içeriklerin
eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin yaşam boyu
öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada bir kaynak olması
açısından,
3. Eğitilebilir zihinsel engelli öğrenciler için
hazırlanmış ve Web Destekli uzaktan eğitim amaçlı
ilgili diğer çalışmalara da ışık tutabilecek olması
açısından önemlidir [3].

2.2. Uzaktan Eğitim Programı
Yapılacak çalışma için engellilere yönelik olarak,
diğer uzaktan eğitim programlarına göre kullanımı
daha basit, daha görsel ve istenilen içeriğe daha çabuk
erişilebilen bir uzaktan eğitim programı tasarlanmış ve
yazılmıştır.

1.3. Problem
Bu çalışmada, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin
Matematik dersine yönelik daha anlamlı ve kalıcı
öğretim yaşantılarının oluşması amacı ile MEB
müfredatına uygun olarak hazırlanan içerikler
kullanılarak
Web
Destekli
uzaktan
eğitim
gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen sorulara yanıt
aranmıştır:

Yazılımın geliştirilmesi aşamasında şunlara dikkat
edilmiştir.
Yüz yüze verilen her dersin birde Web Destekli
Uzaktan Eğitim aracılığıyla yüz yüze eğitim
öğrencilerine yönelik şekli bulunmaktadır. Bir ders
için hazırlanan Web sayfasının dersin basılı
materyaline bir ek olduğu göz ardı edilmemelidir.
Burada asıl amaç, yüz yüze eğitime destek vermek ve
yapılabilecek sonsuz tekrar ile eğitimde kalıcılığı
sağlamaktır [5].

1. Matematik dersi için hazırlanan ve geleneksel sınıf
içi öğretim faaliyetlerini destekleme amacıyla da
kullanılan Web Destekli uzaktan eğitim yöntemi,
öğrencilerin ders içeriğindeki kavram ve becerileri
daha etkin öğrenmelerine katkı sağlamakta mıdır? Bu
bağlamda, uygulama grubunda yer alan öğrenciler ile
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin Matematik
dersi akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir
fark var mıdır?

Gelişmiş
iletişim
yöntemlerinden
öğrenci
çoğunluğunun
yararlanmasının
sağlanması
hedeflenmekte ve özellikle öğrenci-öğrenci
ve
öğrenci-eğitici arasında daha iyi bir
iletişimin
kurulması
amaçlanmaktadır
[6].
Geliştirilen
platformda Web sayfaları, AdobeDreamweaver, bu
Web Editörünün yeterli olamadığı yerlerde HTML
(Hyper Text Markup Language) ile elle kodlama
yapılarak statik Web sayfaları hazırlanmıştır.
Sistem içerisinde çeşitli etkileşim faaliyetlerini
sağlayabilmek için DHTML (Dynamic Hyper Text
Markup Language) adı verilen dinamik Web sayfaları

2. Materyal ve Metod
2.1. Çalışma Grubu ve Ön Hazırlık
Çalışmalarımız, Edirne Valiliği Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı Edirne Merkez Faika RaikaŞaika
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VisualStudio.NET programlar topluluğu bünyesinde
bulunan (Visual Basic.NET, ASP.NET, ADO.NET ve
SQL) yazılımlar ve programla dilleri kullanılarak
geliştirilmiştir.

Zihinsel engelli öğrencilere matematik dersi ile ilgili
bilgisayar destekli ve klasik eğitimden önce ve sonra
yapılan test sonuçlarına göre çalışma ve kontrol grubu
öğrencileri arasında farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi
uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre Çizelge 1’deki
anlamlılık satırı (Asymp. Sig.) incelenmiş ve söz
konusu değerlerin 0.05 değerinden büyük olduğu için
(p>0.05), eğitimden önce ve sonra her iki grubun
başarı düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmamaktadır.

İnternet aracılığıyla sunulan ders sayfalarına ve
yönetim sayfalarına, sisteme kayıtlı olmayan
kullanıcıların ulaşmasını engellemek ve sisteme kayıtlı
kullanıcıların bilgilerinin güvenliğini sağlamak için
sunucu taraflı çalışan ve istemciye sadece HTML
kodları gönderen, ASP (Active Server Pages)
kullanılmıştır. Sisteme ait bilgilerin depolanması ve
gerektiğinde kullanılabilmesi için Microsoft Access
veri tabanı, veri kaynaklarını açmak için ADO
(ActiveX Data Objects) kullanılmıştır.
Uygulama Arayüzü
Uygulama Arayüzü farklı kullanıcı grupları için farklı
görünümdedir.
Öğretmen – Öğrenci Kullanıcısı
Bu kullanıcı grubu, sisteme yüklenen dersler ve
içerikleri
görüntüleyebilmekte
ve
içeriklerde
istedikleri kadar tekrar yapabilmektedirler.

Resim 2. Program Sorumlusu – Sistem Yöneticisi
Kullanıcısı
3.1. İçerik Geliştirme
İlgili dersler için içerikler hazırlanırken, Adobe Flash
CS3 ve CS4 programları kullanılmıştır. Ayrıca
içerikler ilgili sınıfın MEB müfredatına uygun olarak
geliştirilmiştir.

Resim 1. Öğretmen – Öğrenci Kullanıcısı
Program Sorumlusu – Sistem Yöneticisi Kullanıcısı
Resim 3. Azlık-Çokluk Konusu

Bu kullanıcı grubu, sisteme yeni sınıf ekleyebilir, yeni
ders tanımlayabilir ve derslere içerik ve alıştırma
ekleyebilir. Ayrıca sisteme kullanıcı tanımlama, silme
ve güncelleme yetkileri de bu kullanıcı grubundadır.
3. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin
Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi, “Eğitilebilir zihinsel
engelli öğrencilerin Matematik dersi akademik
başarıları, Web Destekli uzaktan eğitim ile öğretim
görme ya da geleneksel sınıf içi öğretim görme
durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”
şeklinde ifade edilmiştir.

Resim 4. Sayılardan İstenilen Kadarını Ayırma
Konusu
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parametrik bir test olan Mann-Whitney U Testi ile iki
grup arasında matematik başarı puanları açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı test
edilmiştir.

Gözlem sayısının istatiksel olarak parametrik testlerin
uygulanamayacak kadar küçük olması nedeniyle
parametrik testler için geçerli olan varsayımları
sağlamayacağından (parametrik olmayan) non-

Çizelge 1. Öğrenme Tekniği Açısından Çalışma ve Kontrol Grubu Genel Matematik Başarı Düzeylerinin
İncelenmesine İlişkin Mann-Whitney U Test Sonuçları
İlk Test
Son Test

Grup
ÇalışmaKontrol
Toplam
ÇalışmaKontrol
Toplam

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Gözlem Sayısı
101020
101020

Ortalama Değer
10,7010,30

Ort. Toplamı
107,00103,00

12,608,40

İlk Test
48,000
103,000
-0,152
0,879

126,0084,00
Son Test
29,000
84,000
-1,596
0,110

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlardan yola
çıkıldığında; web destekli öğretim yöntemi
kullanılarak sunulan derslerin, eğitilebilir zihinsel
engelli öğrencilerin akademik başarısını ve
öğrenmelerindeki kalıcılığını arttırdığı görülmektedir.
Dolayısıyla, araştırmanın tüm konularından olumlu ve
yüksek sonuçlar elde edilebilecek, web destekli
öğretim yönteminde uygun araç ve teknolojilerin
seçiminin yapılarak bunların ders içeriklerine iyi
yansıtılması
ile
akademik
başarıda
artış
sağlanabilecektir.

4. Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde zihinsel engelli öğrencilerin matematik ve
dersindeki akademik başarılarının Web Destekli
uzaktan eğitim ile öğretim ve klasik öğretim arasındaki
farklılıklar açısından sonuçlarına, tartışma ve
önerilerine yer verilmiştir.
Araştırmanın 1.denencesi olan “Web Destekli uzaktan
eğitim ile öğretim gören öğrencilerin, matematik dersi
akademik başarıları ile geleneksel sınıf içi öğretim ile
öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları
arasında farklılık var mıdır?” sorusuna ilişkin elde
edilen bulgular sonucunda klasik öğrenim yöntemleri
uygulanan öğrenciler ile Web Destekli uzaktan
eğitim yöntemi uygulanan öğrencilerin matematik
dersi genelindeki akademik başarıları arasında anlamlı
bir fark elde edilememiştir.

Bu amaçla, klasik eğitimin yanında çevrimiçi öğretim
ortamlarına uygun olan tasarım modellerinin kullanımı
ile öğretim tasarımının yapılması ve bu tasarımın
uygun teknolojik alt yapı ve araç-gereçlerle
desteklenerek web destekli öğretim ortamlarının
oluşturulması ve web destekli öğretim ortamlarında
kullanılabilecek uygun etkinliklerin hazırlanması
önerilmektedir[9].

Uygulamada öğretmenin konuyu anlatma ön şartı
sağlandıktan sonra yapılan kalıcı öğrenmeyi sağlayan
pekiştirme işlemi sırasında sınıf ortamında yapılan
klasik öğretim yöntemleriyle Web Destekli uzaktan
eğitim yöntemi arasında anlamlı fark bulunmaması
bize, pekiştirme işleminin sınıf ortamı dışında da
verimli
bir
şekilde
gerçekleştirilebileceğini
göstermektedir.

Açıklama ve Teşekkür
Bu Çalışma Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans
Tezinden Elde Edilmiş Veriler İle Hazırlanmıştır.
Bu çalışma için her türlü izin ve desteği sağlayan
Edirne Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim
Okulu Yönetici ve Öğretmenlerine Teşekkür ederiz.

Bu bulgudan yola çıkarak zihinsel engelli öğrencinin
ve ailesinin günlük hayatlarını kolaylaştırıcı çözümler
elde edilebilir [7].

5. Kaynaklar

Yaptığımız araştırmanın sonucuna baktığımızda; belli
ön şartlar sağlandıktan sonra zihinsel engelli
öğrencilerin okula devam edemedikleri durumda,
ailelerin desteğiyle, Web Destekli uzaktan eğitim
uygulamaları ev ortamında yaptırılarak öğrenilenlerin
pekiştirilmesi sağlanabilir [8].

[1]http://www.engelsizbilisim.org/?page_id=281&lang
=tr (Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
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2

Özet: Hafif düzeyde zihinsel engeli (Eğitilebilir zihinsel engelli) olan çocukların bilişsel süreç yaklaşımı göz
önünde bulundurularak web tabanlı öğretimle sosyal beceri öğretimini öğretmen görüşleri doğrultusunda
değerlendirmek amacıyla yapılmış bu çalışma; bilgisayar destekli öğretimin mi yoksa klasik öğretimin mi?
öğretimde daha etkili olduğunu göstermek için sorulan sorulara cevap bulmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma da,
zihinsel engelli çocukların eğitimlerini daha kaliteli hale getirmek, bilişim teknolojilerinin zihinsel engelliler için
de faydalı olabileceğini gösterebilmek, sadece okul da değil istenilen her anda öğrenciye çalışma imkanı
sağlamak, istenildiği kadar tekrar yapma imkanı sağlamak, eğitim öğretimin istenilen her yerde mekandan
bağımsız olarak yapılabileceğini göstermek, çoklu medya ortamlarıyla öğretimi daha kolay ve kalıcı hale
getirmek, bireysel öğretimi gerçekleştirmek, telafi edici öğretimi sağlamak hedeflenmiştir. Elde edilen
bulgulardan bazılarında klasik öğretim de anlamlı bir fark bulunmuş ve bazılarında da web destekli eğitimde
anlamlı bir fark elde edilmiştir. Sonuç olarak araştırmanın geneli hakkında bir yorum yapılacak olursa klasik
öğrenim yöntemleri uygulanan öğrenciler ile web destekli uzaktan eğitim yöntemi uygulanan öğrencilerin sosyal
beceri öğretiminde akademik başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eğitilebilir Zihinsel engelli, Bilgisayar destekli eğitim, sosyal beceri, bilişsel süreç
yaklaşımı
Teaching Social Skills To Educable Mentally Retarded Children With a Web-Based Distance Education
System
Abstract: In this study, taking into account the cognitive process approach in accordance with the views of
teachers, it is aimed to find an answer to the question of whether computer-aided instruction or traditional
teaching is a more effective way of teaching social skills with web-based instruction to mildly intellectually
disabled (educable mentally retarded) children. In this study, it is aimed to increase the quality of education for
children with mental disabilities, demonstrate that the information technologies can also be useful for people
with intellectual disabilities, provide the opportunity to students for studying not only at school but at any time,
provide the opportunity to repeat as much as desired, show that education and training can be done at any place
independently of the location, make teaching easier and more permanent with multi-media environments, realize
individual education and provide compensatory education. The results obtained are discussed and suggestions
were made.
Keywords: educable mentally retarded, computer-aided education, social skills, cognitive process approach
gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen sorulara yanıt
aranmıştır:

1. Giriş
Günümüzde engellilerin sosyal hayata kazandırılması
sosyal hukuk düzeni içerisinde tüm çağdaş devletler
1.
tarafından kabul edilmektedir. Bu bağlamda, zihinsel
engelli bireylerin gelişimine fayda sağlayacak,
toplumda daha iyi bir yer edinmelerine yardımcı
olacak ve onları daha sosyal kılacak eğitimleri, bilişim
teknolojilerinden yararlanarak hizmetlerine sunmak
büyük önem taşımaktadır [1].

Sosyal beceri öğretimi için hazırlanan ve geleneksel
sınıf içi öğretim etkinliklerini destekleme amacıyla da
kullanılan web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi,
istenilen davranışı öğrenmeye katkı sağlamakta mıdır?
Bu bağlamda, uygulama grubunda yer alan öğrenciler
ile kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sosyal
becerileri gösterme başarı düzeyleri arasında anlamlı
bir fark var mıdır?

Bu çalışmada, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin
sosyal beceri öğrenimlerine yönelik daha etkili ve
kalıcı davranışların oluşması amacı ile MEB
2.
müfredatına uygun olarak hazırlanan içerikler
kullanılarak
web
destekli
uzaktan
eğitim

Sosyal beceri öğretiminde bilişsel süreç yaklaşımının
kullanılması,
öğrencilerin
yaşamlarında
karşılaşacakları sorunlara etkili çözüm yollarını
bulmayı sağlayacak mıdır?
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1.1.

olması, çevresi ile uygun şekilde etkileşim kurabilmesi
için gerekli olan sosyal becerilerinin olması ve gerekli
ortamlarda bu becerileri kullanabilmesi olarak
açıklanabilir. Sosyal yeterlilik, diğerlerinin bireyin
sosyal işlevleri hakkındaki kararına dayalıdır. Bir
başka deyişle sosyal yeterlilik, bireyin içinde yaşadığı
toplum tarafından belirlenen ölçütlere uygun olarak
davrandığına
ilişkin
yargılarını
temel
alan
değerlendirici bir terimdir ve sosyal yeterliliğin
temelini oluşturmaktadır.

Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

AAMR (Amerikan Zihinsel Gerilik Birliği) 2002
Haziran ayında yayınlanan en son yönergesinde
zihinsel engelliliği şöyle tanımlamaktadır:
“Zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve pratik
uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal
davranışların her ikisinde görülen anlamlı sınırlılıkları
karakterize edilen bir yetersizliktir .” [2].

1.3.
Ülkemizde MEB, özel eğitim yönetmeliğinde bu

sınıflandırmaya paralel olarak zihinsel engelli

çocukları





1.2.

Sosyal Beceri Yetersizlikleri

Beceri yetersizliği : Bireyin beceri yetersizliğini
belirlemek için bireyin daha önce o beceriyi kullanıp
kullanmadığının araştırılması gerekmektedir. Eğer
birey beceriyi daha önce hiç kullanmamışsa ya da hiç
kullanmıyorsa, bireyin beceriyi kazanmadığı sonucuna
varılabilir.

eğitilebilir (45-75),
öğretilebilir (25-44),
klinik bakıma gereksinim duyan (zeka düzeyi
24’ten düşük olan)
öğrenme güçlüğü olan

çocuklar olarak sınıflandırılmıştır [3].

Performans yetersizliği : Performans yetersizliği olan
birey bir beceriyi nasıl yapacağını bilir, bu beceri
bireyin repertuarında vardır, ancak birey bu beceriyi
yeterli sıklıkta ve uygun zamanlarda kullanmayabilir.

Sosyal Beceri

Çalışmanın ikinci bölümünde KFY, ürün geliştirme
süreci ve KFY' nin işleyiş adımları hakkında bilgi
verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada yapılan
uygulamadan bahsedilmiştir. Son bölümde ise sonuç
ve öneriler verilmiştir.

Kendini kontrol yetersizliği : Birey duygusal
tepkilerindeki artış yüzünden (Emotional arousal
response) herhangi bir sosyal beceriyi öğrenmeyebilir.
Kaygı gibi yoğun duygusal tepkiler bireyin beceri
öğrenmesini engeller.

2. Kalite Fonksiyon Yayılımı

Beceriyi ortaya koyma yetersizliği : Çocuk beceriyi
nasıl sergileyeceğini öğrenmiştir, ancak birey sosyal
beceriyi sergilerken duygusal tepkilerindeki artış
nedeniyle sergilemede güçlük çektiği zaman bu
yetersizlikten söz edilebilir [5].



Çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde yaşama iyi
uyum sağlaması ayrı bir öneme sahiptir. Çocukların
kazanması gereken becerilerden biri de sosyal
becerilerdir. Erken yıllardan itibaren değişik
yöntemlerle çocuklara becerilerin birikimli olarak
kazandırılması gerekmektedir. Çocuk gelişirken aile,
arkadaşlar,
okul
ve
diğer
toplumsallaşma
kaynaklarından doğrudan ya da dolaylı etkilenerek bu
becerileri kazanır. Ancak, bu becerileri bazı çocuklar
yeterince kazanamazlar ve o zaman bu becerileri
kazanmaları için bazen doğrudan müdahale yapılması
gerekebilir. Sosyal beceri çalışmalarında öncelikle
çocukların ne tür becerilerinin eksik olduğunun
belirlenmesi gerekmektedir. Sosyal beceri; başkaları
ile iletişimi mümkün kılacak, sosyal açıdan

1.4.

Bilişsel Süreç Yaklaşımı

Bilişsel süreç yaklaşımı, zihinsel engelli bireyin
olayları analiz etme, sıraya koyma, ayırt etme
becerisini geliştirir ve bireyi düşünmeye yönlendirir.
Bu yaklaşımda bireye sosyal durumlarla ilgili problem
çözme becerisi öğretilmeye hatta bireye tek bir sosyal
beceri değil, farklı sosyal durumlarla karşılaştığı
zaman baş edebileceği sosyal problem çözme becerisi
kazandırılmaya çalışılır [6].
Bilişsel süreç yaklaşımı

kabul edilebilir ve öğrenilmiş davranışlar olarak
tanımlanabilir. Sosyal beceriler, bireyin yasam
kalitesini arttırır, hedeflerine ulaştırır ve yasam boyu
yararlanabileceği bir hizmet olarak kabul edilir [4].

 Problemi tanımlamak
 Problemin analizini yapmak
 Problemi çözmek
aşamalarından oluşur [7].

Sosyal beceri ve sosyal yeterlilik, çoğu zaman aynı
anlamda kullanılmasına karşın bu iki kavram birbirinin
yerine
geçmektedir.
Sosyal
beceriler
özel,
tanımlanabilir, ayrı özellikleri olan davranışlardır ve
geniş bir yapı olan sosyal yeterliliğin bir parçasıdır.
Buna bağlı olarak bireyin sosyal yeterliliğe sahip

Problem çözme üç ardışık aşamanın izlendiği bir
süreçtir. Birincisi problemi tanımlamak, ikincisi
problemin analizini yapmak ve son olarak da problemi
çözmektir. Bu üç aşamanın, bütün problem çözme
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stratejilerinde ortak olarak var olduğu düşünülmektedir
[7].
2.

Materyal ve Metod

Çalışmalarımız, Edirne Valiliği Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı Edirne Merkez Faika Raika Şaika
Erkut Kardeşler İlköğretim Okulu ve İş Okulunda
yapılmıştır. Okulun mevcudu 83 kişi olup bunlardan
30 öğrenci ilköğretim bölümünde, 53 öğrenci
ortaöğretim kısmında eğitim görmektedir. Çeşitli
problemlerinden
dolayı
devamsızlık
çok
yapılmaktadır.

Resim 3. Program Sorumlusu – Sistem Yöneticisi
Kullanıcısı Arayüzü

Çalışılacak sınıfların seçiminde;
 Öğrenci devamsızlığı en az olan
 Öğrenci seviyesinin ortalamaya en yakın olduğu
 Öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde
olabileceğimiz
 Bu konuda yeterince uzmanlaşmış öğretmeni olan
kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.
Uygulama yaptığımız sınıf hafif düzeyde engeli
bulunan, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerden
oluşmaktadır. Öğrenciler iki grup şeklinde öğretim
görmüşlerdir. 1. Grup 3. Sınıf öğrencilerinden
oluşmakta ve klasik öğretimin gerçekleştirildiği
sınıftır. 2. Grup 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden
oluşmakta ve web tabanlı uzaktan eğitim ile öğretimin
gerçekleştirildiği sınıftır.
2.1.

Resim 4. Ders ekleme ve düzenleme ekranı
2.2.
Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın birinci alt problemi, “Eğitilebilir zihinsel
engelli öğrencilerin sosyal beceri öğretim başarıları,
web tabanlı uzaktan eğitim ile öğretim görme ya da
geleneksel sınıf içi öğretim görme durumuna göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade
edilmiştir.

Uzaktan Eğitim Programı

Uzaktan eğitim programında uygulama arayüzü farklı
kullanıcı grupları için farklı görünümdedir.


Gözlem sayısının istatiksel olarak parametrik testlerin
uygulanamayacak kadar küçük olması nedeniyle
parametrik testler için geçerli olan varsayımları
sağlamayacağından parametrik olmayan (nonparametrik) bir test olan Mann-Whitney U Testi ile iki
grup arasında matematik başarı puanları açısından
istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı test
edilmiştir.

Öğretmen – Öğrenci Kullanıcısı

Zihinsel engelli öğrencilere bilişsel yaklaşımla sosyal
beceri öğretimi ile ilgili bilgisayar destekli ve klasik
eğitimden önce ve sonra yapılan test sonuçlarına göre
çalışma ve kontrol grubu öğrencileri arasında farklılık
olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U
testi uygulanmıştır. Uygunsuz dokunmaktan kaçınma
becerisi öğreten beşinci hikaye için sorulan 10 sorudan
9 tanesinde H0>0.05 olduğundan dolayı Web tabanlı
uzaktan öğretimin klasik öğretimden daha etkili
olduğu görülmektedir.

Resim 1. Öğretmen – Öğrenci Kullanıcısı arayüzü

3.
Sonuçlar
Uygulama gurubu ile kontrol grubunun sosyal beceri
öğretimi günlük hayatta çok karşılaşabilecekleri
konulardan belirlenmiştir. Hazırlanan alıştırmalar
uygulama ve kontrol grubuna uygulanarak ölçek

Resim 2. Ders anlatım ara yüzü
• Program Sorumlusu – Sistem Yöneticisi Kullanıcısı
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formlarına öğrencilerin geri dönütleri not edilmiştir.
Rastgele seçilen 3 hikayenin değerlendirilmesi şu
şekildedir.

öğrencilerin sosyal beceri öğretiminde akademik
başarıları arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir.
3. Sonuç
Klasik öğrenim yöntemleri uygulanan öğrenciler ile
web destekli uzaktan eğitim yöntemi uygulanan
öğrencilerin sosyal beceri öğretiminde akademik
başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

3.1.
Özür Dileme Becerisinin Öğretim
Türünden Farklılığının Testi
Özür dileme becerisinin öğretiminde kullanılan
Hikaye-1 ‘e öğrencilerin vermiş
oldukları cevapların değerlendirilmesinde yalnızca
Soru-1’in dışında diğer sorularda bilgisayar destekli
öğretim ile klasik öğretim arasında bir farklılığın
olmadığı ortaya konulmuştur. Soru-1’de ise klasik
öğretim bu konuda bilgisayar destekli eğitime nazaran
daha etkin olduğu test sonucunda ortaya konulmuştur.
Eğer H0 < 0.05 olacak olursa H0 red edilecektir, yani
klasik öğretim, bilgisayar destekli öğretimden
farklıdır. Farkın klasik öğretimden kaynaklandığı
ortaya konulmuştur. Böylece bilgisayar destekli
öğretimin bu madde için etkili olmadığı test sonucu
belirlenmiştir. Bu sonucun yorumunda daha duyarlı
olmak gerekir. Öğrencilerin özel durumu ve
devamsızlıkları ile gözlem sayısının az olması
yorumlarda dikkate almamız gereken unsurları
oluşturmaktadır.

Açıklama ve Teşekkür
Bu Çalışma Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans
Tezinden Elde Edilmiş Veriler İle Hazırlanmıştır.
Bu çalışma için her türlü izin ve desteği sağlayan
Edirne Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim
Okulu Yönetici ve Öğretmenlerine Teşekkür ederiz.
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Bu testlerden elde edilen bulgular sonucunda klasik
öğrenim yöntemleri uygulanan öğrenciler ile web
destekli uzaktan eğitim yöntemi uygulanan
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Siber Akran Zorbalığı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneklemi
Seda Gökçe TURAN
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı
sedagokce.turan@bahcesehir.edu.tr

Özet: Bu çalışmanın amacı “Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin siber akran zorbalığına maruz kalma ve
siber akran zorbalığını gösterme davranışları arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aramaktır. Aynı
zamanda, siber akran zorbalığına etki eden cinsiyet ve yaş faktörlerinin etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 172
’si kız, 128 ’i erkek olmak üzere, toplam 300 lise ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların
yaşları 15 ile 16 arasında değişmektedir. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve Siber Akran
Zorbalığı Envanteri kullanılmıştır. Siber akran zorbalığına maruz kalma ve gösterme davranımı ile yaş ve
cinsiyet arasındaki farklılıkları değerlendirmek için varyans analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarında siber
akran zorbalığına maruz kalan ergenlerin, daha fazla siber akran zorbalığı davranımını gösterdikleri
bulunmuştur. Aynı zamanda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber akran zorbalığına maruz
kaldıkları ve siber akran zorbalığı davranımını gösterdikleri bulunmuştur. Ancak, yaşa göre siber akran
zorbalığına maruz kalma ve gösterme davranımı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu
bulgular literatür desteği ile tartışılmış, ileride yapılabilecek araştırma konuları önerilmiş ve bu çalışmaların
sonuçlarının terapi sürecine katkıları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siber akran zorbalığı, siber şiddet, akran zorbalığı, ergenler arası şiddet, ergenler
tazelemekte, kimliklerinin belli olmamasına güvenerek
çoğu zaman da karşısındaki kişileri rahatsız ederek,
hakaret ederek benlik tatmininde bulunmaktadırlar.
Tüm bunlar sadece psikolojik ya da eğitsel boyutta
değil aynı zamanda sosyolojik boyutta da irdelenmesi
gereken konulardır. Unutulmaması gereken nokta
bugünün gençlerinin yarının yetişkinleri olduğu ve
bilişim teknoloji araçları etkisiyle görebilecekleri
zararların sadece onların değil toplumun da geleceğini
etkilediğidir. İnsanoğlu farkında olsa da olmasa da
“model alma” ile eğitimine ve gelişimine devam
etmektedir. Gördüğü davranışlar, tepkiler, etrafındaki
insanlar bireyin kişilik gelişimini ve benliğini
etkilemekte,
kimliğini
oluşturmasına
yardım
etmektedir, özellikle de ergenlik döneminde.
İnternetten tanımadığı kişilerle iletişim kuran ergenler
belki her zaman çok ciddi boyutta zararlar
görmemektedir. Fakat siber ortamda tanışıp,romantik
ilişki yaşadığı kişiden zarar gören, tecavüze uğrayan,
belki de sadece duygusal anlamda istismar edilen
ergen bu olaydan aldığı yarayı hem fiziksel hem de
ruhsal olarak taşıyacaktır. Bu da onun ilerideki
yaşantısını,
karşısına
çıkan
insanlara
nasıl
davrandığını, nasıl ilişkiler kurduğunu etkileyecektir.
Daha ileri boyutta düşünülürse, bu kişinin kurduğu
ilişkiler toplumsal boyutta da diğer insanları
etkileyecektir. Romantik ilişkiler dışında, siber
ortamda tanışıp arkadaş olan kişilerin de tecrübe
ettikleri olaylar hakikaten düşündürücüdür. İlk
buluşmada şiddete uğrayanlar, haklarında dedikodu
yayılanlar, belli forum sitelerinden gurur kırıcı şekilde
çıkartılanlar, ırkçı, şiddet içeren, utandırıcı mesajlara
maruz kalanlar durumun ciddiyetini gözler önüne
sermektedir. Göz önünde bulundurulması gereken bir
diğer önemli nokta ise ergenlerin birbirileri ile sık sık
paylaşım içinde olmaları ve siber ortamda kurulan
arkadaşlıkların, flörtlerin artık “moda” olmasıdır.
Siber ortamda kurulan arkadaşlıkların artık “normal”

1. Giriş
1.1 Problem
Bu araştırmanın problem cümlesi “Siber akran
zorbalığına maruz kalma ve gösterme davranımlarının
siber akran zorbalığına maruz kalma ile bir ilişkisi var
mıdır? “şeklinde özetlenmiştir.
1.2. Amaç
Bu araştırmanın amacı “Lise öğrenimine devam eden
öğrencilerin siber akran zorbalığına maruz kalma ve
siber akran zorbalığını gösterme davranımları arasında
bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aramaktır.
1.3. Önem
Ülkemizde bilişim teknolojisinin ve araçlarının
kullanımının ergenler arasında hızla yayıldığı
düşüncesinden hareketle, yararlarının yanısıra bilişim
teknolojisinin zararları da düşünülmelidir. Özellikle
siber akran zorbalığı için gerekli önlemlerin alınması
ve bu konuda çalışan uzmanların harekete geçmesi
gereklidir. Ancak ülkemizde bu konu ile ilgili
araştırma sayısı yeterli düzeyde değildir. Ergenler
çoğu zaman siber ortamda sadece eğlence amaçlı
olarak bile yaptıkları davranımların literatürde “siber
zorbalık” olarak tanımlandığını ve bunun bir suç
olduğunu bilmemektedirler.
Araştırmacılar için ise, okullardaki akran zorbalığının,
bilişim teknolojisi araçları kullanımı ile daha tehlikeli
ve yeni bir yüzü olarak tanımlanan siber akran
zorbalığına bakış açıları çok farklı ve tartışmalı
olabilmektedir. Kimi araştırmacılara gore, gençler
günlük hayatta söyleyemeyecekleri sözleri siber
ortamda çok daha rahat ifade etmekte, özgüvenlerini
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olarak algılanması da tehlikenin hafife alınmasına
neden olmaktadır. Sonuç olarak siber ortamda yüzünü
görmeden konuşulan, sohbet edilen kişi tamamen
kimliğini saklıyor, yalan söylüyor olabilir. Daha da
kötüsü bu kişi sapkın fantezileri olan ya da ruh sağlığı
yerinde olmayan biri de olabilir. Olayın en olumsuz ve
uçtaki etkileri göz önünde bulundurulmalı, ergenler ve
ebeveynler bu konuda bilinçlendirilmelidir. Belki
başlarda gereksiz bir paranoya gibi görülse de,
unutulmaması gereken nokta siber akran zorbalığının
sonuçlarının ve etkilerinin çok ürkütücü boyutlara
ulaşabilmesidir.

(Quantitative) bir araştırmadır ( Patton, 1990).
1.5. Örneklem
Çalışmanın amacı doğrultusunda, İstanbul İl
merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
genel liselerde uygulama yapabilmek için İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir.
Araştırmanın konusunun ve ölçekte kullanılan
sorulardan özellikle “sohbet odasında ahlaksız teklifte
bulunmak “sorusu gibi sorular, konunun hala tabu
olarak geçmesi nedeni ile araştırma için okul
bulunmasında sıkıntı yaşanmıştır. Bu yüzden,
araştırma uygulanmadan önce, İstanbul’daki pek çok
okul ile görüşülmüş, izin alınamamış, fakat iki devlet
okulundan (Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi ve
Kurtuluş Lisesi) izin alınmıştır. Araştırmanın
örneklemini bu iki lisenin ikinci ve üçüncü sınıfına
devam eden 300 öğrenci oluşturmaktadır ve araştırma
için gerekli resmi izinler Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
alınmıştır.

Tüm bunların yanısıra, araştırmacılar daha çok okul
başarısı, özgüven kaybı, arkadaş ilişkilerinde
yetersizlik ve yetişkinlik çağında sosyal izolasyondan
bahsetmektedirler (Pepler, 2008). Fakat bilgisayar
başında uzun süre kalmanın en başta obezite gibi
sağlık sorunlarına yol açabildiği araştırmacıların çok
fazla üzerine eğilmediği bir noktadır. Sadece siber
zorbalık değil, bilişim teknolojisi araçlarının diğer yan
etkileri üzerinde de durulmalıdır.

Tablo 1’de çalışmaya ait örneklemin demografik
bilgileri verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan
öğrencilerin, % 50’si (n: 150) Bahçelievler Kemal
Hasoğlu Lisesi’nden ve %50’si (n:150) Kurtuluş
Lisesi’nden katılmıştır. Toplamda 300 kişi olan
katılımcıların %57, 3’ü (n: 172) kız ve %42, 7’si (n:
128) erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 51,
7’si (n: 155) 16 yaş grubunda; %48, 3’ü ise (n: 145) 15
yaş grubunda yer almaktadır.
1.6. Veri Toplama Araçları

1.4. Araştırmanın Modeli:
Bu çalışmanın modeli, genel olarak bakıldığında,
zaman açısından düşünüldüğünde ve metot
yönünden incelendiğinde bir “betimleme” modelidir
( Patton, 1990) Veri kaynağı ve veri toplama aracı
bakımından incelendiğinde bu çalışma bir “anket ”
( survey) araştırmasıdır.

Bu çalışma amaç yönünden irdelendiğinde ise Bu çalışmada, Erdur- Baker ve Kavşut (2007)
değerlendirme ağırlıklı bir araştırmadır (Patton, tarafından geliştirilen “ Siber Zorbalık Envanteri”
1990) .Başka bir ifade ile bu çalışma ile siber akran kullanılmıştır. Orijinal “ CBI ” ( Cyber Bullying
zorbalığı, ergenlerin siber akran zorbalığına maruz Inventory) (Siber Zorbalık Envanteri) iki paralel
kalma ve sergileme oranlarını yaş, cinsiyet, siber formdan oluşmaktadır. İlk formda siber akran zorbalığı
akran zorbalığına maruz kalma faktörleri ışığında davranımını gösterme; ikincisinde ise siber akran
bir değerlendirmeden geçirilmiştir.
Analiz zorbalığı davranımına maruz kalma incelenmektedir.
teknikleri yönünden bakıldığında bu çalışma sayısal
Tablo 1. Ergenlerin Demografik Özellikleri
Katılımcıların Bilgileri
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
Yaş
16 yaş grubu
15 yaş grubu
Toplam

Frekans

Yüzde %

172
128
300

% 57,3
% 42,7
% 100

155
145
300

%51,7
%48,3
% 100
yüzde kullanılarak verilmiştir.

1.7. Verilerin Analizi
Verilerin analizi bilgisayar ortamında, araştırmaya
katılan öğrencilerden alınan cevaplardan elde edilen
veriler SPSS 10,0 istatistik programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Öğrencilere ait bilgiler frekans ve
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Tablo 2: Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri ile Siber
Zorbalığa Maruz Kalma Ve Gösterme Davranımı
İlişkisi (Pearson Korelasyon)
Yaş
Cinsiyet
.015
Yaş
Sergileme
p < .05, ** ; p < .01, *

Sergileme
.243**
-.073

Bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında ise; Li
(2007), Kanada’da 177 yedinci sınıf öğrencisi ile anket
yöntemini kullanarak yaptığı araştırmada; siber
zorbalığa maruz kalan öğrencilerin % 59, 1’inin kız,
%38, 6’sının ise erkek olduğunu belirtmiştir. Siber
akran zorbalığı davranımını gösteren öğrencilerin ise
% 43, 5’i kız iken %52, 2’si erkektir. Bu araştırmanın
bulgularından değişik olarak Li (2007), kızların daha
fazla siber akran zorbalığına uğrarken, erkeklerin daha
fazla siber akran zorbalığı davranımını gösterdiklerini
belirtmiştir. Bu araştırmanın bulgularına benzer olarak
ise Li (2007) , siber akran zorbalığı davranımını
gösteren 159 öğrencinin, aynı zamanda siber akran
zorbalığı davranımına da maruz kaldıklarını belirtmiş,
bunun sonucunda siber akran zorbalığına maruz
kalmanın,
siber
akran zorbalığını gösterme
davranımını
tetiklediğini
belirtmiştir.
Çünkü,
öğrenciler siber akran zorbalığına maruz kaldıkça
davranımı göstermektedirler.

Maruz
Kalma
.134*
-.039

1.8. Bulgular ve Tartışma
Pearson korelasyon analizi, yaş ve cinsiyet faktörleri
ile siber akran zorbalığına maruz kalma ve siber akran
zorbalığını gösterme davranımları arasındaki ilişkinin
belirlenmesi
için
uygulanmıştır.
Sonuçlara
bakıldığında; cinsiyet ile siber akran zorbalığını
gösterme davranımı arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (r: .243; p < .05). Benzer şekilde,
cinsiyet ile siber akran zorbalık davranımına maruz
kalma arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur (r:
.134; p < .05). Ancak, cinsiyet ile siber akran
zorbalığını gösterme davranımı arasındaki ilişki,
cinsiyet ile siber akran zorbalığına maruz kalma
arasındaki ilişkiden daha kuvvetlidir (r: .243; p < .05;
r: .134; p < .05). Bunun yanısıra, siber akran
zorbalığını gösterme davranımı ile siber akran
zorbalığına maruz kalma davranımı arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur (r: .392; p < .05). Bu
bulgulardan yola çıkarak, siber akran zorbalığına
maruz kalan öğrencilerin, maruz kalmayan öğrencilere
oranla daha fazla siber akran zorbalığı gösterdikleri ve
cinsiyet ile siber akran zorbalığına maruz kalma ve
gösterme davranımı arasında anlamlı bir ilişki olduğu;
yaş ile siber akran zorbalığına maruz kalma ve
gösterme davranımları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmadığı söylenebilir. Yaş ile siber akran
zorbalığına maruz kalma ve gösterme arasında anlamlı
bir ilişkinin bulunmamasının sebebi ise, yaş
gruplarının birbirine çok yakın olması ile
ilişkilendirilebilir.

Fakat bu bulgudan farklı olarak Beran, Li (2005)
Kanada’da yedinci ve dokuzuncu sınıfa devam eden
432 öğrenci ile yaptıkları araştırmada, siber akran
zorbalığına maruz kalma ve davranımı gösterme ile
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulmamışlardır. Bu
bulgunun yapılan araştırmadan farklı çıkmasının
sebebi, Beran, Li’nin (2005) araştırmasında kullanılan
örneklemin yaşça daha küçük olması ile
ilişkilendirilebilir.
Kowalski, Limber (2007) Amerika’da 767 altıncı,
yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisi ile yaptıkları
araştırmada kız öğrencilerin erkeklere oranla daha
fazla siber zorbalık ile yüz yüze geldiği, erkeklere
oranla daha fazla siber zorbalığa maruz kaldıkları
belirtmişlerdir. . Fakat erkek öğrenciler ise daha fazla
fiziksel
akran
zorbalığına
uğramakta
ve
uygulamaktadırlar. Buradan hareketle araştırmacılar,
kız öğrencilerin daha fazla dolaylı şiddete maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 3. Kız Ve Erkek Ergenlerin Yaşlarına Göre Siber Akran Zorbalığına Maruz Kalma Davranımına Ait
ANOVA Sonuçları
Maruz Kalma
df
SS
MS
F
Cinsiyet
1
,663
,663
5,609 **
Yaş
1
3,574
3,574
,302
Cinsiyet + Yaş
1
,146
,146
1,235
Error
296
,118
,118
davranımında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı
görülmüştür. ANOVA analizi ile, siber akran
zorbalığına maruz kalma davranımı ile cinsiyet
arasındaki ilişki incelenmiş, kızlar ve erkekler ayrı ayrı
incelenmiştir. Bu analizin sonucunda erkek
öğrencilerin (M: 1,221; SD: ,030), kız öğrencilere (M:
1,126; SD: ,026) oranla daha fazla siber akran
zorbalığına maruz kaldıkları bulunmuştur. Yaş bazında

p< .05, ** p< .001*
Kız ve erkek ergenlerin yaşlarına göre siber akran
zorbalığına maruz kalma davranımında fark olup
olmadığının incelenmesi amacı ile ANOVA analizi
yapılmıştır. Analizlerin sonucunda , cinsiyete göre sibe
akran zorbalığına maruz kalma davranımının anlamlı
farklılık gösterdiği bulunmuştur ( F: 5,609; p< .05).
Fakat, yaşın siber akran zorbalığına maruz kalma
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bakıldığında ise, yaşı daha küçük olan erkek ergenler ,
daha fazla zorbalığa maruz kalmaktadırlar ( M: 1,233;
SD:, 043) .

daha fazla siber zorbalığa uğramaları, araştırmacıların,
yaş ilerledikçe siber zorbalığa maruz kalma oranının
düştüğü savını desteklemektedir. Smith ve ark. (2008)
yaptıkları ilk araştırmanın sonucunda siber akran
zorbalığına maruz kalma veya davranımı gösterme ile
yaş arasında anlamlı bir farklılık bulmamışlardır.
Fakat daha geniş bir örneklem grubu ile yapılan ikinci
araştırmada, yaşın artması ile siber zorbalık davramını
gösterme oranının da arttığı belirlenmiştir. 7 yaş
grubunun %8 ‘i; 8 -9 yaş grubunun % 12’si ve 10-11
yaş grubunun %23’ü siber akran zorbalığı davramını
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Akran zorbalığı
düşünüldüğünde, erkeklerin daha fazla fiziksel güç
uygulayabildikleri ve karşısındakine, daha çok
toplumsal öğretiler nedeniyle de (erkek adam kavga
eder, güç kullanır, dayak cennetten çıkmadır, kızını
dövmeyen dizini döver gibi) , kaba kuvvet
kullanmanın daha “kabul edilebilir” olması yüzünden,
erkek öğrenciler arasında akran zorbalığı daha sık
görülmektedir; hem uygulayıcı hem de maruz kalan
olarak. Fakat kız öğrenciler için akran zorbalığında
durum bu kadar kolay açıklanabilir değildir. Genel
olarak kız öğrenciler, ya erkek arkadaşlarını
diğerlerine zorbalık uygulaması yönünde kışkırtmakta,
ya da bazı durumlarda kendisi güç kullanmaktadır.
Siber zorbalık içinse durum biraz daha değişiklik
göstermektedir. Kullanıcının kimliğini çok rahat
gizleyebiliyor olması, bunda en önemli etkenlerdendir.
Kullanıcı kimliğini gizleyebildiği için, karşısındakine
çok daha rahat baskı uygulayabilmekte, daha rahat
üzebilmektedir. Ayrıca, kız öğrencilerin ergenlik
döneminde bundan daha kolay etkilenebileceği ve
etkilenebileceğinin de diğerleri tarafından bilineceği
göz önünde bulundurulduğunda, kız öğrenciler
erkeklere göre daha
fazla risk grubunda
bulunmaktadırlar. Fakat, burda unutulmaması gereken
nokta, “öğrenme biçimidir”. Erkek öğrenciler daha
fazla
akran
zorbalığını
uygulamaya
yatkın
olduklarından, benzer şekilde olaya maruz kalmaya da
yatkındırlar. Bilişim teknolojisi araçlarını kullanma ve
kullanma amacı düşünüldüğünde , erkek öğrenciler
kızlara göre daha rahat hareket edebilmektedirler.
Örneğin, yapılan pek çok araştırmada araştırmacıların
belirttikleri nokta, ebeveynlerin erkeklerden daha çok
siber ortamda kızları güvenliğinden endişe etmesidir.
Bu yüzden, geleneksel anlamda da bakıldığında
erkeklerin değil daha çok kızların internet kullanımı ve
internette tanıştıkları arkadaşları denetlenmektedir.
Siber akran zorbalığına maruz kalma ve davranımı
gösterme olarak bakıldığında, bilişim teknolojisi
araçlarını daha çok kullanan, daha fazla vakit geçiren
öğrenciler risk grubundadır. Bu yüzden erkek
öğrencilerin kızlara göre daha fazla siber akran
zorbalığına maruz kalması, araştırmanın sonucunda bu
bulgunun çıkması şaşırtan bir sonuç değildir.

Tablo 4. Kız ve Erkek Ergenlerin Yaşlarına Göre
Siber Akran Zorbalığına Maruz Kalma Davranımına
Ait Ortalamalar Ve Standart Sapmalar
Cinsiyet
Yaş
Ortalama
SD
Değer
Kız
17
1,160
,036
16
1,093
,038
Erkek
17
1,210
,043
16
1,233
,043
Literatürde yapılmış araştırmalara bakıldığında ise;
Dehue ve arkadaşları (2008), 1,211 orta birinci sınıf
ve ilkokul son sınıf öğrencileri ve onların ebeveynleri
ile araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçekler
uygulanarak, ebeveynlerin ve çocukların siber
zorbalığa maruz kalma davranımı gösterme sıklıkları
ile siber zorbalıkla başa çıkma stratejilerinin
incelendiği bir araştırma yapmışlar ve araştırmanın
sonunda erkek katılımcıların ( %50,5) %18,6’sının
siber akran zorbalığına
maruz kalırken, kız
katılımcıların (%49,5) % 13,4’ünün siber akran
zorbalığına maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Fakat bu
araştırmanın bulgularının tersine, Wolak ve arkadaşları
(2006) 1,501 10-17 yaş grubundan düzenli internet
kullanıcısı ergen ile yaptıkları araştırmada, kız
öğrencilerin %58’inin; erkek öğrencilerin ise
%42’sinin siber akran zorbalığına maruz kaldıklarını
belirtmiştir. Benzer şekilde Kowalski , Limber (2005)
3767 öğrenci ile yaptıkları araştırmada kızlaeın
%25’inin, erkeklerin ise % 11’inin siber akran
zorbalığına maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu
bulgu ise, kızların erkeklere göre neredeyse iki kat
daha fazla siber zorbalığa maruz kaldıklarını
göstermektedir. Smith ve ark. (2008) iki farklı
araştırma
yaparak
siber
akarn
zorbalığını
incelemişlerdir. 11-16 yaş grubundan , ilk çalışma için
92 öğrenci odak grup için belirlenmiş, daha sonra bu
araştırmanın sonuçlarını kontrol etmek için 533
öğrenci daha seçilmiş ve ikinci bir çalışma yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda kız öğrencilerin erkek
öğrencilere oranla daha fazla siber akran zorbalığına
maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (F (1, 86) = 4, 87,
p<.05; kızlar: 2, 04; erkekler: 1,51)
Li ise (2006), 264 yedinci ve dokuzuncu sınıf
öğrencileri ile yaptığı araştırmada, erkeklerin %25’i
kızlarınsa %25, 6’sı siber akran zorbalığına maruz
kaldıklarını belirtmiştir. Kız ve erkek öğrenciler
arasında siber akran zorbalığına maruz kalma
açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaş
bazında bakıldığında, yaşı küçük olan erkek ergenlerin
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Tablo 5. Kız Ve Erkek Ergenlerin Yaşlarına Göre Siber Akran Zorbalığını Gösterme Davranımına Ait ANOVA
Sonuçları
Gösterme
df
SS
MS
F
Cinsiyet
1
3,132
3,132
18,592 **
Yaş
1
,425
,425
2,521
Cinsiyet + Yaş
1
,432
,432
2,564
Error
296
48,867
,168
maruz kalanların daha fazla siber akran zorbalığı
sergiledikleri söylenebilir.1974 ile 2000 yılları
arasındaki 41 akran zorbalığı girişiminden 37 tanesi
kaza ile sonuçlanmış ve zorbalık uygulayanların
%71’i, olayı uygulamadan önce kendilerin zorbalığa
uğramış, zedelenmiş hissettiklerini belirtmişlerdir.
Araştırmacıların ortak olarak belirttikleri, akran
zorbalığı ve şiddet uygulayıcılarının daha önce
zorbalık ve şiddete uyguladığı yönündedir. (Patchin &
Hinduja; 2006). Bunun yanısıra cinsiyet ile siber
akran zorbalığına maruz kalma ve siber akran
zorbalığını sergileme arasında anlamlı bir ilişki
bulunduğundan, ölçeğe verilen cevaplara madde
bazında bakılmıştır.

p< .05, ** p< .001
Kız ve erkek ergenlerin yaşlarına göre siber akran
zorbalığını gösterme davranımında fark olup
olmadığının incelenmesi amacı ile ANOVA analizi
uygulanmış ve analizlerin sonucunda cinsiyete göre
siber akran zorbalığını gösterme davranımının anlamlı
farklılık gösterdiği bulunmuştur (F: 18, 592; p< .05,).
Fakat yaşın siber akran zorbalığını gösterme
davranımında bir farklılığa neden olmadığı
görülmüştür.
Tablo 6. Kız ve Erkek Ergenlerin Yaşlarına Göre
Siber Akran Zorbalığını Gösterme Davranımına Ait
Ortalamalar Ve Standart Sapmalar
Cinsiyet
Yaş
Ortalama
SD
Değer
Kız
17
1,189
,043
16
1,190
,045

Tablo 7. Siber Zorbalığını Gösterme Davranımına
Cinsiyet ve Maruz Kalma Faktörlerinin Etkilerine Ait
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları

Erkek

17
1,473
,051
16
1,320
,052
Siber akran zorbalığı gösterme davranımı ile cinsiyet
arasında anlamlı ilişki bulunmasının sonucu ANOVA
analizi uygulanarak, siber akran zorbalığı gösterme
davranımı ile kız ve erkek öğrenciler arasındaki ilişki
incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda erkek
öğrencilerin ( M: 1,396) kız öğrencilere ( M: 1,190)
oranla daha fazla siber akran zorbalığı davranımını
gösterdikleri belirlenmiştir. Bunun yanısıra yaşça
büyük olan erkek ergenler siber akran zorbalık
davranımını daha çok göstermektedirler ( M: 1,473;
SD: ,051) . Arıcak ve arkadaşlarının (2008) da
yaptıkları araştırmada belirttiği gibi, siber zorbalığa
daha fazla erkek öğrenciler maruz kalmakta, bu
yüzden erkek öğrenciler daha fazla siber zorbalık
davranımını sergilemektedirler. Fakat Li (2005)
yaptığı araştırmada erkeklerin kızlara oranla daha fazla
zorbalık uygularken, kızlar erkeklere göre daha fazla
siber zorbalığa kurban olduğunu belirtmiştir. Bu
bulgu ise yapılan araştırmadaki erkeklerin kızlara
oranla daha fazla siber zorbalığa maruz kaldıkları
bulgusu ile çelişmekte; fakat ülkemizde yapılan
araştırma ile örtüşmektedir.
Siber akran zorbalığını sergileme davranımına,
cinsiyet ve siber akran zorbalığına maruz kalma
davranımının etkisini incelemek amacı ile, hiyerarşik
regresyon
analizi
uygulanmştır.
Tablo
7
incelendiğinde cinsiyet faktörü tek başına, siber
zorbalığı sergileme davranımının %7’lik kısmını
açıklarken, siber zorbalığa daha evvel maruz kalma tek
başına %13’lük kısmını açıklamaktadır. ( R: .263; R2 :
0,69; p< .001) Bu bağlamda siber akran zorbalığına

Sergileme
Cinsiyet
Maruz
Kalma

R
.263
.442

R2
0,69
.126

%
%7
%13

* p< .001
1.9. Sonuç
Bu araştırmada lise ikinci ve üçüncü sınıfa devam
eden ergenlerin siber akran zorbalığına maruz kalma
ve gösterme oranları ile yaş, cinsiyet ve daha evvel
siber akran zorbalığına maruz kalma oranları
arasındaki
ilişki
incelenmiştir.
Sonuçlar
incelendiğinde, genel olarak cinsiyet ve daha evvel
siber akran zorbalığına maruz kalma bu veri için risk
faktörü olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, erkek
öğrencilerin daha fazla siber akran zorbalığına maruz
kaldıkları için, daha fazla siber akran zorbalığı
davranımını gösterdikleri de bulunmuştur.
Madde bazında bakıldığında ise , genel olarak erkek
öğrenciler interneten biri hakkında dedikodular\
olumsuz söylentiler yaymak maddesine; sohbet
odasında ahlaksız teklifte bulunmak maddesine; bir
forum sitesinde yazan yorumlarla, bilgilerle alay
etmek maddesine, forum yetkilisinin nedensiz yere
üyeliği iptal etme maddesine,elektronik posta aracılığı
ile tehdit içeren, kırıcı, utandırıcı mesajlar gönderme
maddesine maruz kaldıkları belirlenmiştir. Genel
olarak bakıldığında, erkek öğrencilerin maruz kaldığı
madde sayısı daha fazladır. Fakat bu yine de
genellenebilecek bir bulgu değildir çünkü, öğrencilere
ölçek uygulanırken rehberlik öğretmeni de sınıflarda
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bulunmuştur. Ayrıca, genel olarak toplumsal normlar
dahilinde de bakıldığında, erkekler başlarına gelen
olayları daha rahat paylaşabilirken, kızlar bu konuda
daha ketum davranabilmektedirler. Erkek öğrencilerin
en fazla gösterdikleri davranım olaraksa bir forum
sitesinde yazan yorumlarla, bilgilerle alay etmek
maddesi belirtilmiştir. Bu da, erkek öğrencilerin en
fazla maruz kaldıkları maddeler arasındadır. Böylece,
erkek öğrencilerin maruz kaldıkları maddeyi davranım
olarak da göserdikleri söylenebilir. Kız öğrencilerin en
fazla maruz kaldıkları madde ise elektronik posta
hesaplarının şifrelerinin ele geçirilerek erişimin
engellenmesi maddesi olarak belirlenmiştir. Kız
öğrenciler de tıpkı erkek öğrenciler gibi en fazla bir
forum sitesinde yazılan bilgiler ve yorumlarla alay
etmek
maddesindeki
davranımı
gösterdikleri
belirtilmiştir.
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Özet: Bankacılık sektörü, teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen ve teknolojinin sağladığı olanaklardan en
iyi yararlanan kurumların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe internet
bankacılığı hizmetleri kapsamında mobil imzanın kullanımını ortaya koymaktır. Araştırmanın içeriğinde, Türk
bankacılık sektöründe, yıllara göre mobil imzayı kullanan aktif müşteri sayısı, işlem hacmi ve mobil imza ile
işlem hizmeti sunan bankaların oranı yer almaktadır. Ayrıca, Türk Bankalar Birliği’ne kayıtlı olan 45 bankanın
internet bankacılığı hizmeti sunma oranı da verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında, Türk
bankacılık sektöründe internet bankacılığı hizmetlerinden mobil imza kullanımının henüz yaygınlaşmadığı
görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Bankacılık, Elektronik İmza, Mobil İmza, İnternet Bankacılığı.
Mobile Signiture in Turkish Banking Sector
Abstract: Banking sector is one of the institutions that are most affected by technological developments and
benefit from the opportunities offered by technology. The aim of this research is to reveal the usage of mobile
signature within the scope of internet banking services in Turkish Banking sector. This study includes rate of
banks offering transactions with mobile signature, the number of active customers using mobile signature and
transaction volume carried out by these customers in Turkish banking sector. In addition, rate of providing
internet banking services for 45 banks, registered with the bank association of Turkey, are also provided.
According to the data obtained in this study were the use of mobile signature is not common in internet banking
services concerning the Turkish banking sector.
Keywords: Banking, Electronic Signature, Mobile Signature, Internet Banking.
elektronik imza (e-imza) uygulamasını kullanmaya
başlamışlardır. Türkiye, bu teknolojinin kullanımını
teşvik etmek ve çerçevesini belirlemek için 23 Ocak
2004 tarihinde 25355 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”nu
yürürlüğe koymuştur. Türkiye’de mobil imza hizmeti
2006 yılının Eylül ayında Turkcell iletişim firması ile
ESHS e-Güven arasında imzalanan anlaşma ile test
çalışmalarına başlanmıştır [3]. Ayrıca kamu
kurumlarında bu teknolojinin yaygınlaştırılması için
2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejik Eylem Planı’nda
yer alan 83 nolu eylemi “E-imza kullanımının kamu
kurumlarında otomasyonu destekleyecek şekilde
artırılması amacıyla sadece kişilerce değil, yazılımlar
tarafından imza atılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.” şeklinde belirlenmiştir [4, 5].
2.Mobil İmza
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 1999 yılında 99/93/EC
sayılı Elektronik İmza Direktifi’ni yayınlamıştır. Bu
direktife göre geliştirilen e-imza yaklaşımları sunucu
tabanlı e-imzalar ve mobil aygıt tabanlı e-imzalar
olarak iki kısımda incelenebilir.
Sunucu tabanlı e-imzalar, kullanıcı için bir servis
sağlayıcı yolu ile oluşturulan imzalardır. Açık anahtar
altyapısı tabanlı olarak çalışmaktadırlar. Mobil aygıt
tabanlı e-imzalar ise kullanıcıların mobil cihazlar yolu
ile oluşturdukları imzalardır. AB’nin yayımladığı
direktifte bu imza türü “nitelikli elektronik imza”
olarak ifade edilmektedir [6].

1. Giriş
1946 yılında ilk elektronik bilgisayar ENIAC ile
başlayan bilgisayarların gelişme süreci günümüzde de
devam etmektedir. Bu gelişim sürecinde bilgisayar
teknolojisi bütün sektörlerde kullanılır hale gelmiştir.
Bankacılık sektörü de teknolojik gelişmelerden en çok
etkilenen ve teknolojinin sağladığı imkânları en iyi
kullanan kurumların başında gelmektedir. Bankalar,
müşterilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek için
birbirleri ile rekabet içerisindedirler. Bu rekabetin
sonucunda bundan yararlı çıkan her geçen gün
elektronik cihazları kullanma alışkanlıkları artan
müşteriler olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) verileri de göstermektedir ki, Türkiye’de
yıllara göre bilgisayar, mobil cihaz ve İnternet
kullanımında artış devam etmektedir. TÜİK verilerine
göre; 2007 yılında %19,7 olan hane halkı internet
erişim miktarı 2012 yılında %47,2’ye yükselmiştir. 1674 yaş arası internet kullanımı 2007 yılında %30.1
iken 2012 yılında %47.4’e çıkmıştır [1].
Bankalar, sektörde ön plana çıkabilmek ve rekabet
ortamında avantaj yakalayabilmek için bilgi ve iletişim
teknolojisinde yaşanan gelişmeleri sistemlerine
uyarlamaktadır. 2010 yılında Pala ve Kartal (2010) [2]
tarafından yapılan çalışmada bankacılık sektöründe
müşterilerin en çok dikkat ettikleri noktalar güven ve
hizmet kalitesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda,
güven faktörünü sağlayabilmek için bankalar
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 Mobil imza kişinin ıslak imzası yerine kullanılabilir.
Kabasakal vd. (2007) [7] tarafından yapılan bir tanıma  Mobil imza iş akışını hızlandırarak zamandan tasarruf
göre mobil e-imza, “Mobil bir cihaz kullanılarak sağlar.
oluşturulan ve haberleşme ortamından bağımsız bir Mobil imza, 128K SIM kartlar içerisine yüklenen özel
konumda imza veya sertifikasyon servisinden destek bir yazılım ile kullanılmaktadır. Bu SIM kartlar veri
alan e-imza” dır.
güvenliğini tehdit eden saldırılara karşı ileri güvenlik
ETSI tarafından yayımlanan standartlarda ise mobil özellikleri barındıran EAL4+ (Evaluation Assurance
imza, “bir kullanıcının bir antlaşma ile ilgili kararının Level) sertifikası içermektedir. SIM kart üzerinden
onayını mobil bir aletle almak için kullanılan evrensel mobil imza oluşturma bilgileri kopyalanamaz.
yöntem”dir [8]. Mobil imza hizmeti GSM (Global Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar ISO27001
System for
Mobile Communication) firmaları Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi standartlarına
tarafından 128 KiloByte güvenlik seviyesine sahip uymakla yükümlüdür ve bu kuruluşlar bağımsız
SIM kartlar tarafından verilen ve bir gizli şifre (PIN) kurumlar tarafından denetlenmektedir. Mobil imzada
ile oluşturulan bilgi varlığıdır.
mobil aygıta alınan ve gönderilen mesajlar SIM kart
üzerine saklanmaz [10].
Bilgisayarların uzaktan kontrol edilebilmesini
sağlayan yazılımlar (turuva atı (trojan), key logger,
screen logger vb.) sayesinde kişisel veriler (kullanıcı
adı, parolalar vb.), kullanıcı farkına varmadan kötü
niyetli kişilerce ele geçirilebilmektedir. Bu durumlara
karşı güvenliği artırmak için mobil imza
teknolojisinden yararlanılabilir [9].
2.3 Türkiye’de Mobil İmza Kullanımı
Mobil imza e-devlet sisteminde, sağlık sektöründe,
bankacılık sektöründe, e-mağaza ve e-ekonomi gibi
Şekil 1. Mobil imza kullanımı [9].
alanlarda kullanılmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve
2.1 Mobil İmzanın Kullanımı
İletişim Kurumu tarafından yapılan araştırmada 2010
Şekil 1’de mobil imzanın kullanımını gösteren blok yılında Türkiye’deki cep telefonu abone sayısı
şema verilmiştir. Mobil imza kullanımı için mobil 61.769.635 olarak verilmektir.
imza uygulamasını destekleyen bir elektronik mobil 30 Haziran 2012 tarihi itibari ile Türkiye’de mobil
aygıta gereksinim duyulmaktadır. Mobil imzanın imza sertifika sayısı birinci çeyrekte 211.639 olan
kullanımı için bu hizmeti veren bir iletişim firması ile mobil imza sertifika sayısı ikinci çeyrekte 223.161
sözleşme yapılmalıdır. Mobil imza kullanımında işlem sayısına ulaşmıştır. Orantısal olarak çeyrek dönemlik
adımları Şekil 1’de görüldüğü gibi basittir.
artış %5,4’tür [11]
 Bir bankaya internet bankacılığı üzerinden mobil Mobil imza sertifika hizmeti veren kurumlar ve mobil
imza yardımıyla erişim sağlamak için öncelikle imza ücretleri Tablo 1’de verilmiştir.
internet şubesi kullanıcı adı ve şifresi girilir.
Tablo 1. Mobil imza sertifika hizmeti ve kullanım ücreti
 Uygulama ekranındaki imzala tuşuna basılır. Daha
Mobil İmza
Kullanım
sonra gerekli bilgiler hazırlanarak imzalanmak üzere
Operatör
Sertifika
Ücreti
mobil cihazın ekranına gönderilir.
Hizmeti
 Görüntülenen ekranda işleme ait açıklama
5.00
Var
Turkcell
onaylanır.
TL/Ay*
 Yapılan işlem için gönderilen parmak izi,
4.85
Var
Avea
uygulama ekranı ve mobil cihaz ekranından kontrol
TL/Ay*
edilerek tutarlı olması halinde onaylanır. Parmak izi,
Yok
-Vodafone
imzalama işlemine özel dörderli gruplar halinde 32 * 22.10.2012 tarihi itibari ile mobil imza aylık ücretleri
adet karışık harf ve rakamlardan oluşur.
3. Türk Bankacılık Sektöründe Mobil İmza
 İşlemi imzalamak için mobil imza şifresi girilir ve Kullanımı
işlem sonlandırılır.
Türkiye’de 1997 yılında Türkiye İş Bankası tarafından
2.2 Mobil İmzanın Avantajları ve Güvenlik
uygulanmaya başlayan internet bankacılığı [2], teorik
E-imza teknolojisi ile karşılaştırıldığında mobil olarak kullanıcının yüz yüze iletişim olmaksızın banka
imzanın avantajları aşağıda verilmiştir:
hizmetlerine internet üzerinden erişimini sağlayarak
 Mobil imzada kullanım maliyeti e-imzaya oranla daha hizmet alması şeklinde tanımlanmaktadır [12].
düşüktür.
Türkiye’de bilgi ve iletişim araçlarının hızla
 Mobil imzanın kullanımı e-imzaya göre daha kolaydır. yaygınlaşması sonucunda birçok alanda verilen
Mobil imza ile elektronik ortamlarda kimliğinizi daha hizmetlerin internet üzerinden verilen hizmetlere ve
kolay ispatlaya bilirsiniz.
mobil teknolojilere dönüştüğü görülmektedir. Türkiye
 E-imza kullanımı için bilgisayar, bilgisayara bağlı kart Bankalar Birliği’nin Ağustos 2012 tarihi itibari ile
okuyucu ve uygun yazılım gerekirken, mobil imza için yayımladığı istatistiksel verilerde Türk bankacılığında
cep telefonları yeterlidir.
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internet bankacılığını kullanan müşteri sayısı ve işlem
hacmi Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere, internet bankacılığını
kullanan müşteri sayısı 2007 yılında 4,3 milyon iken 5
yıllık süreçte %216 artarak 2012 yılında 9,3 milyon
kişiye ulaşmıştır. Aynı süreç içerisinde işlem hacmi

669 milyar Türk lirasından %238 artarak 2012 yılında
1.595 Milyar Türk lirasına ulaşmıştır.
2007-2012 yılları arasında internet bankacılığını
kullanan aktif müşteri sayısı ve internet bankacılığı
sonucunda oluşan işlem hacminin yıllara göre değişimi
Şekil 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Müşteri sayısı ve işlem hacmi
2007

2008

2009

2010

Aktif Müşteri Sayısı
4,3
5,2
5,9
6,7
(Milyon)
İşlem Hacmi
669
779
884
1.030
(Milyar TL)
*Aktif müşteri sayısı: Son üç ay içinde en az bir kez login olmuş müşteri sayısı [13].

2011

2012
Mart

8,6

9,3

1.551

1.595

Şekil 2. Yıllara göre aktif müşteri sayısı ve işlem hacmi
Tablo 3. İnternet bankacılığı ve mobil imza hizmeti sunan bankalar [13]
Banka

İnternet Adresi

1
2
3
4
5
6

Adabank A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Bank A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Arap Türk Bankası A.Ş.

http://www.adabank.com.tr
http://www.akbank.com
http://www.aktifbank.com.tr
http://www.abank.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr
http://www.atbank.com.tr

+
+
+
+
-

Mobil
İmza
Hizmeti
-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bank Mellat.
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
Citibank A.Ş.
Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Deutsche Bank A.Ş.
Diler Yatırım Bankası A.Ş.
Eurobank Tekfen A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Finans Bank A.Ş.
GSD Yatırım Bankası A.Ş.
Habib Bank Limited.
HSBC Bank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
İller Bankası A.Ş.

http://www.mellatbank.com
http://www.bankpozitif.com.tr
http://www.fonbank.com.tr
http://www.citibank.com.tr
http://www.ca-cib.com.tr
http://www.denizbank.com
http://www.deutschebank.com.tr
http://www.dilerbank.com.tr
http://www.eurobanktekfen.com
http://www.fibabanka.com.tr
http://www.finansbank.com.tr
http://www.gsdbank.com.tr
http://www.habibbank.com.tr
http://www.hsbc.com.tr
http://www.ingbank.com.tr
http://www.ilbank.gov.tr

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-
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Banka

İnternet Adresi

23

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

+

24

JPMorgan Chase Bank N.A.

-

-

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Portigon AG.
Société Générale (SA).
Şekerbank T.A.Ş.
Taib Yatırım Bank A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş.
The Royal Bank of Scotland N.V.
Turkish Bank A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

http://www.takasbank.com.tr
http://www.jpmorgan.com/pages/
international/turkey
http://www.ml.com.tr
http://www.nurolbank.com.tr
http://www.odeabank.com.tr
http://www.westlb.com.tr
http://www.sgcib.com.tr
http://www.sekerbank.com.tr
http://www.yatirimbank.com.tr
http://www.tekstilbank.com.tr
http://www.rbsbank.com.tr
http://www.turkishbank.com.
http://www.tbank.com.tr
http://www.teb.com.tr

Mobil
İmza
Hizmeti
-

+
+
+
+
+

+
+

7
38
39
40
41
42
43
44
45

Türk Eximbank.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

http://www.eximbank.gov.tr
http://www.ziraatbank.com.tr
http://www.garanti.com.tr
http://www.halkbank.com.tr
http://www.isbank.com.tr
http://www.kalkinma.com.tr
http://www.tskb.com.tr
http://www.vakifbank.com.tr
http://www.yapikredi.com.tr

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

İnternet
Şubesi

+ : Hizmet sunan - :Hizmet sunmayan

Türkiye Bankalar Birliği’ne kayıtlı 45 banka
bulunmaktadır. Bu bankaların internet adresleri Tablo
3’te listelenmiştir. Tarama yönetimiyle bu adresler
ziyaret edilmiştir. Taramalar sonucunda internet
bankacılığı ve mobil imza hizmeti veren bankalar
tespit edilerek grafiksel olarak gösterilmiştir.

Banka internet sitelerinde sunulan bilgilere göre mobil
imza ile işlem hizmeti veren banka sayısı 10 olup
toplam banka sayısının %22’sine karşılık gelmektedir.
Mobil imzanın internet bankacılığı hizmetinde
sunduğu birçok avantaj bulunmaktadır.

Mobil imza bankacılık sektöründe elektronik
ortamlarda yapılan işlemlerin diğer yöntemlere göre
daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bankalar için güvenlik maliyetlerini azaltır.

Mobil imzanın ıslak imza olarak kabul
edilmesi, bankacılık hizmetlerinde müşterilerin çoğu
işlemini banka şubelerine gitmeden internet üzerinden
gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Bankacılık
işlemlerinde
iş
akışını
hızlandırarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Şekil 3. İnternet bankacılığı hizmeti sunan bankaların oranı
Yapılan taramalarda, Türkiye’de hizmet veren 45
bankadan 25’inin orantısal olarak ifade edildiğinde ise
%56’sının internet bankacılığı hizmeti sunduğu
görülmüştür.

4. Sonuç
Bankacılık
sektöründe
teknolojik
altyapının
geliştirilmesi;
insanlardaki
yaşam
kalitesinin
artırılmasını ve zamanın etkin kullanımını mümkün
kılmaktadır. Bu çalışmada, Türk bankacılık
sektöründe internet bankacılığı hizmetleri kapsamında
mobil imzanın kullanımı araştırılmıştır. Araştırma
bulgularına göre, Türk bankacılık sektöründe, yıllara
göre internet bankacılığını kullanan aktif müşteri
sayısı 2007 yılında 4,3 milyon iken 2012 yılının ilk
çeyreğinde 9,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı yıllarda,
669 milyar TL olan işlem hacmi, 1.595 milyar TL
olmuştur. Ayrıca, Türk Bankalar Birliği’ne kayıtlı
olan 45 bankanın %56’sı (25 banka) internet
bankacılığı hizmeti sunarken, bu bankaların yalnızca
%22’sinin (10 banka) mobil imza teknolojisi

Şekil 4. Mobil imza hizmeti sunan bankaların oranı
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kullanarak hizmet sunduğu görülmüştür. Bankacılık
hizmetlerinin mobil imza teknolojisiyle sunulmasının,
ülkemizde mobil imzanın yaygınlaşmasına katkı
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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Yönetilebilir Anahtarlama Cihazları Kullanılarak
Öğrenci Laboratuvarlarının Internet Bağlantısının Etkin Kullanımı
Fatih Ertam1, Haluk Dilmen2
Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ
Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ
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Özet: Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümüne bağlı bilgisayar laboratuvarlarında Enformatik Bölümüne ait
ENF Kodlu bilgisayar dersleri verilmektedir. Laboratuvarların ağ ve internet bağlantısı her bilgisayarın Ethernet
portundan yönetilebilir anahtarlama cihazlarına CAT-6 Kablolama ile sağlanmaktadır. Ders süresi içerisinde
internet bağlantısının sürekli aktif olması öğrencilerin derse yoğunlaşmalarını zorlaştırmaktadır. Akıllı
anahtarlama cihazlarının kapatılarak ya da bağlı uçların çekilerek Internet bağlantısının pasif yapılması ise dersin
işlenişinde internet bağlantısının olması gereken durumlarda ders öğretmeninin kendisinin ya da laboratuvar
sorumlularının yardımıyla internet bağlantısını aktif etmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum hem
zaman bakımından hem de kısa süreli internetin aktif edilmesi gereken durumlarda zorluklar çıkarmaktadır.
Yapılan sistem ile ders öğretmeni ana bilgisayar üzerinde bulunan kısa yollar ile -istediği zaman- ders verdiği
laboratuvardaki öğrencilerin kullandığı bilgisayarların internet bağlantısını aktif ya da pasif yapabilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yönetilebilir Anahtarlama Cihazları, Internet, Kablolama, Enformatik, Bilgisayar Dersleri
Managed Switching Devices Using Internet Connection Effective Use of Student Laboratories
Abstract: Computer labs at Firat University Department of Informatics gives ENF coded computer classes. .
Computer Labs network and Internet connections are provided with CAT-6 cabling to the manageable switching
device which can controllable by the Ethernet port of every computer. Within the class session continuous
Internet connection makes hard for student to focus on class. Turning of smart switching equipment off or
pulling out wires to disconnect from Internet brings necessity for either instructor or staff to activate Internet
connections when Internet connection needed. This situation is both time consuming and gives hard time when
Internet connection needs to be activated for a short period. By proposed system instructor can activate or
deactivate Internet connection on student computers through hot keys on main computer –when he wants-.
Keywords: Managed Switching Devices, Internet, Cabling, Informatics, Computer Lessons
istediği zaman açıp kapatabilmesi internetin esnek ve
verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacaktır.

1. Giriş
Ülkemizdeki
üniversitelerin
çoğunda
kampüs
içerisinde birçok bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.
Fırat
Üniversitesinde
kullanılan
bilgisayar
laboratuvarlarındaki
bilgisayarların
internet
bağlantıları genellikle bilgi işlem dairesinden verilen
uplink hattı ile veya laboratuvara en yakın binadan
verilen uplink hattının laboratuvarlarda bulunan kenar
anahtarlama cihazlarına verilmesine ve bu cihazlardan
da laboratuvar bilgisayarlarına CATegory-6 Bakır
kablolama ile bilgisayarların Ethernet portlarına
bağlantı yapılması ile sağlanmaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde sistem tasarımının nasıl
yapıldığından, bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde ise
yapılan uygulama ile ilgili bilgi verilmekte güvenlik
önlemlerinin nasıl alındığından ve işleyiş tarzından
bahsedilmektedir. Son bölümde ise sonuç ve öneriler
verilmiştir.
2.

Sistemin Tasarımı

Laboratuvarlar bulunan tüm bilgisayarlar akıllı
anahtarlama cihazları CAT-6 Kablolama ile arada
başka bir ağ cihazı olmadan doğrudan bağlantılıdır.
Şekil-1 de bu durum gösterilmiştir.
Uygulamanın
hazırlandığı
Fırat
Üniversitesi
Enformatik Laboratuvarlarında 5 Adet bilgisayar
laboratuvarı mevcuttur. Her laboratuvarda ortalama 50
Adet bilgisayar mevcuttur. Yaklaşık 250 Adet
bilgisayarın kablolamasının yapılabilmesi için 24
portlu 11 Adet yönetilebilir akıllı anahtar (switch)
cihazı kullanılmıştır. Ağ anahtarı (İngilizce: switch),
bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine

Ders saatleri içerisinde internet bağlantısının sürekli
aktif olacak şekilde bağlı olması öğrencilerin derse
yoğunlaşmalarını zorlaştırdığı için istenmeyen bir
durumdur. Fakat internet bağlantısı hiç olmadan temel
bilgi teknolojisi kullanımı dersinin tamamlanması da
istenmeyecek bir durumdur. Anahtarlama cihazları
üzerinden internetin aktif ya da pasif yapılmaya
çalışılması ders öğretmenin laboratuvardan dışarı
çıkmasına sebep olacak bu durum dersin bölünmesine
ve zaman kayıplarına sebep olacaktır. İnternet
bağlantısını ders öğretmeni kendi bilgisayarı üzerinden
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bağlanmasına olanak
biridir. [ 1 ]

veren ağ donanımlarından

Akıllı Anahtarlama Cihazı 1
•LAB1 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 2
•LAB1 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 3

LAB1

•LAB1 ve LAB2 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 4

LAB5

•LAB2 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 5

LAB2

Yönetilebilir

•LAB2 ve LAB3 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 6

Anahtarlama

•LAB3 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 7

Cihazları

•LAB3 ve LAB4 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 8

LAB4

•LAB4 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 9

LAB3

•LAB4 ve LAB5 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 10
•LAB5 Bilgisayarları
Akıllı Anahtarlama Cihazı 11

Şekil 1. Laboratuvarların Bağlantısı

•LAB5 ve Laboratuvarlardaki Ana Bilgisayarlar

Şekil 2. Anahtarlama Cihazlarının Düzeni

3. Uygulama

3.2 Yazılımın Tasarımı

Uygulamanın gerçekleşebilmesi için iki bölümde
çalışma yapılmıştır. Öncelikle akıllı anahtarlama
cihazlarının yerleşimi, yapılandırması ile tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra öğretim elemanlarının
kullandığı bilgisayarlardan gelecek veriyi işleyip akıllı
anahtarlama cihazları ile iletişime geçerek istenilen
portları aktif ya da pasif yapacak şekilde sunucu
üzerinde bir yazılım çalışmaktadır.

Donanım
tasarımının
hazırlanmasından
sonra
kullanılacak yazılımın tasarımı yapılmıştır. Akıllı
anahtarlama cihazlarına erişebilmek için Telnet
bağlantısı kullanılmıştır. PHP yazılımı ile Telnet
bağlantısı kullanılarak akıllı anahtarlama cihazlarına
erişilmiş ve istenilen portların aktif ya da pasif
yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı bu işlemi
laboratuvarlarda sürekli internet bağlantısı olan ders
öğretmeni bilgisayarında bulunan kısa yollar ile
sağlamaktadır. Kısa yollar yazılımın çalıştığı
sunucudaki PHP dosyasını çalıştırarak telnet bağlantısı
ile akıllı anahtar üzerindeki portları açıp
kapatabilmektedir.[3] Açmak için ayrı bir kısa yol,
kapatmak için ayrı bir kısa yol oluşturularak sistemin
daha kolay kullanımı sağlanmıştır.

3.1 Akıllı Anahtarlama Cihazı Tasarımı
Laboratuvardaki bilgisayarlardan gelen bakır patch
cord lar akıllı anahtarlama cihazlarının portlarına
doğrudan takılmışlardır.
Her bilgisayarın Ethernet portuna anahtarlama
cihazından aktif bir uç gitmekte arada başka ağ cihazı
bulunmamaktadır.
Anahtarlama cihazları rack
kabinetlere üst üste şekil 2 de gösterildiği gibi
sıralanmışlardır.

3.2.1 Kayıtların Tutulması
Sistem çalıştırılırken hangi saatlerde internet
bağlantısının aktif ya da pasif yapıldığı çalıştırılan IP
adresleri de kaydedilerek bir kayıt dosyasında
tutulmaktadır. Böylece karşılaşılabilecek herhangi bir
problemli
durumda
kayıtların
incelenebilmesi
sağlanmış olacaktır.

Akılı anahtarlama cihazlarına Telnet Bağlantısı ile
bağlanılması için bir şifreli kullanıcı oluşturulmuştur.
Telnet, Internet ağı üzerindeki çok kullanıcılı bir
makineye uzaktaki başka bir makineden bağlanmak
için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu işi yapan
programlara verilen genel isimdir. [2] Laboratuvarların
ortak kullandıkları cihazlarda karışıklık olmaması için
port isimleri verilmiştir.

Bu amaçla PHP ile aşağıdaki kod oluşturulmuştur:
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gelen isteklerin çalıştırılmaması ama böyle bir istek
olduğunda kayıt dosyasına IP adresi ile birlikte
kaydedilmesi istenmektedir. Bu sebeple ders
öğretmeninin bilgisayarının IP adresleri değişmeyecek
şekilde sabitlenmiş ve üniversitenin DNS kayıtlarına
girilmiştir. Yazılım önce bu IP adresini kontrol edip
daha sonra isteği çalıştırmaktadır.

<?php
$filename = "ip.txt";
$fp = fopen ($filename, "a");
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$gelenip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$fline = date('m.d.y \a\t h:ia');
if (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
{
$wherefrom = "No Valid Referer";
}
else
{
$wherefrom = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
}
fwrite($fp, "" . $fline . " | " . $gelenip . " Açıldı\n");
fclose($fp);
?>

4. Sonuç ve Öneriler
Hazırlanmış olan sistem ile laboratuvarlarda ders
veren ders öğretmenleri kullandıkları bilgisayar
üzerinde bulunan kısa yolları kullanarak çok kısa
zaman içerisinde tüm öğrencilerin bilgisayarlarının
internet
bağlantısını
açabilmekte
ya
da
kapatabilmektedir. Yapılan tüm işlemler kayıt altına
alınmakta ve sadece öğretmen bilgisayarından gelecek
istekler
sunucu
tarafından
kabul
edilerek
işlenmektedir.

Kayıtlar Şekil 3 de gösterildiği şekilde bir dosyada
tutulmaktadır.

Henüz problemli bir durum oluşmamakla beraber daha
güvenli ve kararlı hale getirebilmek için yazılımın
sonraki sürümünde MAC tabanlı kontrol de yapılması
düşünülmektedir.
Yazılımın sonraki sürümünde internet bağlantısının ne
kadar süre ile aktif ya da pasif yapılacağının bilgisi de
yazılımın ara yüzü üzerinden seçilebilecektir.
Şekil 3. Kayıtların Alınması

5. Kaynaklar
[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Switch.

3.2.2 Sistem Güvenliğinin Sağlanması

[2] http://tr.wikipedia.org/wiki/Telnet.

Yazılımın sadece ders öğretmeni bilgisayarlarından
gelecek veriyi çalıştırması istenmektedir. Kurum
dışından ya da öğrencilerin kullandığı bilgisayarlardan

[3] http://www.geckotribe.com/php-telnet
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Fırat Üniversitesi Akademik Personel Otomasyonu
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Özet: Bu çalışmada Fırat Üniversitesi bünyesinde kullanılan Akademik Personel Bilgi sisteminden
bahsedilecektir. Fırat Üniversitesi 2500 akademik personeliyle son yıllarda giderek büyüyen bir yapısı
mevcuttur. Bu yapı içerisinde personel bilgilerinin düzenli bir şekilde bulundurulması büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle ile Delphi tabanlı oluşturulan personel otomasyon sistemi Microsoft .NET yapıya
dönüştürülerek kullanıcılara web üzerinden daha esnek ve hızlı çözümler üretilme yoluna gidilmiştir. Kullanıcı
raporlama ihtiyacı Microsoft .NET ile birlikte yaygın olarak kullanılan Crystal Raporlama aracı ile
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Personel Otomasyonu, Yazılım Geliştirme, Üniversite Bilgi Sistemleri
Firat University Academic Human Management Automation System
Abstract: In this study Human Resource Management Automation System used in Firat University will be
introduced. Firat University has 2500 akademic employee and it is getting growed recently. It is very important
to handle all information within a system in Fırat University. For that reason previous Delphi based automation
system is converted to web based using .NET. As a result new system provides fast and easy solution to users.
As a reporting tools Crystal Reports is used which commonly used with .NET.
Keywords: Human Resource Management Automation, Software Development, University Informatics
1. Giriş

Personel Otomasyon sisteminin teknik ve fonksiyonel
özellikleri anlatılacaktır.

Üniversite Personel Otomasyon Sistemi, üniversite
içinde bulunan personele ait bilgilerin güncel olarak
elde edilmesi ve yönetilmesini sağlayan yapı olarak
değerlendirilebilir. Kullanılan sistemlerdeki temel
amaç bilgiyi depolama, güncelleme ve bilgiye erişimin
kolay olmasını amaç edinmektedirler. Bilginin değişik
form ve formatlarda elde edilebiliyor olması sunulan
hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde e
devlet dönüşümü kapsamında hemen hemen bütün
kurumlar kendilerine ait bilgiyi elektronik ortamda
tutma ve bilgi otomasyon sistemleri yardımıyla
verilerini kullanma yönünde stratejiler geliştirmeye
devam etmektedirler. Kamu kurum kuruluşlardaki
bilgi otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı e devlet
sürecinin tamamlanması ve
yaygınlaştırılması
kapsamında önem arz etmektedir. Tüm kamu
kurumlarıyla birlikte üniversitelerin ihtiyaç duydukları
ortak yapılardan biri de kendi personeline ait bilgilerin
saklandığı personel otomasyon sistemleridir. Bu
sistemlerde personele ait özlük bilgileri yanında diğer
eğitim bilgileri ve atama terfi bilgileri izin rapor vs.
personeli ilgilendiren konular bir çatı altında tutularak
istendiğinde o personele ait bilgiler sorgulanarak
ihtiyaçlara cevap verme yoluna gidilir. Personel
bilgilerinin bir bilgi sistemi vasıtasıyla yürütülmesi
personel bilgilerine ihtiyaç duyan Personel Daire
Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin işlerini daha
kolay ve doğru şekilde yapmalarına olanak
sağlayacaktır. Bu çalışmada Fırat Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığınca kullanılan Akademik

2. Sistemin Tasarımı
Fırat Üniversitesi bünyesinde kullanılan personel
otomasyonu Delphi 7 programlama dili ile yazılan ve
Ms SQL 8 veri tabanı üzerine inşa edilmiş masaüstü
uygulaması olarak kullanılmaktaydı. Masaüstü
uygulamalarının
güncelleme
ve
yönetim
işlemlerindeki sorunlardan dolayı otomasyon sistemi
veri tabanında küçük değişiklikler yapılarak .NET
tabanlı yapıya dönüştürüldü. Bu vesile ile
kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir ilave
yazılım
yüklemeden
sistemi
kullanmaları
gerçekleştirildi. Personel Otomasyonu kapsamında
akademik ve idari personel için iki ayrı birim
bulunmaktadır. Akademik personel otomasyonu
hazırlanıp kullanılır hale getirilmesine karşın idari
personel otomasyonu Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Hizmet Takip Projesi (HİTAP) uyumlu yapıya
dönüştürme işlemleri devam etmektedir. Akademik
personel otomasyonuna ait formların tanıtımı ve
fonksiyonel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
Akademik Personel Modülü: Bölüm ve birimlerin
anabilim dalında akademik personel sayıları
listelenmiştir. Anabilim dalındaki tüm personeller
Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Uzman, Araştırma
Görevlisi,
Okutman
kadrolarına
göre
detaylandırılmıştır. Bu modül vasıtasıyla kadro takibi
yapılarak birim, bölüm, anabilim bazında dolu, boş,
saklı kadro sayıları tablolar halinde sunulmuştur. Bu
modül üzerinde üniversitedeki tüm personel bilgilerine
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özet olarak erişmek mümkündür. Kadro dağılımlarını

gösteren yapı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil.1 Akademik Personel Modülü
Personel Arama: Personele ait adı, soyadı, kurum
sicil numarası, unvanı, bağlı bulunduğu birim gibi
bilgileri kullanarak arama kriterleri ile uyumlu

personel veya personelleri liste olarak görüntüler.
Personel arama sayfası Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil.2 Personel Arama
Personel Özlük Bilgileri: Personel özlük bilgilerinin
tutulduğu kısımdır. Personel bilgilerinde herhangi bir
değişiklik olması durumunda bilgiler güncellenebilir.
Bu form üzerindeki diğer işlemler ise personel
üniversiteden
ayrılması
durumunda
yapılacak
işlemlerdir. Bunlar personeli sistemden ayırma veya
sistemden silme işlemleridir.

Personeli sistemden silme personel bilgilerinin
tamamen silinmesi anlamına gelir. Personeli sistemden
ayırma ise bilgilerin tutulup personeli sistemde
görünmez kılma işlemidir. İstendiğinde bilgileri tekrar
aktif hale getirilebilir. Personel bilgilerine ait örnek
personel bilgileri Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Şekil.3 Personel Özlük Bilgileri
Personel Akademik Bilgileri: Personelin akademik
bilgilerini içeren sayfadır.
İzin Rapor Bilgileri: Personeli izin ve rapor bilgilerinin
görüntülendiği sayfadır.
Görevlendirmeler Sayfası: Yurt içi yurt dışı
görevlendirmelerinin belirtildiği sayfadır.
İdari Görevler Sayfası: Personelin idari görevlerinin
listelendiği sayfadır.
Ceza Sayfası: Personelin caza bilgilerinin yer aldığı
sayfadır.

Sicil Özeti Sayfası: Hizmet bilgilerine benzer olarak
personelin SGK.’nın istediği sicil özeti bilgilerinin
hazırlanmasında kullanılan sayfadır. Sicil özetine
bilgiler elle girilebilirken aynı bilgiler kararname
sayfasında değişiklik yapılırken açılan uyarı
penceresiyle bilgilerin sicil özetine aktarılıp aktarılmak
istenmediği seçilerek gerçekleştirilebilir.(Şekil 5)

Şekil.5 Sicil Özeti Sayfası
Hizmet Bilgileri Sayfası: Personelin hizmet bilgilerini
gösteren ve gerektiğinde rapor halinde sunan sayfadır.

gösteren sayfadır. Terfi tarihi yaklaşan personel
seçilen tarih aralığına göre önceden belirlenerek
gerekli ön işlemler yapılabilmektedir. Şekil 6 terfi
bilgileri sayfası.

Terfi Bilgileri Sayfası: Terfi ve atama tarihi yaklaşan
personelin terfi türüne göre atama ve terfi tarihlerini
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Şekil.6 Terfi Bilgileri Sayfası
Kararname Bilgileri: Üniversiteye açıktan atanan ve Raporlar: Üniversite personel sayıları ve bilgileri
geçiş
yapan
personelin
işlemlerinin üniversitenin kadro ve personel planlamasında önemli
gerçekleştirilmesinde kullanılan kısımdır. Personel içermektedir. Gerek üniversite genel toplam sayıları
derece, kademe, unvan değişiklikleri bu form gerekse birim bölümlere ait sayılar ve bilgileri karar
üzerinden gerçekleştirilir. Formdaki bilgiler bir rapor verme ve raporlama aşamasının önemli kısımlarıdır.
vasıtasıyla ayrıca görüntülenebilir. Şekil 3 te Bu amaçla geliştirilen raporlar Raporlar modülü
kararname bilgilerinin forma dökülmüş hali altında toplanmıştır. Şekil 7’de kadro değişiklikleri
görüntülenmiştir.
raporu yer almaktadır.

Şekil.7 Kadro Değişiklikleri Raporu
3. Otomasyonun Teknik Özellikleri
4. Sonuç ve Öneriler
Personel otomasyonu Microsoft .NET teknolojileri
kullanılarak hazırlanarak personel daire başkanlığının
kullanıma sunulmuştur. Hazırlanan yeni yapıyla
birlikte kullanıcı bilgilerinin toplanması ve
raporlanmasında kolaylıklar getirdiği gözlenmiştir.
Veri tabanı tasarımı ve yönetimi olarak da MS SQL
8.0 aracı kullanılmıştır.
Performans: Otomasyon sisteminin kullanımı için
herhangi bir kurulum ve düzenlemeye ihtiyaç
duymadan çalışması kullanımı kolaylaştırmıştır. Eski
otomasyon sisteminden var olan Program güncelleme
ve yönetimi yeni yapı ile kendiliğinden çözüme
kavuşmuştur.
Kullanıcılardan
gelen
istekler
doğrultusunda görünüm,
tasarım değişikliği
yapılmıştır.

Bilgi sistemleri kurumların etkin ve düzgün
yönetilmesinde internet ve bilgisayar teknolojilerinin
her geçen gün yaygınlaşması ve gelişmesi ile daha da
önem kazanmaktadırlar. Geliştirilen otomasyon
sistemi yardımıyla üniversiteye ait personel
bilgilerinin
tutulması
ve
kontrol
edilmesi
amaçlanmıştır. Personel Bilgi Sisteminde gelecekte
yapılacak düzenleme ile sistemin SGK. HİTAP. ile
uyumlu hale getirilmesi olacaktır. Bir diğer iyileştirme
Akademik Personel Otomasyonu ile Dizin Erişim
Protokolü (Lightweight Directory Access Protocol,
LDAP) entegrasyonunu sağlamaktır. Bu sayede
kullanıcı
yetkilendirmeleri
LDAP
üzerinden
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gerçekleştirilerek kullanıcılara ayrıca şifre ve kullanıcı
adı verilmesinin engellenmesi olacaktır.

Uygulamaları Deneyimleri”, Akademik
Bilişim 2002, 6-8 Şubat 2002, Konya.
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Özet: Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar programları da gelişmiş ve her alanda önemli
çözümler üretebilecek düzeye gelmişlerdir. Bu alanlardan biriside kuşkusuz eğitimdir. Network simülatör (ağ
simülasyon ) programlarının büyük bir çoğunluğu, ağ ürünleri geliştiren firmaların eğitim ve tasarım amacıyla
kullandıkları programlardır. İnternet ve İnterneti oluşturan bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığını bilgisayar
üzerinde simülasyon ortamında öğrenmek bize hem zaman açısından hem de maddi açıdan avantajlar
sağlamaktadır. Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarında okutulan Ağ Temelleri dersine ilişkin, çoklu ortam,
animasyon ve simülasyonlarla zenginleştirilmiş olan Ağ Simülatörü programının eğitim amacıyla nasıl
kullanılabileceği ve sağladığı faydalar açıklanmaktadır
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar ağları, Ağ Simülatör Programları, Simülasyon ile Eğitim
Simulation-Based Networking Fundamentals Training Course
Abstract: With the development of information technologies, computer programs came to an advanced level can
produce important solutions in every field. One of these areas, education. Network simulator the vast majority
of programs, programs that are used for the purpose of education and design firms developing networking
products. Internet and computer networks that make up the Internet to learn how to work on a computer
simulation environment provides advantages to us both in terms of time as well as financially. On Networking
Fundamentals course taught in high schools in this study, multi-media, animation and simulations, which
enriched the benefits of Network Simulator and explains how to use the program for educational purposes.
Keywords: Computer Networks, Network Simulator programs, Simulator training
1. Giriş
Network simülatör (ağ simülasyon ) programlarının
büyük bir çoğunluğu, ağ ürünleri geliştiren firmaların
eğitim
ve
tasarım
amacıyla
kullandıkları
programlardır. Günümüzde CİSCO firması verdiği
CCNA,CCNP vb. Düzeyi eğitimlerin büyük bir
bölümünde verdiği bir kararla Laboratuvar kullanımı
yerine
geliştirdiği
Simülatör
programlarını
kullanmaktadır.

"Benzetim", gerçek bir dünya süreci veya sisteminin
işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir
(Banks ve Carson, 1984).
Bilişim Sistemlerinde eğitim amaçlı kullanılan
simülasyon yazılımları Mevcut olan yada olabilecek
işlemler hakkında objektif bilgiler verir.
Simülasyon Yaklaşımı eğitimde şekilde görüldüğü gibi
Artan Maliyetleri düşürebilmekte ve Azalan
Gerçekçilik ortamını yükseltebilmektedir.]

Ağ simülasyon yazılımı, kapsamlı bir ağ teknolojisi
öğretme programıdır. Bu program ağ ortamında
gerçekleşen olayların çalışmasını, protokollerin alt
yapısının kavranmasını sağlar. Gerçek dünyadaki
ağların modellenmesi ve sorunlarının çözümlenmesi
için gerekli denemelerin yapılmasına olanak tanır.
Ağ simülasyon yazılımının faydalarından bazıları
şunlardır:
•

Şekil 1. Simülasyon Yaklaşımı
2. Ağ Simülasyon Programları

•

Ağ Simülasyonu denilince akla, bir ağ ortamının
bilgisayarda modellemesi ve ağın fiziksel olarak
kurulumu yapılmadan nasıl çalışacağının test edilmesi
gelecektir. Bu test, TCP ve OSI referans modelini tüm
detaylarıyla kapsayacak düzeyde olursa gerçek
yaşamdaki ağların modellenmesinde herhangi bir
sorunla karşılaşmadan başarıyla tamamlanabilir.

•
•
•
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İyi bir öğrenme ortamı sağlar. Gerçek dünyada
anlaşılması güç kavramların (örneğin Yönlendirme
Algoritmaları) anlaşılmasını kolaylaştırır.
Çok kullanıcılı, gerçek zamanlı bir eğitim ortamı
sağlar.
Sınav hazırlanabilir ve öğrencilerin yaptıkları
işlemlere göre puanlama yapılmasını sağlar.
Öğrenciler sanal ekipmanları kullanarak ağ
ortamını tasarlar ve ağ cihazlarını yapılandırabilir.
Eğitim maliyetlerini düşürür ve her öğrenci için
tahsis edilmiş bir laboratuvar ortamı sunar.
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Günümüzde Ağ Simülasyon Programlarını 2 şekilde
sınıflandırabiliriz.
Açık Kaynak Yazılımlar
Georgia Tech Network Simulator (GTNetS)
SSF-NET
ns-2
Kapalı Kaynak Yazılımlar
Cisco Packet Tracer
QpNet
QualNet

4. Mantıksal / Fiziksel çalışma alanı
5. Çalışma Alanı
6. Gerçek Zaman / simülasyon çalışma kipi
7. Ağ bileşen kutusu
8. Ağ cihazı belirleme alanı
9. Ağ cihazı alt türü belirleme aracı
10. Paket simülasyon izleme penceresi
Ağ simülasyon yazılımı “Mantıksal” (Logical) ve
“Fiziksel” (Physical) olmak üzere iki çalışma alanı;
gerçek zaman(real time) ve simülasyon olmak üzere
iki çalışma kipini destekler. Program, mantıksal
çalışma alanında gerçek zaman çalışma kipi ile açılır.
Ağınızı bu ortamda tasarlayıp çalışması izlenebilir.
Ayrıca simülasyon kipine geçerek “Edit Filter”
kısmından seçilen paketlerin ağda izledikleri yolların
analizi de yapılabilir. Mantıksal çalışma alanında bir
yönlendirici ve bir anahtar eklenmiş bulunan resimde,
1 numaralı daire ile gösterilen bölüm, yeni bir cihaz
ekleneceğini gösteren fare imleci şeklidir. İmlecin bu
şekilde görünmesinin sebebi, ağ cihazları alanında son
kullanıcı cihazları (End Devices) bölümünden
bilgisayarın seçilmiş olmasıdır. Zaten iki numaralı
daire, seçili olan cihazın çalışma alanına ekleneceğini
göstermektedir.

Bu çalışmada Cisco Packet Trace programı
kullanılmıştır. Günümüzde bir Network Uzmanı için
yeterlilik kazandırabilecek tüm gerekli altyapı bu
program tarafından sağlanmaktadır.
3.Cisco Packet Tracer Programının Genel Yapısı

Normalde, seçim yapılan cihazlardan sadece bir tanesi
çalışma alanına eklenir. Çalışma alanına aynı cihazdan
birden fazla eklenecekse klavyeden Crtl tuşuna
basıldıktan sonra, cihaz seçimi yapılmalıdır. Bu
durumda istenildiği kadar cihaz, çalışma alanına
eklenebilir. Seçim yapılan cihaz, eklenmekten
vazgeçilecek olunursa klavyeden Esc tuşuna basabilir
veya aynı cihaz fareyle bir kez daha seçilebilir.

Resim 2. Programın açılış ekranı
Şekilde numaralanmış çubuklar şunlardır:
1. Menü çubuğu
2. Ana araç çubuğu
3. Ortak araç çubuğu

Resim 3. Çalışma alanına ağ bileşeni ekleme
.
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3.1 Ağ Donanım Cihazlarının Fizksel Yapılarını Simülatör ile Keşfetme

Resim 3.1 Router arabirimleri
Yukarıda görüldüğü gibi çalışma alanımıza
eklediğimiz Cisco 1841 Model bir Router için fiziksel
görünüm karşımızdadır. Ağ Donanım Cihazlarının
detaylı olarak anlatıldığı derslerde simülatör yardımı
ile cihazların fiziksel yapıları gösterilebilir.

Aynı çalışma şu cihazlar içinde yapılmaktadır.

1. Yönlendirici (Router)
2. Anahtar (Switch)
3. Dağıtıcı (Hub)
4. Erişim noktası (Access Point)
5. Bağlantı kabloları (Connections)
6. Son kullanıcı cihazları (End Devices)
7. İnternet bulutu (WAN Emulation)
8. Kullanıma hazır cihazlar(Custom Made Devices)
9. Çok kullanıcılı bağlantı (Multiuser Connection)

Öğrencilerin; örnek olarak bir Router cihazı için şu
fiziksel yapıları öğrenmesi gerekir.
•
Wan Portları ve genel yapıları
•
Lan Portları ve genel yapıları
•
Console Portu ve işlevi
Simülatörde Wan Portları boş olarak gelmektedir.
Cihaza tasarlayacağımız Wan bağlantı teknolojisi için
gerekli bağlantı noktasını takmamız gerekir. Cihaz
Power tuşundan kapatılır ve WIC-2T Serial arabirim
kartı bağlanır.

4. Bir İşletmenin İnternet Bağlantısı Altyapısının
Simülasyon ile Gösterimi:
“Geniş Alan Ağları” (WAN) altında İnternetin alt
yapısına bağlamak için kullanılan DSL, kablo modem
gibi cihazlar yer almaktadır. Ayrıca İnternet servis
sağlayıcısı ve İnternetin alt yapısında çalışan
kuruluşlar
tarafından
kullanılan
cihazlarda
bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde bir işletmenin
İnternete çıkış bağlantısı örnek olarak gösterilmiştir.
Yukarıdaki Simülasyon çalışması ile öğrenci LAN ve
WAN arası geçişler için ne tür cihazlar kullanılacağını
öğrenerek bu konuda yeterli bilgiye sahip olacaktır.

Resim 3.2 Ağ donanım cihazları
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Resim 5.1 Bağlantı türleri
1- Bağlantı türünü otomatik olarak belirler. Cihazların
hangi kabloyla bağlanması gerektiğinden emin
olunmadığında bu seçenek kullanılır.
2- Konsol (Console) kablosu, bilgisayarla yönlendirici
veya anahtar arasında yapılan bağlantı türüdür.
Genellikle yönetilebilir ağ cihazları ilk kez
yapılandırılacağı zaman kullanılan bağlantı türüdür.

Resim 4. Bir İşletmenin İnternet bağlantısı

3- Düz bakır kablo, OSI veya TCP ağ modellerinde
farklı katmanlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak
için kullanılır, yani farklı cihazlar düz kabloyla
birbirine bağlanırlar. Örneğin: PC-Switch, SwitchRouter vb.

5. Lan Simülasyonu:
Bir yerel ağ tasarımı yaparken genellikle ağda
masaüstü
ve
dizüstü
bilgisayarlar
bulunur.
Bilgisayarların birbirleriyle bağlantı kurup yerel ağda
haberleşme yapabilmeleri için dağıtıcı (hub) veya
anahtar (switch) gibi ağ iletişim cihazlarını da eklemek
gerekir. Aşağıdaki resimde bir dağıtıcı, bir anahtar ve
beş bilgisayarın bulunduğu basit bir yerel ağ
görülmektedir.

4- Çapraz bakır kablo, OSI veya TCP ağ modellerinde
aynı katmanlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak
için kullanılır. Yani aynı cihazlar çapraz kabloyla
birbirine bağlanırlar. Örneğin, PC-PC, PC-Router,
Switch- Switch vb.
5- Fiber optik kablo, veri iletiminin ışıkla yapılması
gereken durumlarda kullanılan kablo türüdür.
6- Telefon kablosu, modem veya telefonları bağlamak
için kullanılır.
7- Koaksiyel kablo, kablo TV yayınlarında veya eski
ağ topolojilerinde kullanılan kablodur.

Resim 5. Yerel Ağ Ortamı
Bu örnekte öğrenci bir Yerel Ağda kullanılan cihazları
tanıyacak
ve
bilgisayarlarda
gerekli
IP
yapılandırmalarını tanımlayarak sistemin sorunsuz
çalıştığını gözlemleyecektir.

8- DCE seri kablo, yönlendirici gibi cihazların
birbiriyle bağlantısında kullanılan iletişim hızının
belirlenmesi gereken seri kablodur. DCE kablolarda
“Clock Rate” değerinin mutlaka verilmesi gerekir.

Dikkat edilecek olursa Kablo bağlantıları da önemli bir
konudur.
 Bilgisayar – Switch
 Switch –Hub
 Bilgisayar –Bilgisayar
 Switch-Router

9- DTE seri kablo, iletişim hızının belirlenmesi
gerekmeyen seri kablodur. T1/E1 bağlantılarda
standart hızı kullanır.

Yukarıda gösterilen cihazlar arasında ne tip kablolar
kullanılacağı bilgisi Simülatör vasıtası ile şu şekilde
öğretilir.
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Burada uygun olan kablo tipi Straight-Through (Düz
Kablo) şeklindedir. Diğer kablo tiplerinin uygun
olmadığını deneyerek öğrenen öğrenci Kablo Bağlantı
tipleri hakkında yeterli bigi ve beceriyi kazanır.
Resim 5.2 Kablo Bağlantısı Örneği
Bilgisayar ve anahtar üzerinde yanan yeşil ışıklar,
bağlantının
hatasız
bir
şekilde
yapıldığını
göstermektedir. Eğer düz bakır kablo yerine çapraz
(Cross) kablo kullanılsaydı alttaki resimde görüldüğü
gibi kabloların uçlarında kırmızı ışık yanardı. Bunun
anlamı, bağlantı olmasına rağmen veri iletimi
sağlanamıyor olmasıdır.

Diğer bir örnekte ise;

Resim 5.3 Bilgisayar bağlantı türü hatalı

6. Bilgisayar IP Yapılandırması :

Resim 6. PC Yapılandırması
PC yapılandırması, bilgisayara TCP parametrelerinin
(IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi)
atanması işlemidir.

resimde gösterilen IP Configuration bölümünden
yapabiliriz.
Resim 6.1 IP adresi ve alt ağ maskesi, bilgisayarın
yerel ağda iletişim kurmak için kullanacağı TCP
parametrelerini oluşturmaktadır. Varsayılan “Ağ

2 adet PC ile kurulan bir ağda PC’lere verilmesi
gereken IP Yapılandırması ayarlarını yukarıdaki
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Geçidi” ise bilgisayarın, İnternet gibi dış ağlara
erişebilmesi için yönlendirileceği cihazın IP
numarasını göstermektedir. DNS sunucu ise

bilgisayarın, web sayfalarına ulaşmak için alan
adından IP sorgulamasının yapılacağı cihazın IP
adresini göstermektedir.
2.adım olarak PC’lere IP yapılandırması yaparak LAN
yapısını oluştururuz.

Resim 6.1 IP Yapılandırması Ayarları

2 adet LAN için 192.168.1.0/24 ve 172.16.0.0/16
networklerini seçtik. Bunlar LAN için tahsis edilmiş
IP adresleridir.
Sürekli olarak LAN oluşturan ve IP adreslerini
yapılandıran öğrenciler LAN için tahsis edilmiş olan
IP adres aralıklarını kavramış olacaktır. Özellikle bu
aralıkları
öğrencilere
uygulama
yaptırmadan
ezberleterek öğretmeye çalışmak oldukça verimsiz bir
yöntemdir.
Daha sonra Yönlendirici yapılandırması kısmına
geçilir.
Yönlendiricinin yapılandırması işleminde temel olarak
yönlendiricinin bilgisayarlar için yerel ağdan İnternete
veya başka yerel ağlara ulaşmak için bir geçit yolu
olacağının bilinmesi gerekir. Yönlendiricinin yerel ağa
bağlı olan portundaki IP adresi, bilgisayarlar için
ayarlandığı varsayılan ağ geçidi, IP adresi olması
gerektiğini unutmamak son derece önemlidir. Resim
7^de “Router0” isimli yönlendiricinin iki portunda iki
yerel ağ bağlantısı bulunmaktadır. Örneğe göre
“Router”ın Fa0/0 ayağına verilecek olan IP adresi
192.168.1.0/24 ağı için varsayılan ağ geçidi adresi
olacaktır. Hatırlamakta kolaylık olması açısından,
kullanılabilir ilk IP adresini vermekte fayda vardır. Bu
örneğe göre Fa0/0 ayağına, 192.168.1.1 IP adresi
varsayılan ağ geçidi olarak verilebilir.

7. Yönlendirme Yapılandırması:
Yönlendirici ayarları ve Yönlendirme yapılandırması
Ağ Temelleri dersinin en zor ve en önemli
konularından birisidir. Her öğrenci için bir
yönlendirici temin etmek ve bu yönlendiriciler
üzerinde çalışmak neredeyse imkânsızdır.
Özellikle Yönlendirme algoritmalarını anlamak
oldukça zordur. Bütünüyle teorik olarak anlatıldığına
yeterli derecede akılda kalması mümkün olmayan bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Önce Simülatör yardımı ile bir WAN kurularak
eğitime başlanır.

Öğrenci artık Varsayılan Ağ Geçidi kavramının ne
olduğunu bu örnek ile kavrayacaktır. Yönlendiricilerin
LAN ve WAN portlarının hangi amaçlar için
kullanıldığını da bu simülasyon ile birlikte öğrenmiş
olacaktır.
Yönlendiricinin yapılandırması işleminde, yerel ağa
bağlı bulunan “Ethernet” portları yönlendiricilerin
Config sekmesine girilerek yada daha ileri düzey
ayarların yapıldığı CLI kısmına girilerek tamamlanır.
Gerekli IP adresleri tanımlandıktan sonra LAN 1 ve
LAN 2 arasındaki iletişim test edilmelidir. Bunun için
End Device’lar yani Bilgisayarlar kullanılır.
Öğrenci bu tip bir çalışma sonucunda şunları
uygulayarak öğrenmiş olacaktır.
 Yönlendirici arabirimlerini tanır
 IP adresleme bilgisini öğrenir
 Yönlendiricilerde Ethernet ve WAN Port
yapılandırmasını öğrenir.
 Yönlendirme yöntemlerinden static yönlendirmeyi

Resim 7 Wan oluşturma
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öğrenir.
 Yönlendirici CLI arabirimini tanır ve bir takım
yapılandırma modüllerini öğrenir.
 Yönlendirme algoritmaları hakkında bilgi sahibi
olur.

Çoğu öğrenci Network Uzmanlığı nedir konusunu
araştırmaya başladı. Birçoğu da benden CCNA ile
ilgili detaylı bilgiler vermemi istediler.
Her hafta anlatılan konularla ilgili kısa ödevler
verildiğinde çoğu öğrencinin derse güdülendikleri,
ders uygulamasını sıkılmadan yapmaya çalıştıkları
gözlemlendi.
Meslek yüksekokulunda anlatılan birçok dersin teori
kısmının azaltılarak daha çok uygulamaya dönük bir
yapı ile anlatılması gerektiğinin kanısındayım.
Simülasyon programları kullanılarak anlatılacak
derslerin bir hayli fazla olduğu kanısındayım.
9. Kaynaklar
Ağ Simülasyon Yazılımı Yardım Menüsü
MEGEP Bilişim
Ankara,2012

Sistemleri

Ağ

Açık Kaynak Kodlu Network
Yrd.Doç.Dr. Enis Karaarslan

Resim 7.1 Yönlendirici Ethernet Yapılandırması
8. Sonuç ve Öneriler:
Cisco Packet Tracer programı incelemiş olduğum en
kapsamlı Ağ Simülatörü programlarından birisidir.
Program kapsamlı olmasına karşın oldukça da
kullanıcı dostu bir arabirime sahiptir. Burada
anlatmaya çalıştığım konular derslerde yaptığımız
uygulamaların küçük bir kısmıdır. Neredeyse tüm
konuları anlatırken bu Simülatörü kullanarak çok
çeşitli örnekler verildi. Dersin teorik kısımları
anlatıldıktan sonra Simülatör ile uygulamalar yapılarak
konuların çok daha iyi anlaşıldığı gözlemlendi.
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Özet: Bu çalışmada Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri
Enstitüleri için geliştirilen ve 2008 yılından beri aktif olarak kullanılmakta olan Java tabanlı Enstitü
Otomasyonu teknik ve fonksiyonel olarak anlatılmaktadır. Enstitü otomasyonundan 2.500’i devam eden olmak
üzere yaklaşık 9.000 öğrenci ve 1.000 öğretim üyesi faydalanmaktadır. Öğrenci ders kayıt, danışman kayıt
onaylama, not giriş ve görüntüleme, yeni öğrenci ve danışman hoca tanımlama, raporlama ve çıktı gibi tüm
işlemler tek bir web ara yüzü üzerinden yapılabilmektedir. Proje Java programlama dili ile MVC mimarisi esas
alınarak yazılmıştır. Veri tabanı tasarımı ve yönetimi olarak MS SQL 2003 aracı kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Enstitü Otomasyonu, Üniversite Bilgi Sistemleri, Java
Fırat University Institute Automation
Abstract: Abstract: In this study Java based Institute Automation System's, that have been used actively since
2008 by Firat University natural science, social science health science, educational science technical and
functional specifications will be introduced. From Instutute automation, 2500's ongoing including aproximately
9000 students and
1000 instructors benefits. Such as student course registration, consultant registration confirmation, grade entry
and display, a new student and advisor confirmation, reporting and printing tasks can be done through a single
web interface. The project is written in Java programming language based on the MVC architecture. MS SQL
2003 is used as a database design and management tools.
Keywords: Institute Automation, University Information Systems, Java
programlama çatısı (rapid development framework)
arayışı içine girilmiştir ve araştırma sonucu bu
uygulama geliştirme çatısı olarak tegsoft tobe
framework seçilmiştir [1].

1. Giriş
Üniversite Bilgi Sistemleri genel olarak üniversite
bünyesinde öğretim üyesi, öğrenci ve idari personelin
ihtiyaç duydukları bilgi teknolojilerini bütünleşik
olarak çözümlemek için kurulan sistemlerdir. Modüler
olarak hazırlanan bu sistemlerle bilgiye erişim, bilgiyi
güncelleme, değiştirme daha kolay ve hızlı bir
biçimde gerçekleşebilmektir. Bu tür Üniversite Bilgi
Sistemlerine örnek olarak personel, evrak takip,
ayniyat, kütüphane, öğrenci ve enstitü otomasyonları
örnek olarak verilebilir.
Bir enstitü yazılımından beklenen özellikleri öğrenci,
danışman hoca ve idari memur kullanıcılarına ait
özlük, erişim yetkileri, not cetvelleri, alınan dersler ve
buna benzer her türlü bilgiye, yetkiye bağlı olarak hızlı
ve kolay bir şekilde erişebilmek şeklinde
özetleyebiliriz.

Çevik programlama hızlı
ve
modüler proje
geliştirme gibi sunduğu avantajlar bakımından
yazılım dünyasının vazgeçilmez konularından biridir
[2]. Gerek tobe framework gerekse diğer uygulama
çatılarının sağladığı bazı avantajları: Çoklu dil
desteği, entegre oturum yönetimi, grup ve erişim
yönetimi, çoklu veri tabanı desteği(Oracle, MySQL,
MSSQL, DB2 vs…), MVC mimarisi, dahili AJAX
kütüphanesi ve loglama şeklinde özetleyebiliriz [3].
Geliştirilen enstitü otomasyonunda idari, hoca ve
öğrenci olmak üzere üç temel tipte kullanıcı vardır.
Memurlardan oluşan idari kullanıcılar
yeni
öğrenci/danışman hoca kaydı, ders ekleme, transkript,
diploma basımı gibi işlemleri gerçekleştirmektedirler.
Öğrenciler online ders kaydı yapmakta notlarını
görüntüleyebilmekte, danışman hocalar ise ders kayıt
onayı ve yürüttükleri derslere ait not giriş işlemlerini
gerçekleştirmektedirler. Sistemdeki tüm kullanıcılar
tek bir ara yüz üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra
kendi uygulama ara yüzlerine ulaşabilmektedir. JBoss
web sunucu üzerinde çalışan uygulamanın genel
yapısı Şekil 1’ de gösterilmektedir [4].

Bu çalışmada Fırat Üniversitesi bünyesinde hizmet
veren dört Enstitü için geliştirilen ve
2008 yılından beri aktif olarak kullanılan enstitü
otomasyonunun teknik ve fonksiyonel özellikleri
anlatılmaktadır.
2. Enstitü Otomasyonunun Teknik Özellikleri
Enstitü otomasyonu Java programlama diliyle
geliştirilmiştir. Proje geliştirilirken java, ajax, mvc
yazılım mimarisi teknolojilerini birleştiren bir çevik
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Şekil 2’ de grup yönetim ekranı ve grupların
varsayılan uygulamaları gösterilmektedir. Grubun
diğer yetkileri, grup üyeleri yine bu ekrandaki diğer
sekmeler aracılığı ile görülebilmektedir. Memurlar
tarafından sisteme yeni öğrenci ya da hoca
tanımlandığı zaman bu kullanıcıların ilgili gruplara
anında üye edilmesi işlemi ise veri tabanı kısmında
trigger’ lar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Enstitü Otomasyonu Genel Yapısı
3. Enstitü Otomasyonu Fonksiyonel Özellikleri
Enstitü otomasyonu öğrenci, hoca ve memur olmak
üzere dört ana modülden oluşmaktadır. Tüm
kullanıcılar
tek
bir
ara
yüzden
(http://enstitu.firat.edu.tr) sisteme giriş yapmakta daha
sonra uygulama, kullanıcının üye olduğu grubu
sorgulamakta ve kullanıcıyı üye olduğu grubun
varsayılan uygulama ekranına yönlendirmektedir.

Öğrenci Modülü: Enstitü otomasyonu öğrenci
modülünde ders kaydı, özlük, akademik ve danışman
bilgilerini görme, notları görme ve işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Şekil 3’te öğrenci modülü ana
ekranı görülmektedir. Sunucu da çalışan Java servlet
ile öğrenci ara yüzü arasındaki tüm haberleşmeler ajax
kullanılarak gerçekleştirildiği için ders kaydı da dahil
olmak
üzere
tüm
işlemleri
tek
ekranda
yapabilmektedir bu da sistemi kullanan kullanıcıya
kolaylık sağlamaktadır.

Şekil 2. Enstitü Otomasyonu Grup ve Yetki Yönetimi

Şekil 3. Enstitü Otomasyonu Öğrenci Modülü
Şekil 4’te ise öğrenci modülü ders kayıt ve onaylama
ekranı görülmektedir. Burada öğrenci enstitü,
anabilim dalı ve bilim dalı seçildikten sonra
alınabilecek dersler listelenmektedir, sonrasında ok
işaretleri aracılığıyla listeye ders ekleme ve çıkarma
işlemleri yapılabilmektedir.
Hoca Modülü: Danışmanlığını yürüttüğü öğrencilerin
tüm bilgilerine erişebilir, numara isme ya da soy isme
göre arama yapabilir, öğrencilerin ders kaydını
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onaylama işlemini gerçekleştirir, dersi alan öğrenci
listesine erişebilir ve yürüttüğü derslere ait öğrenci
notlarını girebilir. Öğrenci ara yüzünde olduğu gibi
sunucuda çalışan Java servlet ile hoca ara yüzü
arasındaki haberleşmeler de ajax kullanılarak
gerçekleştirildiği için öğrenci ders kaydını değiştirme,
onaylama ve not giriş gibi tüm işlemler aynı ekranda
yapılabilmektedir. Şekil 5’te not giriş ekranı
görülmektedir. Not girişi yapılan dersin vize ve final
notu girildiği anda geçerli not sistemine göre ortalama
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notunun hesaplanması, notu girilmeyen öğrenci sayısı
gibi işlemler yine ajax fonksiyonları şeklinde

gerçekleşmektedir.

Şekil 4. Enstitü Otomasyonu Ders Kayıt Ekranı

Şekil 5. Enstitü Otomasyonu Hoca Modülü Not Giriş İşlemi
Diğer Modüller: Enstitü otomasyonunda web
üzerinde ağırlıklı olarak kullanılan Hoca ve Öğrenci
modülleri dışında, admin ve idari memur modüllerini
de içerir. Admin modülünde kullanıcı, grup yönetimi
ve erişim yetkileri gibi işlemlerin dışında sistemi anlık
kullanan kullanıcılar ve erişim loglarına da
ulaşılabilir. İdari modülde genel olarak yeni öğrenci,
danışman hoca girişleri, şifre resetleme işlemleri ve
transkript,
diploma
basımı
gibi
işlemler
gerçekleştirilmektedir.

Protocol, LDAP) entegrasyonunu sağlamaktır. Bu
sayede kullanıcı otantikasyonu LDAP üzerinden
gerçekleştirilebilecek kullanıcılara ayrıca kullanıcı adı
ve
şifre
verilmesine
gerek
kalmayacaktır.
Kullanıcılarda tek bir LDAP kullanıcı adı ve şifreyle
kampüs içinde kullanılan tüm yazılımlara erişim
sağlayabileceklerdir. İkincisi raporlama ve çıktı
işlemleri için profesyonel bir raporlama aracı
kullanmaktır bunun içinde ücretsiz ve mevcut yapıyla
kolayca entegre olabilecek iReport yazılımı
seçilmiştir. Sözü edilen iki temel geliştirme için
gerekli testler yapılmış ve kodlanmasına başlanmıştır.

Sistemde gerekli raporların oluşturulması için
genellikle SQL fonksiyonları ve kısmen iReport
yazılımı kullanılmaktadır [5] .

5. Kaynaklar

4. Sonuç ve Öneriler

[1] http://www.tegsoft.com .

Fırat Üniversitesi bünyesinde hizmet veren dört
enstitüye ait otomasyonların geliştirilmesi 2008
yılında gerçekleştirilmiştir ve bu tarihten beri
kullanılmaktadır. Enstitü otomasyonu JBoss web
sunucu üzerinde 1GB bellek kullanarak çalışmaktadır.
Bellek yönetimi JBoss web sunucu tarafından
otomatik olarak yapılmaktadır, bellek doluluğu kritik
düzeye ulaştığı anda çöp toplayıcı mekanizması
devreye girerek kullanılmayan nesneleri bellekten
silerek yer açmaktadır.

[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_graphical_user_in
terface_builders_and_rapid_application_development_
tools .

Enstitü otomasyonunda yapılması planlanan iki temel
iyileştirme ise şunlardır. İlki Enstitü otomasyonu ile
Dizin Erişim Protokolü (Lightweight Directory Access

[5]
http://community.jaspersoft.com/project/ireportdesigner .

[3]
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_appl
ication_frameworks .
[4] http://www.jboss.org/ .
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Özet: Geleneksel yöntemler kullanılarak sandık başında yapılan seçimler, uzun hazırlık süreçleri, hatalı veya
sahte oy kullanımı, oy sayımında ortaya çıkabilecek hatalar, uzun sayım süreçleri ve maliyetlerinin yüksek
olması gibi olumsuzluklar içermektedir. Ülke ekonomisini ve politikasını doğrudan etkileyen bu olumsuz
durumları ortadan kaldırmak için mevcut sistemi elektronik ortama taşımak artık bir zorunluluktur. Bu çalışmada
mevcut seçim sistemimiz incelenmiş ve aynı işlevleri daha etkin bir şekilde yerine getiren bir biyometrik seçim
sistemi geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca hedeflediğimiz e-seçim sisteminde güvenilirliği en yüksek
seviyeye çıkarmak için biyometrik sistemler incelenmiş ve parmak izi okuyucusu kullanılmıştır. Böylece
çalışma, e-seçim sistemi ile birlikte bir biyometrik sistem uygulanarak da daha zengin ve daha etkin bir hale
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik seçim, biyometrik sistemler, parmak izi
1. Giriş
Günümüzde yapılan genel ve yerel seçimlerde oy
verme işlemi seçmenin onay verdiği oy pusulaları ve
oy pusulalarının atıldığı sandıkla yapılmaktadır. Bu
durum
birtakım
olumsuzlukları
beraberinde
getirmektedir. Seçmenin bastığı mührün hangi partiye
ait olduğunun belirlenememesi, oy pusulalarının yanlış
sandığa atılması ihtimali, sayım aşamasındaki
yaşanacak sorunlar, bu sorunlara karşı yapılacak
itirazlar için oluşan zaman kayıpları, evrak basımı ve
seçim çalışanları için yapılan masraflar da göz önüne
alındığında, mevcut seçim sistemimizin daha
güvenilir, daha ekonomik ve daha hızlı olması
amacıyla yeni teknolojiler kullanılmasının gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.

geliştirilmiştir. Gelişen teknolojiye paralel olarak
ortaya çıkan bu güvenlik ihtiyacı nedeniyle başlangıçta
kişisel şifre kullanımı benimsenmiştir. Zamanla
şifrelerin unutulması veya çalınması gibi güvenlik
açıklarını kapatmak için değişik yöntemler araştırılmış
ve kart teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Kart
teknolojisinde, tanıtım kartları (ID Card) ve kişisel
tanıtım sayıları (PIN - Personel Identification Number)
kullanımı yaygınlaşmıştır [6]. Zamanla bu teknolojinin
de sınırlılıklarından dolayı, güvenliğin veya kimlik
tespiti işleminin insanların fiziksel özelliklerine göre
yapılması ile ilgili araştırmalara başlanmıştır.
Biyometrik sistemler, insanların fiziksel özelliklerini
kullanarak
kimlik
tespiti
yapmaya
yarayan
yöntemlerdir. Biyometrik yöntemler, başta parmakizi
olmak üzere yüz, el şekli, retina, iris, ses izi v.b.
yöntemleri içermektedir [7]. Bu yöntemler, geliştirilen
sistemlerde tek başlarına kullanılabildikleri gibi
beraber olarak da kullanılabilmektedir.

Bu sebepten dolayı gelişen teknolojiyle beraber
1990’lı yılların başında, özellikle
Amerika ve Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde
elektronik seçim çalışmaları başlamış ve günümüzde
de kendini geliştirerek güvenilir bir hale gelmiştir.
Elektronik oylama, seçim işleminin elektronik ortamda
yapılması
işlemidir.
Elektronik
seçim
ise,
vatandaşların oylarını elektronik olarak kullanması
sonucu, hızlı oy sayımına imkân tanıyan bir sistemdir.
Dünyada da çeşitli ülkelerde elektronik seçim
uygulamalarının yapıldığı ve çeşitli çalışmalar
yürütüldüğü bilinmektedir [1]. Elektronik seçim,
Avustralya’da 2001 milletvekili seçimlerinde [2],
Avusturya’da 2003 öğrenci birliği seçimlerinde [3],
Kanada’da 2003 belediye seçimlerinde [4],
Hindistan’da 2003 yılındaki hem yerel hem de genel
seçimlerde kullanılmıştır [5].

Biyometrik yöntemlerden parmakizi ile tanıma veya
kimlik tespiti yöntemi, maliyetinin düşük ve kolay
uygulanabilir olması nedeniyle sıkça tercih edilen bir
yöntemdir [8]. Özellikle, parmak izi her insanda farklı
yapıda olması, kolayca değiştirilememesi ve
kaybedilme, unutulma, çalınma ihtimali olmaması
nedeniyle tercih edilen yöntemlerin başında gelir.
Ayrıca aynı insanın değişik parmaklarındaki iz
özellikleri de birbirinden farklı olması nedeniyle her
bir parmağın başlı başına ayırt edici özelliği vardır [9].
Bu nedenle, günümüzde birçok sistemin güvenliğinin
sağlanması amacıyla parmak izinin, tek başına veya
diğer biyometrik yöntemlerle birlikte kullanımı tercih
edilmektedir [10]. Uzun yıllardır, parmak izi Emniyet
Teşkilatı tarafından suçluların kimlik tespiti amacıyla
da kullanılan bir yöntemdir [11].

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber
özellikle güvenlik anlamında sorunlar yaşanmaya
başlanmıştır.
Sistemin
geliştirilmesi
yanında
geliştirilen sistemin güvenlik sorununu aşmak için de
birçok çalışma yürütülmüş ve birçok yeni yöntem

Bu çalışmada, geleneksel seçim sistemlerinden farklı
olarak biyometrik bir elektronik seçim sistemi
amaçlanmıştır. Böylelikle mevcut sistemin eksiklerinin
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giderilmesiyle birlikte biyometrik tabanlı elektronik
bir seçim sistemi geliştirilmiştir.

Biyometrik yöntemler, parmak izi, yüz, el şekli, iris,
retina, ses izi ve imza gibi özellikleri kullanarak kimlik
tespiti yapmaya olanak sağlar. Bu özellikler,
insanlarda tekliği sağlayabilen yani insandan insana
değişiklik gösteren özelliklerdir. Böylece, kullanılan
yönteme göre sistemin güvenilirliği de tercih edilmiş
olacaktır.

2. Seçim Sistemi ve E-Seçim
1869’da
Thomas
Edison’un
Vote-Recorder’i
geliştirmiştir [12]. 1892’de New York’ta seçimlerde
Lever Makineleri ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.
Bu sistemde arayüz, her adayla ya da pusuladaki
sorularla ilgili kollardır. Burada, seçmen, uygun kolu
hareket ettirerek seçimini yapar [13]. 1964’te ilk
bilgisayarlı deneme ve Punch Card sistemleri
kullanılmıştır [14]. 1980’de üretilen Direct Recording
Electronic Systems (DRE), ilk tam bilgisayar temelli
sistemlerdir [15]. DRE sistemler, butonlardan ve
dokunmatik ekran üzerindeki alanlardan oluşur. DRE
sistemlerde, seçim alanlarına gelen seçmenler, kimlik
kartlarını göstererek bir PIN veya smart kart alırlar. Bu
kartları veya PIN’leri kullanarak DRE makinelerine
giriş yaparlar. Seçmen, tercihini yaptıktan sonra DRE,
seçmenin yaptığı tercihi ekrana getirir ve seçmene son
bir kez kullandığı oyu değiştirme imkânı verir. Ve
bunun sonucunda, DRE oyu kesin olarak kaydeder.

Biyometrik yöntemlerin kullanım amaçlarına göre
doğrulama, tanıma ve sınıflandırma olmak üzere üç
ayrı kullanımı mevcuttur. Biyometrik doğrulama, daha
önce taslak olarak veritabanına kaydedilen biyometrik
karakteristik ile işlem yapılan anda girdi olarak alınan
biyometrik karakteristiği, biyometrik yöntemleri
kullanarak karşılaştıran ve bu karşılaştırma sonucunda
kayıtlı taslak ve girdinin aynı insana ait olduğu veya
olmadığı sonucuna ulaşan yöntemdir [7]. Biyometrik
tanıma veya algılama, daha önce taslak olarak
veritabanına kaydedilen biyometrik karakteristikler ile
işlem yapılan anda girdi olarak alınan biyometrik
karakteristiği, biyometrik yöntemleri kullanarak
karşılaştırarak, girdiyi kayıtlı taslaklar arasından bir
tanesiyle eşleştirmeye çalışan ve böylece kimlik tespiti
yapmayı
amaçlayan
yöntemdir.
Biyometrik
sınıflandırma,
biyometrik
girdilerin
benzer
özelliklerine göre gruplandırılmasıdır. Sınıflandırma,
özellikle tanıma sırasında çok geniş olan veritabanının
tamamının değil de aynı sınıfa dahil olan taslaklar
arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. Bu
da büyük ölçüde performans kazancına yol açar.

Avrupa Komisyonu 2000 Eylül ayında oyların kesin
gizliliğini garanti altına alan tam olarak gerçekliği
kanıtlanabilir çevrimiçi seçimleri göstermek amacıyla
e-oylama projesini başlatmıştır [16]. Bu proje
kapsamında sabit ve hareketli internet terminalleri
kullanılmaktadır. Proje endüstriden, üniversitelerden
ve potansiyel kullanıcılardan oluşan ortakları da
içermektedir. İlk deneme 11 Aralık 2002’de
Fransa’nın bir köyünde yapılmıştır. 860 seçmen şehir
konseyi temsilcilerini elektronik ortamda seçilmiştir.
İkinci deneme 13-15 Ocak 2003’te Almanya’nın
Bremen Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu seçim
denemesinde 47 seçmenin katılımıyla üniversite
konseyi elektronik ortamda seçilmiştir. Son deneme
İsveç de bir hayli yaşlı seçmenlerin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir ve 226 seçmen katılmıştır.
Temmuz 2003 yılında bu proje resmi olarak
sonlandırılmıştır [1].

4. Biyometrik Tabanlı E-Seçim Sistemi
Bu sistemde Asp.Net Framework 2.0, Java Script, Xml
ve bunların ortak kullanımını sağlayan XSL dili
kullanılmıştır. Ayrıca daha önceden yazılmış bazı
hazır kütüphaneler de kullanılmıştır.
Seçmenlerin parmakizi görüntülerini almak için
kullanılan parmakizi okuma cihazı Unifinger SFR300S’tir (Şekil 1) [18][19].

3. Biyometrik Yöntemler ve Uygulamaları
Gelişen teknolojiye paralel olarak geliştirilen
sistemlerin güvenliğinin sağlanması ihtiyacı da
doğmuştur. Günümüzde birçok sistemin güvenliği,
şifre, kişisel tanıtım sayıları ve tanıtım kartları ile
sağlanmaktadır. Zamanla kullanılan bu güvenlik
yöntemleri yeterli görülmeyip yeni yöntemler
araştırılmaya başlanmıştır. Bunun için alternatif
yöntemler için çeşitli araştırmalar yapılmaya
başlanmıştır. Kimlik tespiti yapılarak ilgili kişinin
sisteme erişmesine olanak tanımak için insanların
fiziksel özelliklerinin kullanılması böylece gündeme
gelmiş ve biyometrik yöntemlerle ilgili çalışmalar
başlamıştır [7].

Şekil 1. Parmak İzi Okuyucusu
Sistemin genel çalışma prensibi aşağıdaki şekilde
sıralanabilir [17]:

74

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

1. Sistem yöneticisi tarafından seçim, parti, aday,
bölge, mahalle, sandık görevlisi, muhtar bilgileri
tanımlanır.
2. Muhtar kullanıcısı tarafından seçmen kayıtları
alınır. Parmak iziyle beraber sisteme kayıt edilir.
3. Sistem yöneticisi belirtilen günde seçimi başlatır.
4. Sandık görevlisi yetkili olduğu sandıkta seçimi
başlatır.

Seçmen ilgili seçimde daha önce oy kullanmış ise
sistem tarafından uyarılır.
Seçmen ilgili seçimde daha önce oy kullanmamış ise
oy pusulası ekrana gelir.
Seçmen istediği partiye oyunu kullanır.
Seçmen verdiği oy bilgisinden emin ise oy kullanma
işlemi sona erer.
Seçmen verdiği oyu değiştirmek isterse farklı bir
partinin evet butonuna basarak oyunu kullanır.

5. Seçmen daha önceden kendisine bildirilen sandığa
gelerek oy kullanma işlemi için parmağını okutur.

Biyometrik seçim sistemi, internet tabanlı olarak
gerçekleştirilmiştir.
Böylelikle
seçmenlerin
kullandıkları oylar çok fazla masrafa gerek kalmadan
internet ağı üzerinden bir merkezde toplanmıştır.
Sisteme girişte parmak izi okutulduktan sonra elde
edilen parmakizi şablonları ikili kodlara çevrilerek
veritabanına kaydedildiğinden dolayı bilgilerin
güvenliği sağlanmış olmaktadır. Sistem ilk çalıştığında
kullanıcı arayüzü olarak ekrana gelen görüntü Şekil
2’de gösterilmiştir. Sisteme 3 farklı giriş yapılabilir.
Bunlardan ilki sistem yöneticisidir. Sistem yöneticisi
sistemle ilgili tüm ayarlamaların yapılabildiği
yetkilerin belirlendiği kısımdır. Seçim tanımlama, parti
tanımlama, bölge tanımlama, mahalle tanımlama,
seçmen tanımlama, seçim işlemleri, seçim ekranı,
seçim sonuçları ve aktif kullanıcıların görünebildiği
ekranlardan oluşmaktadır.

6. Okutulan parmak izi seçmen kayıtları arasında
yoksa seçmen oyunu kullanamaz.
7. Okutulan parmak izi seçmen kayıtları arasında varsa
seçmenin kimlik bilgileri ekrana getirilir.
8. Yapılan kimlik kontrolünden sonra herhangi bir
yanlışlık yoksa seçmen oy pusulası düğmesine basarak
oy kullanma işlemine başlar.
9. Eğer seçmen daha önceden ilgili seçimde oy
kullanmış ise sistem tarafından daha önce oy
kullandığına dair uyarılır. Seçmen daha önce ilgili
seçimde oy kullanmamış ise oy pusulası seçmenin
karşısına gelir.
10. Seçmen oy vermek istediği partinin yanında
bulunan Evet butonuna basarak ilgili partiye oyunu
kullanır. Seçmenin yanlışlıkla yanlış partiye oy
kullanmasının önüne geçmek için son bir kez mesajla
uyarılır. Seçmen oy kullanma işlemine devam etmek
istiyorsa evet butonuna tekrar basarak oy kullanma
işlemini bitirir.
11. Seçmen oyunu kullandıktan sonra tekrar oy
kullanma talebinde bulunsa bile sistem tarafından buna
izin verilmez.
12. Sistem yöneticisi tarafından seçim bitirilir.

Şekil 2. Sistem Giriş Ekranı
Karşımıza gelen seçeneklerden ilki seçim tanımlama
ekranıdır. Bu seçeneği seçtiğimizde karşımıza Şekil
3’deki pencere gelir. Buradan sistem yöneticisi
yapılacak seçimin adını ve tarihini girerek seçimi
tanımlamış olur. Buradan seçim tanımlanması seçimin
olacağı anlamına gelmez. Seçimin başlatılması için
Seçim Başlat seçeneğinin aktif olması gerekir.

13. Sistem yöneticisi tarafından seçim sonuçlarına il
veya tüm ülke bazında bakılabilir.
Seçmenin oy kullanma aşamasında sistemin çalışma
prensibi de aşağıdaki şekilde sıralanabilir [18]:
Seçmenin parmak izi bilgisi alınır.
Seçmenin parmak izi bilgisi seçmen veritabanında
araştırılır.
Seçmenin parmak izi seçmen veritabanında mevcut
değilse oy kullanamaz.
Seçmenin parmak izi kaydı sistemde mevcut ise gelen
kişisel bilgiler kontrol edilir.
Yapılan kontrollerden sonra bir yanlışlık yoksa oy
pusulası butonuna basılır.
Oy pusulası butonuna basıldığı anda seçmenin ilgili
seçimde daha önceden oy kullanıp kullanmadığı
bilgisine bakılır.

Şekil 3. Seçim tanımlama ekranı
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Sistem yönetici ekranındaki ikinci seçenek ise parti
tanımlama ekranıdır. Burada parti tanımlarken dikkat
edilmesi gereken nokta partilerin her seçime
katılmadığıdır. Bu yüzden partileri tanımlarken hangi
seçime katılacaklarına dikkat etmek gerekir. Bağımsız
olarak seçime girecek adaylar için de parti tanımlaması
yapılmalıdır. Bu yüzden bağımsız adaylar için de
İstanbulBağımsız1,
İstanbulBağımsız2
gibi
numaralandırmalar
yapılmalıdır.
Ayrıca
Parti
tanımlanmış olsa dahi adaylar girilmemişse parti ilgili
bölgede seçime girmemiş kabul edilir ki bu normalde
de böyledir. Parti tanımlaması yapıldıktan sonra
seçimde oy kullanılacak bölgeler tanımlanmalıdır.
Böylelikle sadece ilgili seçmenlerin katılımları
sağlanır. Tasarlanan sistemde ilgili bölgenin adayı
yoksa oy pusulası ekrana gelmediği için olumsuz
durumların da önüne geçilmiş olmaktadır. Seçim
bölgeleri YSK’nın sitesinden tanımlanmıştır. Böylece
bölgelerin bir daha girilmesine gerek kalmayacaktır.
Bölge tanımlamasını yaptıktan sonra bölgelerin
içerisine aldığı mahalleler tanımlanmalıdır. Bu işlem
için mahalle tanımlama penceresi kullanılır. Bu işlemi
yaparken mahalle adını yazdıktan sonra ilgili bölge
seçilir. Böylece il ve mahalle ilişkisi kurulmuş olur.
Çalışmada ilçe için ayrıca bir tanımlama gereği
duyulmamıştır. İlçe isimleri aynı olamayacağından
dolayı ilçe adını mahalle adının önüne eklemek daha
uygun olacaktır. Tanımlanan mahalle ile ilgili
işlemlerde oluşabilecek hatalardan dolayı silme
işlemine de izin verilmektedir.
Seçmen tanımlama giriş penceresinde ise daha önce
kaydedilen seçmenler aratılıp düzeltilebilir. Ayrıca
yeni seçmenler eklenebilir. Seçmenler kayıt edilirken
parmak izi okutulmak zorundadır. Aksi takdirde
seçmen kaydı yapılamaz.
Seçmen tanımlama ekranı kullanılarak seçmen kaydı
yapılabilir (Şekil 4). Seçmen tanımı yapılırken kan
grubu hariç diğer tüm bilgiler girilmek zorundadır. Bu
bilgilerin eksik girilmesi durumunda seçmen kaydı
yapılmaz. Bilgiler eksiksiz girildikten sonra kayıt
etmek istenildiğinde seçmen parmak izi tanımlama
ekranı ile karşılaşmaktadır. Seçmen parmak izini
tanıtması durumunda, Parmak izi tanımlama sonuç
ekranı ile karşılaşır.

bölgesinde oy kullanması sağlanmış olur. Seçmen
tanımlama işlemini de tamamladıktan sonra oy
kullanılabilmesi için sistem yöneticisi tarafından
seçimin başlatılması gerekir. Bu işlem için seçim
başlatma penceresi kullanılır. Eğer başlatılmış bir
seçim yoksa seçmenler sisteme giriş yapsalar bile oy
pusulası karşılarına gelmez. Ayrıca sistemde aynı anda
sadece tek bir seçim başlatılabilir. Böylelikle sistemde
oluşabilecek hatalar ortadan kaldırılmış olur.
Seçmenler sisteme giriş yapabilmek için sandık
görevlisi tarafından sistemin açılması gerekir. Seçimi
başlattıktan sonra seçmenler sisteme giriş yapıp
oylarını kullanabilir. Başlatılmış bir seçim yoksa oy
pusulası kullanıcıların karşısına gelmez. Seçmen eğer
veritabanına kayıtlı değilse, Seçmen kaydınız yoktur
mesajı kullanıcının karşısına gelmektedir.
Girişi yapılan parmak izi sisteme kayıtlı bir
kullanıcının parmak izi ise seçmenin kişisel bilgileri
ekrana getirilir. Bunun amacı sandık görevlisi
tarafından da kimlik kontrolünün yapılabilmesi içindir.
Yapılan kimlik doğrulamasının ardından seçmen oy
pusulası butonuna basarak oy verme işlemini
başlatabilir. Şekil 5’de bir elektronik oy pusulası
gösterilmektedir.

Şekil 5. Elektronik oy pusulası
Seçmen karşısına gelen elektronik oy pusulasından
istediği partinin yanında bulunan Evet butonuna
tıklayarak oy verme işlemini başlatabilir. Seçmenimiz
yanlışlıkla evet butonuna basarak oy verme işlemini
tamamlamasın diye son bir mesaj penceresiyle
seçmenin tercihinden emin olması sağlanır. Oy verme
işlemi bittikten ve karşımıza mesaj geldikten sonra
sistem tarafından otomatik olarak parmak izi giriş
ekranı kullanıcının karşısına gelir. Artık oy verme
işlemi seçmen için bitmiştir.
Yapılan seçimin sonuçlarını sistem yöneticisi istediği
an istediği bölgenin veya tüm Türkiye’nin olmak üzere
görebilir. Sistem yöneticisi bunlar ile ilgili işlemleri
Şekil 6’da gösterilen sistem yöneticisi penceresinde
bulunan seçim sonuçları kısmından gerçekleştirebilir.

Şekil 4. Seçmen tanımlama giriş penceresi
Seçmenler kaydedilirken girişi yapan muhtarın bağlı
olduğu bölge neresi ise seçmen o bölgeye kayıt edilir.
Böylelikle seçmenin seçimler sırasında sadece

Şekil 6. Seçim sonuç ekranı
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•

Ortalama 172.000 olan sandık sayısı biyometrik
seçim sisteminde 86.000’e inmektedir. Aynı
oranda seçim maliyetleri de azalmaktadır.
• Oy mükerrerliği ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca
seçmenin yerine farklı birinin oy kullanımı
engellenerek güvenilirlik artırılmaktadır.
• Seçim aşamasında ve oy sayımında hatalar ortadan
kaldırılmaktadır.
• Hatalı ve geçersiz oy kullanımının önüne
geçilmektedir.
• Bölgesel ya da genel olarak seçim sonuçlarına daha
çabuk ulaşılmaktadır.
• Mevcut seçim sistemine göre sandık başına düşen
görevli sayısı 7 iken bu sistemde 1 görevli ile
sistem sürdürülebilmektedir.
• Oy pusulası, zarflar, mühür, sandık, kırtasiye vb.
giderler ortadan kalkmaktadır.
Bu biyometrik seçim sisteminde mevcut sistem
üzerinde oy kullanımını kolaylaştırmak için kiosk ya
da dokunmatik LCD monitörler kullanılabilir.
Böylelikle
seçmenlerin kişisel
özelliklerinden
kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur.
Böylelikle seçmenlerin oylarını hızlı bir şekilde
kullanmaları sağlanmış olur. Ayrıca sistemimize sesli
anlatım özelliği kazandırılarak kulaklık yardımıyla
görme engelli seçmenlerimizin oy kullanmaları
kolaylaştırılabilir. Sistemin güvenliği çok önemli
olduğu için dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı
güvenlik önlemleri artırılmalı ve saldırıları önleyecek
sistemler kurulmalıdır.
Böyle bir sistem yukarıda yazılı faydaları sağlaması ve
yüksek sayıda insana uygulanabilirliği ancak gerçek
bir uygulama ortamında sınanıp, eksikleri giderilerek
elde edilecek sonuçlara göre sağlanabilir. Bu çalışma
bu anlamda bir prototip olarak tasarlanmış
ve
geliştirilmiştir. Eksikleri ve noksanlıkları uygulama
sahasında belirlenip, giderilebilir.
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Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak
Yük Akışı Optimizasyonu
Nihat Pamuk
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya
nihatpamuk@gmail.com.tr

Özet: Enerji sistemlerinin güvenli bir şekilde işletilmesi için, sisteme yeni üretim ve tüketim tesislerinin ilave
edilmesi gerekmektedir. İlave edilecek iletim hatlarının devreye girmeden önce oluşturacağı etkilerinin bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle enerji iletim hatlarındaki maksimum yüklenme kapasite sınır değerleri aşılmadan yük
akışlarının yapılması gerekmektedir. Son zamanlarda enerji sistemlerinde yük akışı problemlerinin çözümünde
birçok sezgisel yöntem kullanılmaktadır. Bu sezgisel yöntemler arasında en doğru sonuç verenlerden birisi yapay
arı kolonisi (YAK) algoritmasıdır. YAK algoritması doğada yiyecek arayan arılardan esinlenerek geliştirilmiştir.
Bu algoritma küresel ve yerel uzayı komşuluk prensibine göre çalışmaktadır. Bu çalışmada, yük akışı eşitlikleri
altında iletim hattı kayıplarını minimum yapan kontrol değişkenleri YAK algoritması yardımıyla PowerWorld
benzetim programı kullanılarak hesaplanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Enerji Sistemleri, Yük Akışı, Optimizasyon, Yapay Arı Kolonisi.
The Optimization of Load Flow in Energy Systems Using Artificial Bee Colony
Abstract: Energy systems need to be added to new production and consumption plant for safe operation. The
effects of transmissions lines must be known before commissioning. Therefore, load flow must be done without
exceeding maximum load capacity limit values of power transmission lines. In these days, many heuristic
methods are used for load flow problems in power systems. Artificial bee colony (ABC) algorithm is one of the
most accurate methods of these heuristic methods. ABC algorithm was developed by bees looking for food in
nature. This algorithm works on the principle of global and local space neighborhood. In this study, control
variables which minimize the loss of the transmission line were calculated under the load flow equations by the
ABC algorithm using PowerWorld simulation program.
Keywords: Energy Systems, Load Flow, Optimization, Artificial Bee Colony.
1. Giriş

2. Optimal Yük Akışı
Optimal yük akışı, aşağıdaki gibi tanımlanır; f(x,u)
fonksiyonunu g(x,u)=0 ve h(x,u)0 kısıtlamaları
altında minimize etmektir. Burada f(x,u) minimum
değeri bulunmak istenen amaç fonksiyonudur. g(x,u)
yük akışı eşitliklerini göstermekte olup, h(x,u) ise
güvenlik limit değerlerini temsil etmektedir [18]. x ve
u sırasıyla durum ve kontrol değişkenlerini
göstermektedir. Durum değişkenleri salınım barasının
aktif çıkış gücü Psalınım, yük baralarının gerilim genlik
değerleri VL ve jeneratör baralarının reaktif çıkış
güçleri Qg’dir [9].
xT = [ Psalınım, VL, Qg ]
(1)
Kontrol değişkenleri ise, salınım barası haricindeki
jeneratör baralarının aktif çıkış gücü Pg, jeneratör
baralarının
gerilim
genlik
değerleri
Vg,
transformatörlerin kademe ayar değerleri T ve şönt
kapasitelerin değerleri Qc’dir.
uT = [ Pg, Vg, T, Qc ]
(2)
Tüm enerji sisteminin toplam enerji üretim maliyeti
(3) denklemi ile hesaplanmaktadır [9].

Güç sistemlerinde kullanılan ekipmanların fiziksel
sınırlarını ve işletme limitlerini aşmadan, sistemdeki
jeneratörlere üretimin paylaştırılması ve baralar
arasındaki en uygun güç alış verişinin sağlanması
optimal yük akışı olarak tanımlanır [1]. Son yıllarda
enerji
iletim
sistemleri
üzerinde
uğraşılan
problemlerden birisi optimal yük akışı problemidir.
Problemin amacı eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamalarını
sağlayarak, enerji sisteminin enerji üretim maliyetinin
minimizasyonudur. Enerji sistemlerindeki kontrol
değişkenleri, salınım barası hariç diğer jeneratör
baralarının aktif çıkış güçleri, jeneratör baralarının
gerilim genlik değerleri, transformatör kademe
değerleri ve şönt kapasite değerleridir. Bu problemin
çözümü için literatürde birçok sayısal metot
kullanılmıştır. Bu metotlara örnek olarak doğrusal
olmayan programlama [2], quadratik programlama [3],
lineer programlama [4] ve newton tabanlı teknikler [5]
gösterilebilir. Son yıllarda gelişen sezgisel metotlar
optimal yük akışı problemine de başarıyla
uygulanmaktadır. Bu sezgisel metotlara örnek olarak
genetik algoritma [6], parçacık sürü algoritması [7] ve
evrimsel programlama [8] gösterilebilir.

Ng

F cos t 

 (ai  bi Pgi  ci P 2 gi )
i 1
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Burada Ng sistemdeki toplam jeneratör sayısını, Pgi i.
barada üretilen aktif güçleri, ai, bi, ve ci, jeneratör yakıt
maliyeti katsayılarını göstermektedir.

3. Yapay Arı Kolonisi Algoritması
YAK ilk olarak 2005 yılında Derviş Karaboğa
tarafından
tasarlanmıştır.
Gerçek
parametre
optimizasyonu için önerilen YAK, arı kolonilerinin
davranışlarını
temel
alan
bir
optimizasyon
algoritmasıdır [10–11].

Optimal yük akışı eşitlikleri, jeneratör aktif güç,
jeneratör reaktif güç, bara gerilim genlik,
transformatör kademe değeri ve şönt kapasite limit
değerleri (4) – (10) denklemleri ile gösterilmiştir [9].
i = 1,…,N;

YAK algoritması bilgisayar, endüstri ve hidrolik
mühendisliğinden havacılık ve uzay bilimi gibi farklı
bilim dallarında başarıyla uygulanmıştır [11–12].
Doğal yaşamda bal toplayan bir arı kolonisi içinde
görev paylaşımı vardır. Kolonide arılar üç gruba ayrılır
[13]. Bunlar;

N

Pgi  Pli  Vi  V j (Gij cos ij  Bij sin ij )  0
j 1

(4)

N

Qgi  Qci  Qli  Vi
min

Pgi

 V j (G j sin  j  Bij cos ij )  0
i

j 1

i

 Pgi  Pgi

max

Qgi  Qgi  Qgi
min

max

i = 1,…,Ng

(5)

i = 1,…,Ng

(7)

max

Vi

min

 Vi  Vi

i = 1,…,N

(8)

Ti

min

 Ti  Ti

max

i = 1,…,NT

(9)

min

 Qci  Qci

i = 1,…,Nc

(10)

Qci

max


İşçi Arılar: İşçi arılar komşuluk prensibine
dayanarak daha fazla nektarın olduğu besin
kaynaklarını araştırırlar. Her bir besin kaynağında bir
işçi vardır. Dolayısıyla işçi arı sayısı besin kaynağı
sayısına eşittir [14].

Gözcü Arılar: Gözcü arılar kovanda bekler ve
diğer arıların besin kaynakları ile ilgili bilgileri dansla
paylaştıktan sonra nektarın fazla olduğu besin
kaynağına yönelirler.

Kâşif Arılar: Yiyecek arama sürecinin
başlangıcında kâşif arılar rastgele dağılarak yiyecek
aramaya başlarlar.

(6)

Pgi ve Qgi i. jeneratörün aktif ve reaktif çıkış güçlerini,
Pli ve Qli i. baradaki aktif ve reaktif yük değerlerini, Qci
i. baradaki şönt kapasite değerini, N, Ng, NT ve Nc
sırasıyla sistemdeki toplam bara,
jeneratör,
transformatör
ve
şönt
kapasite
sayılarını
göstermektedir. Pgimin, Pgimax, Qgimin, Qgimax, Vimin, Vimax,
Timin, Timax, Qcimin, Qcimax ise ilgili değişkenlerin
minimum ve maksimum değerlerini göstermektedir.
Amaç fonksiyonunun değeri yük akışı ve sınırlama
eşitlikleri altında (11) denklemi ile hesaplanmaktadır
[9].
fi ( xi , ui )  F cos t  R1 Psalınım

 R2

N PQ



i _1

Algoritmada yiyecek kaynakları, optimize edilmeye
çalışılan problemin olası çözümlerine karşılık
gelmektedir. Bir kaynağa ait nektar miktarı, o
kaynakla ifade edilen çözümün kalite değerini ifade
etmektedir [15].
Algoritma işleyişi beş temel adımda gerçekleşmektedir
[14–15].

Bal kaynağı bölgelerinin ilk değerlerinin
belirlenmesi,

İşçi arıların belirlenen bal kaynaklarına
yönlendirilmesi,

Bal kaynağı olmaya aday bölgeler için
olasılık hesaplamalarının yapılması,

İşçi arıların aktardıklarına bağlı olarak,
gözlemci arıların yeni bal kaynaklarını belirlemesi,

Mevcut bal kaynaklarının kullanım dışı
bırakılma kararının verilmesi şeklindedir.
Algoritmanın ilk adımında, bal kaynakları bölgelerine
ait değerler (15) nolu denklem ile hesaplanmaktadır
[14–15].

lim
 Psalınım

Ng

Vi  Vilim R3  Qgi  Qgilim

(11)

i 1

Bu ifadede R1, R2 ve R3 büyük pozitif penaltı
değerleridir.
Durum değişkenlerinin limit değerleri Plimsalınım, Vilim
ve Qgilim’dir. Bu değerler (12) - (14) denklemleri ile
hesaplanmaktadır [9].
max
max
 Psalınım
; Psalınım  Psalınım
Psalınım   min
min
 Psalınım ; Psalınım  Psalınım
lim

Vi

lim

lim

Qgi

(12)

V max ;V  Vi max
  i min i
min
Vi ;Vi  Vi

(13)

max
max

Qgi ; Qgi  Qgi
  min
min

 Qgi ; Qgi  Qgi

(14)

xij = xjmin + rand (0,1).(xjmax – xjmin)

(15)

Denklemde j üretilen kaynak sayısını, i ise en uygun
parametre sayısını temsil etmektedir. Algoritmanın
ikinci adımında, her işçi arı toplam kaynak sayısının
yarısına eşit sayıda yeni kaynak bulmaktadır. Yeni
kaynak bulurken;
vij = xij + ij (xij – xkj)
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başlar. Seçilen komşuya ait pozisyon bilgisi denklem
(20)’den hesaplanmaktadır.

(16) nolu denklemde k = (int(randS)+1) dır ve
j=1,…,D’dir. vi vektörü üretildikten sonra, xi
vektöründeki çözümlerle karşılaştırılır ve iyi olan
kaynağı kullanır. Üçüncü adımda gözcü arılar denklem
(17)’deki olasılıkla bir besin kaynağı seçer.
Pi



fiti

i (c  1)  i (c)   (c)

Ø(c), k ve i’den farklı rastgele üretilen nüfustaki bir
çözüme ait indis olmak üzere i(c) ve k(c)
çözümlerinin bazı bölümlerinin farkının alınması ile
hesaplanır. i(c+1)’e ait nektar miktarı F(i(c+1)), i(c)
konumundaki kaynağa ait nektar miktarından daha
fazla ise arı kovana giderek bu bilgisini diğerleri ile
paylaşır ve yeni pozisyon alarak i(c+1) aklında tutar,
aksi durumda i(c) ‘yi hafızasında saklamaya devam
eder.

(17)

SN


j

fit j

1

Kolonilerde rastgele araştırma yapan kâşif arılar
bulunmaktadır. Bu arılar yiyecek ararken herhangi bir
ön bilgi kullanmamakta, tamamen rastgele araştırma
yapmaktadır [16]. Kâşif arılar işçi arıların arasından
seçilmektedir. Bu seçim işlemi limit parametresine
bağlı olarak yapılmaktadır. Bir kaynağı ifade eden
çözüm belli sayıdaki deneme ile geliştirilememişse bu
kaynak terk edilir. Bu kaynağa gelip giden arıda kâşif
arı olarak yeni nektar kaynağı aramaya gider. İşçi
arının kaynağa gelip gitme sayısı limit parametresi ile
belirlenir. Kâşif arının yeni bir kaynak bulması
denklem (18)’den hesaplanmaktadır.
xij = xjmin + (xjmax – xjmin)  rand

i konumundaki nektar kaynağı “limit” parametresi
sayısınca gelişememiş ise i ‘deki kaynak terk edilir ve
o kaynağın arısı kâşif arı haline gelir. Kâşif arı rastgele
araştırma yapar ve yeni bir kaynak bulur. Bulunan yeni
kaynak i ‘ye atanır. Algoritmadaki en iyi kaynağı
bulma çabası her çevrimde devam eder. Algoritma
maksimum çevrim sayısına ulaştığında sona erer. Elde
edilen sonuçlar en uygun sonucu verir [16–17].

(18)

4. Örnek Güç Sistemi

YAK algoritmasında işçi ve gözcü arılar keşfedilen
kaynaktan faydalanma işleminde, kâşif arılar ise keşif
işleminde görev alırlar. Arılar birim zamanda yuvaya
getirilen yiyecek miktarını (E/T) belirten enerji
fonksiyonunu maksimize etmek için çalışırlar. Bir en
üst düzeye çıkarma probleminde de amaç
fonksiyonunun F(i),
i  Rp, en üst düzeye
çıkarılması gerekmektedir. i, i. kaynağın pozisyonu
olmak üzere F(i) bu nektar miktarına karşılık gelir ve
E(i) ile orantılıdır. Gözcü arıların bir kaynağı
seçmeleri F() değerine bağlıdır. Kaynağın nektar
miktarı ne kadar fazla olursa, bu kaynağı bir gözcü arı
tarafından seçilme olasılığı o kadar fazla olmaktadır.
Yani i pozisyonundaki bir kaynağı seçme olasılığı
denklem (19) ’dan hesaplanmaktadır.
Pi



F (i )

(20)

Şekil 1’de 5 jeneratörlü 7 baralı örnek bir güç
sisteminin tek hat şeması gösterilmiştir. Söz konusu 7
baralı güç sistemi daha rahat incelenebilmesi amacıyla
üç bölgeye ayrılmıştır. PowerWorld benzetim
programı yardımıyla bölgeler arasındaki yük akışları,
fiyat artışları ve saatlik puant fiyatları YAK
algoritması kullanılarak incelenmiştir.
Şekil 1’deki sistemde, sağ bölgedeki enerji fiyat
artışlarının yükseldiği görülmüştür. Enerjinin günlük
puant fiyatı 24060 TL/MWH olarak belirlenmiştir. Söz
konusu sisteme Pyük= 767.9 MW için, YAK
algoritması uygulanarak optimal yük akışı yapılmıştır.
Yapılan çalışmada ölçekleme faktörü = 500, yiyecek
kaynağı sayısı (görevli arı sayısı) SN =20, parametre
sayısı D= 5, TOLhata = 1x10–6 MW limit (çözüm
geliştirememe sayacı) 10 ve iterasyon sayısı 300
olarak alınmıştır. YAK algoritması güç sistemine
uygulandığında ve sadece yakıt maliyeti göz önüne
alındığında (w=1) elde edilen toplam yakıt maliyetinin
200 iterasyon sonucunda sabit bir değere ulaştığı
görülmüştür.

(19)

S

F ( k )

k 1

Gözcü arı, işçi arıların dansını izledikten ve (19)
denklemindeki olasılık değeri ile i konumundaki
kaynağı seçtikten sonra, bu kaynağın komşuluğun da
bir kaynak belirler ve kaynağın nektarını almaya
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Şekil 1. 7 Baralı Enerji Sistemindeki Yük Akışı

Şekil 2’de ise optimal yük akışı yapıldıktan sonraki
sisteme ait tek hat şeması gösterilmiştir. Şekil 2
incelendiğinde sağ bölgeden üst bölgeye doğru olan
yük akışında sınır değerlere ulaşıldığı fakat enerji
birim fiyatında azalma olduğu tespit edilmiştir.
Optimal yük akışı yapıldıktan sonraki sistemin günlük

puant fiyatı 22597 TL/MWH olarak belirlenmiştir.
Enerjinin toplam bölge fiyatında ise bir artışın olduğu
görülmüştür. Şekil 3 ‘de optimal yük akışı yapıldıktan
sonraki PowerWorld benzetim programındaki sistemin
kısıtlılık kayıtları gösterilmiştir.

Şekil 2. 7 Baralı Enerji Sistemindeki Optimal Yük Akışı

Şekil 3. 7 Baralı Enerji Sistemindeki Kısıtlılık Kayıtları
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Şekil 4’de her bir bara gerilim değerinin (pu
cinsinden) iterasyonlara göre değişimi gösterilmiştir.

çevrim sayısı dikkate alınmıştır. Algoritmanın yüz
defa çalıştırılması ile yaklaşık yüz ellinci çevrimde
sonuca gidilebildiği görülmüş ve güvenirliliği
sağlamak adına çevrim sayısı arttırılmıştır. YAK
algoritması diğer metotlara göre araştırma uzayını hızlı
bir şekilde tarayabilmesi daha büyük güç sistemlerinde
daha hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
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Özet: Bu çalışmada normal, atriyal prematüre kontraksiyon, ventriküler bigeminy, ventriküler trigeminy, sol dal
bloğu, sağ dal bloğu, supraventriküler taşiaritmi gibi aritmi tipleri için elektrokardiyogramdan (EKG) öznitelik
çıkarımı yapılmaktadır. Çalışma kapsamında frekans uzayı öznitelik çıkarımı için Ayrık Dalgacık Dönüşümü
yöntemi kullanılmaktadır. EKG sinyali gibi durağan olmayan sinyallerde hem frekans hem de zaman verisine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı Ayrık Dalgacık Dönüşümü yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmada
Daubechies 2, Daubetcihes 10 dalgacık aileleri kullanılarak 4 seviye için ayrı ayrı minimum, maksimum ve
varyans öznitelikleri çıkarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Öznitelik çıkarımı, ayrık dalgacık dönüşümü, EKG, aritmi.
Feature Extraction ECG Signals Using Discrete Wavelet Transform
Abstract: This paper presents feature extraction of the electrocardiogram (ECG) for the detection of normal (N),
atrial premature contraction (APC), ventricular bigeminy (B), ventricular trigeminy (T), left bundle brunch block
(LBBB), right bundle brunch block (RBBB) and supraventricular tachyarrhythmia (SVTA) types. Data was
attained from the MIT-BIH arrhythmia database. In feature extraction was used discrete wavelet transform. In
this study, using Daubechies 2 and Daubechies 10 filters on each of the four levels determined feature
minimum, maximum and variance.
Keywords: Feature extraction, discrete wavelet transform, ECG, and arrhythmia.

1.

depolarizasyonun
sonucudur
ve
ventriküler
kasılmasının başlangıcını gösterir. T dalgası;
ventriküler repolarizasyonun sonucudur ve ventriküler
gevşemenin
başlangıcının
gösterir.
Atriyal
repolarizasyonun elektriksel sinyali, daha büyük olan
QRS kompleksi tarafından maskelenir [1].

Giriş

EKG’nin analizi birçok kalp hastalığının teşhisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle aritmi (kalp
ritminin bozulması) hastalığının teşhisinde sıkça
başvurulan, noninvaziv (hastaya fiziksel bir zarar
verme ihtimali olmayan) bir yöntemdir.
Kalpte elektriksel depolarizasyon ve repolarizasyon
dizisini başlatan özelleşmiş ritim yapıcı (pacemaker)
hücreler vardır. Ritim yapıcının elektriksel aktivitesi
kalp kasına iletilirken kalbin depolarizasyonu ve
repolarizasyonun
yansımaları
vücudun
kalan
bölümüne de yayılır. Vücudun diğer bölümlerine
yerleştirilen çok hassas elektrotlar ile kalbin bu
elektriksel yansımaları saptanabilir. Elektriksel
sinyallerin kaydına ElektroKardiGram (EKG) adı
verilir[1].
Kalbin elektriksel olayları EKG üzerinde genellikle P
dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası tarafından
kesilen bir taban çizgisi (baseline) şeklinde kaydedilir.
EKG’nin bileşenleri Şekil1’de verilmektedir.

Şekil 1. EKG’nin bileşenleri

Taban çizgisi (izoelektrik çizgi) EKG üzerinde düz bir
çizgidir. Kalp döngülerindeki depolarizasyon ve
repolarizasyonların elektriksel aktivetisinin başlangıç
noktasıdır.
P dalgası; atriyal (kulakçık) depolarizasyonun
sonucudur. QRS kompleksi; ventriküler (karıncık)

Aritmilerin
yöntemler
prematüre
ventriküler
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otomatik olarak teşhis edilmesi için bazı
geliştirilmiştir. Normal vuru, atriyal
kontraksiyon, ventriküler bigeminy,
trigeminy, sol dal bloğu, sağ dal bloğu,

Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Aritmilere Ait Özniteliklerin Çıkarılması
Ziynet Yılmaz, Mehmet Recep Bozkurt

supraventriküler taşiaritmi gibi aritmi tiplerinin teşhis
edilmesinde
sınıflandırma
algoritmaları
kullanılmaktadır. Literatürde sıkça olarak Yapay Sinir
Ağları (YSA)
kullanılmaktadır.
Sınıflandırma
algoritmalarına giriş verisi olarak sinyalin tamamını
vermek çok fazla zaman kaybına neden olacağı gibi iş
yükünü de çok fazla arttıracaktır. Ayrıca doğru
sonuçları elde etmekte güçlükler çekilmesine neden
olacaktır. Bu nedenlerden dolayı yukarıda bahsi geçen
aritmi tiplerine ait her sinyalin kendine has
öznitelikleri ortaya çıkarılıp sınıflandırıcının giriş
verisi olarak vermek çok daha mantıklıdır.

derivasyonlarından veriler elde edilmiştir. Bu
derivasyonlar üzerinde yapılan inceleme sonrasında
MLII derivasyonu ile alınan verinin kullanılmasına
karar verilmiştir.
Kullanılan MLII derivasyonu çevre derivasyonlarında
bipolar derivasyon içerisinde yer alan II nolu
derivasyona benzemektedir. MLII derivasyonunda R
noktaları çok daha belirgin olarak gözükmekte ve
laboratuvar ortamında da elde edilebilecek bir
derivasyon çeşididir.
Bu çalışmada yaşları 23 ile 83 arasında, 11 erkek ve 14
kadın olmak üzere toplam 25 hastadan alınan veriler
üzerinde çalışılmıştır.

ADD kullanılarak EKG özniteliklerinin çıkartılması
hususunda birçok farklı yöntem ve çalışma mevcuttur.
Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir:

Tablo1. Aritmisi kullanılan hasta bilgileri
Sıra Kaynak
Aritmi
Yaş Cinsiyet
No
Tipi
1
209
SVTA
62
Erkek
2
232
APC
76
Kadın
3
119
T, B
51
Kadın
4
223
T, B
73
Erkek
5
208
T
23
Kadın
6
201
T
67
Erkek
7
233
T, B
57
Erkek
8
109
LBBB
64
Erkek
9
111
LBBB
47
Kadın
10
118
RBBB
69
Erkek
11
124
RBBB
77
Kadın
12
212
RBBB
32
Kadın
13
231
RBBB
72
Kadın
14
100
N
69
Erkek
15
101
N
75
Kadın
16
103
N
41
Erkek
17
106
T, B, N
24
Kadın
18
112
N
54
Erkek
19
114
N
72
Kadın
20
115
N
39
Kadın
21
116
N
68
Erkek
22
121
N
83
Kadın
23
122
N
51
Erkek
24
123
N
63
Kadın
25
113
N
24
Kadın

Prasad ve Sahambi’nin yaptıkları çalışmada R tepesi
öncesinde 100ms, sonrasında 150ms alınmış, sym6
dalgacık ailesi ile 4.seviyeye kadar işlem görmüş ve
çıkan sonuçlar YSA ile sınıflandırılmıştır [2].
Emanet’in yaptığı çalışmada medyan filtre kullanılmış
db2 dalgacık aile ile 4. Seviyeye kadar işlem görmüş ve
Random Forest Algoritması ile sınıflandırma işlemine
tabi tutulmuştur [3].
Sahab ve Gilmalek’ın yaptıkları çalışmada Dalgacık
Dönüşümü kullanılarak gürültü giderilmiş ve db6
dalgacık ailesi ile 8. seviyeye kadar işlem ve görmüş
daha sonra minimum, maksimum, varyans öznitelikleri
çıkarılıp YSA’da sınıflandırılmıştır[4] .
Erdoğmuş ve Pekçakar’ın yaptıkları çalışmada db2 ve
db10 dalgacık aileleri kullanılıp sadece 4. seviyeden
elde edilen katsayılar direk olarak YSA’da
sınıflandırılmıştır [5].
Sarkaleh ve Shahbahrami’nin yaptıkları çalışmada
moving average filtre kullanılmış, db6 dalgacık ailesi
kullanılıp 8 seviye katsayılarından minimum,
maksimum, varyans öznitelikeri çıkarılıp YSA da
sınıflandırılmıştır [6].
Cornelia ve Romulus’un yaptıkları çalışmada db4 ve
db6 aileleri kullanılıp 8 seviye katsayıları kullanılmıştır
[7].

2.2.

EKG sinyallerinin zaman alanına ait öznitelikleri
bulunabileceği gibi, frekans alanına ait de öznitelikler
bulunup sınıflandırma işlemine tabi tutulabilir.

Übeyli’nin yaptığı çalışmasında db2 dalgacık ailesi
kullanılıp
4.seviye
katsayılarından
minimum,
maksimum, varyans ortalama özellikleri çıkarılıp YSAPerceptron ile sınıflandırılıyor[8].
2.
2.1.

Ayrık Dalgacık Dönüşümü

Fourier Dönüşümü ile durağan sinyallerde çok iyi
frekans çözünürlüğü elde edilir. Fakat zaman
çözünürlüğü ortadan kalkar. Yani hangi zaman
aralığında hangi frekans birleşenlerinin yer aldığı
tespit edilemez.

Metot
Veri Kaynağı

Kullanılan veriler 30 dakikadan oluşan dat uzantılı
dosyalardır ve Physionet veritabanından elde edilmiştir.
Veriler 360 Hz ile örneklenmiştir[9]. MLII, V1,V5

Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümünde hassasiyet
pencere seçimine bağlıdır. Bazen pencerenin
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değişmesi gerekebilir. Bu yöntemde pencere sabit
olduğundan pencerenin sürekli değiştirilebildiği
Dalgacık Dönüşümü yöntemi geliştirilmiştir.

yüksek geçiren filtreyi, L alçak geçiren filtreyi ifade
etmektedir.

Sürekli Dalgacık Dönüşümde hesap yükü çok fazladır.
Hesap yükünü azaltmak için Ayrık Dalgacık
Dönüşümü kullanılır.
EKG sinyali gibi durağan olmayan sinyallerde hem
frekans hem de zaman verisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışma kapsamında frekans uzayı öznitelik
çıkarımı için Ayrık Dalgacık Dönüşümü yöntemi
kullanılmaktadır.
Ayrıştırma (Analiz)

Dalgacık dönüşümü; veriyi farklı frekans bileşenlerine
ayıran ve her bir bileşeni o ölçekteki çözünürlüğüyle
inceleyen bir dönüşüm tekniğidir. Zamanın fonksiyonu
olan bir işaretin dalgacık dönüşümü, frekans ve zaman
değişkenlerine bağlıdır. Dalgacıklar zaman frekans
analizi için iyi bir araç sağlar[10].

Birleştirme (Sentez)

Şekil 2. Ayrık Dalgacık Dönüşümü Analiz-Sentez
Yani, dalgacık dönüşümü uygulanan işaret dalgacık
katsayılarından tekrar oluşturabilmektedir. Ayrık
Dalgacık Dönüşümü bu özelliğiyle gürültü gidermede
kullanılmaktadır.
Çalışmada 4. Seviyeden bir dalgacık ağacı kullanılmış
ve her seviyeye ait ayrıntı katsayıları hesaplanmıştır.
Şekil 3’de kullanılan dalgacık ağacı verilmektedir.
h(n) ve g(n) filtreleri için dalgacık ailesinden
Daubechies filtresi kullanıldı.

Ayrık dalgacık dönüşümü, hesap yükünü azaltmasının
yanı sıra orijinal işaretin analiz ve sentezi için yeterli
bilgiyi de sağlamaktadır. Ayrık dalgacık dönüşümünde
temel düşünce, sürekli dalgacık dönüşümündekinin
aynıdır. Sayısal filtreleme teknikleri kullanılarak
sayısal işaretin zaman-ölçek temsili elde edilmektedir.
Sürekli Dalgacık Dönüşümü, farklı ölçeklerdeki
dalgacık ile işaret arasındaki ilişkiyi (korelasyonu)
belirtmektedir. Burada benzerlik ölçütü ölçek ya da
frekanstır.
İşaretteki yüksek frekanslı değişimleri analiz etmek
için işaret yüksek geçiren filtreler serisinden, alçak
frekanslı değişimleri analiz etmek için ise alçak
geçiren filtreler serisinden geçirilir.
Alçak geçiren filtre çıkışındaki işaretin altörneklenmesiyle elde edilen işaret yaklaşıklık
katsayıları olarak adlandırılır. Yüksek geçiren filtre
çıkışındaki işaretin alt-örneklenmesiyle elde edilen
işaret ise ayrıntı katsayıları olarak adlandırılır.
Ayrık Dalgacık Dönüşümü iki fonksiyon kümesi
kullanır. Bunlar sırasıyla alçak geçiren ve yüksek
geçiren filtrelere karşılık gelen ölçekleme fonksiyonu
ve dalgacık fonksiyonudur.
İşareti farklı frekans bantlarına ayrıştırmak, zaman
uzay işaretini art arda yüksek ve alçak geçiren
filtrelerden geçirerek sağlanır. Orijinal x(n) işareti
önce yarım bantlı yüksek geçiren g(n) filtresinden ve
alçak geçiren h(n) filtresinden geçirilir. Filtrelemeden
sonra işaretteki en yüksek frekans π yerine π/2
olduğundan, Nyquist kriterine göre işaretteki
örneklerin yarısı elimine edilebilir. Bu nedenle işaret 2
ile alt-örneklenir.
Aynı ayrıştırma seviyesindeki iki filtre çıkışı üstörneklenip birleştirme filtrelerden geçirildikten sonra
toplanırsa orijinal x(n) işareti elde edilir. Şekil 2 de
ayrıştırma-birleştirme yapısı verilmektedir. Burada H

Şekil 3. 4. Seviyede dalgacık ağacı[10].
Dalgacık Aileleri Haar, Daubechies, Biorthogonal,
Coiflets, Symlets, Morlet, Mexican Hat ve Meyer gibi
filtreler mevcuttur. Bu çalışmada Daubechies dalgacık
ailesi kullanılmıştır. Şekil4’de Daubechies (db2) ve
Daubechies(db10) filtreleri verilmektedir.

Şekil 4. Daubechies (db2) ve Daubechies(db10)
Filtre seçiminde filtrenin sinyalin şekline benzemesi
önem teşkil etmektedir.
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sınıflandırıcılar ile sınıflama işlemine tabi tutulması
planlanmaktadır.

Sonuç
Çalışma Matlab programı [11] kullanılıp öncelikle
medyan filtre kullanılarak gürültüden arındırılmakta,
daha sonra R tepeleri bulunup R tepesi etrafında
100ms
öncesi
ve
sonrası
tespit
edilip
kaydedilmektedir. Bu şekilde QRS kompleksler
oluşturulmaktadır. Her R içeren vektör 36+1+36 örnek
toplam 73 örnekten oluşmaktadır.
Ayrık Dalgacık Dönüşümüne Daubechies 2 ve
Daubechies 10 dalgacık ailelerinden geçirip 4 seviye
için ayı ayrı ayrıntı katsayıları elde edilmektedir. Elde
edilen ayrıntı katsayılarından minimum, maksimum ve
varyans öznitelikleri elde edilmiştir. Şekil 5’de elde
edilen özniteliklerin Matlab değişkenlerine ait bilgiler
verilmektedir.
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Özet: Gittikçe maliyetleri düşüp, yetenekleri artan kablosuz algılayıcılar çeşitli nedenlerle gereksinim
duyduğumuz akıllı ev uygulamalarını mümkün kılmaya başlamışlardır. Bu uygulamalardan biri de gittikçe
yaşlanan ev sakinlerinin, mümkün olduğunca evlerinde dışarıdan destek almadan, bağımsız, yalnız yaşamaya
devam edebilmeleri için gerekli insan eylemi tanıma uygulamalarıdır. Bu amaçla iki yetişkinin paylaştığı bir ev
değişik tipte telsiz algılayıcılarla donatılmış ve bir ay boyunca evde yapılan aktiviteler ilerde tanıma
çalışmalarının doğrulanabilmesi amacıyla etiketlenmiştir. Bu bildiride, bu algılayıcıların montajından, veri
toplamanın zorluklarına, toplanan verinin nasıl işlenebileceğinden, ne tip sonuçlar elde edilebildiğine kadar
uzanan deneyimler aktarılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Çevresel Zekâ, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, İnsan Eylemi Anlama.
Ambient Intelligence and Sensing Supported Smart House
Abstract: Capabilities of wireless sensors are increasing while their prices are decreasing. This creates an
opportunity for the implementation of different smart home applications. One of these applications is the
recognition of daily activities for supporting the independent living of elderly. For that purpose, a house with two
male adults is installed with various wireless sensors and activities of daily living are tagged for a full month to
be used as the ground truth. This paper describes the valuable experience obtained while installing and operating
the sensors, the techniques used for analyzing the data and the preliminary results.
Keywords: Ambient Intelligence, Wireless Sensor Networks, Human activity Recognition.
taşınabilecek ya da ortama yerleştirilmiş algılayıcılar
kullanılabilir. Ortamsal algılayıcılar, vücutta taşınan
algılayıcılarla karşılaştırıldığında kişinin harici bir
aygıt taşımaması ve faaliyetlerini sınırlamaması gibi
önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Ayrıca kamera
tabanlı insan hareketi takibi uygulamalarına göre de
özel hayata etki etmemeleri gibi avantajları göze
çarpmaktadır.

1. Giriş
Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) düşük maliyetleri,
kablosuz haberleşme, işbirlikçi algılama ve zekâ
yetenekleri sayesinde çok farklı uygulama alanlarında
verimli çözümler sağlamaktadırlar. Bu uygulama
alanlarından birisi de akıllı ev, ya da başla bir deyişle
ev otomasyonu, uygulamalarıdır [1].
Akıllı ev
ortamlarında KAAlar, ışık kontrolü, uzaktan ev
yönetimi, akıllı enerji yönetimi, güvenlik ve emniyet,
evde sağlık ve evde bakım gibi çeşitli uygulamalarda
kullanılabilir. KAAlar, ortamdaki sıcaklık, ışık
seviyesi gibi, çevresel değişkenlerin izlenmesinde
kullanılabilecekleri gibi aynı zamanda insan
hareketlerinin
algılanması
ve
takibinde
de
kullanılabilirler.
Günlük
aktivitelerin
takibi,
davranışların öğrenilmesi ve böylelikle rutinlerdeki
değişikliklerin fark edilmesi özellikle sağlık ve ortam
destekli yaşam konularında fayda sağlayabilir.

Çevresel algılayıcı destekli akıllı ev ortamlarında
günlük insan hareketlerinin takibi konusundaki
uygulama alanlarına daha yakından baktığımızda
özellikle sağlık ve ortam destekli yaşam konuları ön
plana çıkmaktadır. Sağlık alanında, örneğin
kullanıcının ne kadar süre uyuduğunu, kaç kez tuvalete
gittiğini anlamak Alzheimer gibi hastalıkların teşhisi
ya da gidişatı hakkında fikir verebilir [2]. Öte yandan
ortam destekli yaşam uygulamaları için uzun süreli
insan hareketlerinin takibi insan davranışlarının ve
günlük rutinlerin öğrenilmesine ve bu rutinlerden
sapmaların anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca
akıllı ev ortamında günlük eylemlerin yakından takibi,
evde yaşayan kişilerin elektrik, su gibi kaynak
tüketimini takip etmek ya da kişilerin birbirleriyle,
örneğin aile içindeki, etkileşimlerimi izlemek için de
kullanılabilir. Bu alanların yanı sıra, ortamdaki
algılayıcılarla insan aktivitelerinin takibi, davranış
değişikliğini
desteklemek
için
ikna
edici
uygulamalarda da yardımcı olabilir. Örneğin, eğer kişi
sağlıksız beslenme alışkanlıklarını değiştirmek
istiyorsa ya da evdeki gereksiz kaynak tüketimini
azaltmak istiyorsa, günlük aktivitelerin takibi ve

Kullanılacak olan algılayıcılar ve izlenecek olan
eylemler uygulama amaçlarına göre değişiklik
gösterebilir. Örneğin, egzersiz ya da spor
uygulamalarında kullanıcının ne kadar hareketli
olduğunu anlamak için ivmeölçer gibi hareket
algılayıcılar koşma, yürüme gibi eylemlerin
anlaşılmasında
kullanılabilecekken,
kişinin
davranışlarının daha kapsamlı algılanabilmesi için
uyumak, yemek yemek, banyo yapmak gibi günlük
yaşam aktivitelerinin takibinde değişik algılayıcılar
kullanmak daha etkin ve yaygın bir çözümdür. Günlük
yaşam aktivitelerinin takibinde insan vücudu üzerinde
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değiştirilecek davranışların anlaşılması kullanıcıya
değiştirmek istediği konularda destek sağlayabilir.

zorluklardan kaynaklanmaktadır. Kablosuz haberleşme
tarafından
değerlendirdiğimizde
karşılaşılan
zorlukların başında ev ortamının duvarlardan,
eşyalardan ve ortamda hareket eden insanlardan
kaynaklanan bir çoklu yol ortamı yaratması ve
algılayıcıların haberleşmek için kullandığı ISM
bantlarının Bluetooth ve kablosuz yerel alan ağları gibi
başka kablosuz cihazlar tarafından da yoğunlukla
kullanılıyor oluşu ve bundan kaynaklı haberleşmede
parazitler yaşanıyor olmasıdır. İnsan eylemlerinin
algılayıcılar ile tanınması konusundaki zorlukların
başlıcaları ise farklı insanların aynı aktiviteyi farklı
şekillerde gerçekleştirmeleri ve aynı anda birden fazla
eylemi gerçekleştirmeleridir ve bunlar eylem tanımayı
güçleştirmektedir. Ayrıca genelde denetimli makine
öğrenmesi algoritmaları kullanıldığından, sistemin
önce eğitilmesi dolayısıyla eylemlerin etiketlenmesi
gerekmektedir. Eylemlerin etiketlenmesi için kişilerin
eylemleri hakkında notlar tutması ya da hareketlerin
kamera tabanlı bir sistemle izlenmesi ve otomatik
olarak etiketlenmesi gerekebilir, dolayısıyla eylemlerin
etiketlenmesi de gözlemlenen zorluklardan biridir.

Bu bildiride, KAA’larla donatılmış ve insan
eylemlerinin takip edildiği bir akıllı ev sistemi
sunulmaktadır. Sistem, iki kişi tarafından paylaşılan
gerçek bir eve kurulmuş ve 30 gün boyunca 20 tane
algılayıcıdan 27 farklı eylem ile ilgili veri toplanmıştır.
Literatürdeki benzer çalışmalardan [3-6] en büyük
farkları, laboratuar ortamı yerine sistemin gerçek bir
eve kurulması ve tek kişinin eylemlerinin takibi
yerine, çoğunlukla insanların zamanlarını evde
geçirdiği ve aile olarak yaşadığı göz önünde
bulundurularak ev sakinlerinin yani iki kişinin
hareketleri hakkında veri toplanmasıdır. Çalışmamızın
diğer önemli özellikleri ise, kişilerin belli bir senaryo
takip etmeden tamamen günlük hayatlarını yaşamaları
ile veri toplanması ve 27 farklı aktivite ile ilgili çok
detaylı bir veri kümesinin oluşturulmasıdır. Uyumak,
yemek pişirmek, yemek yemek, tuvalete gitmek,
banyo yapmak, televizyon izlemek gibi günlük yaşam
aktivitelerinin yanı sıra, temizlik yapmak, misafir
ağırlamak gibi detaylı aktiviteler de izlenmiştir.

2.3. Sisteme Genel Bakış
Algılayıcılar, kişileri rahatsız etmeyecek şekilde evin
farklı yerlerine monte edilmiştir. Aktivitelerin
etiketlenmesi için kullanıcılara basit bir bilgisayar ara
yüzü verilmiş ve günlük yaptıkları aktiviteleri
etiketlemeleri istenmiştir. Aktivite etiketleri, denetimli
makine öğrenme algoritmaları ile aktivitelerin
sınıflandırılması ve sistemin başarım analizinde
kullanılması için gereklidir. Toplanan veri setini
incelediğimizde her gün ortalama 60 ila 100 etiket
girildiği gözlenmiştir ve literatürde yer alan farklı
çalışmalara oranla bu da veri setimizin ne kadar detay
içerdiğini göstermektedir.
Bölüm 2’de eylem tanıma sisteminin ve yönteminin
detayları anlatılmaktadır. Bölüm 3, toplanan veri ile
ilgili detayları ve veriden ne tip çıkarımlar
yapılabileceğini içermektedir. Son olarak Bölüm 4’te
sonuçlar ve öneriler tartışılmaktadır.

KAA tabanlı eylem tanıma sistemi her ikisi de 25
yaşında olan iki erkek öğrencinin yaşadığı bir eve
yerleştirilmiştir. Kablosuz algılayıcı platformu olarak
Arduino [7] tabanlı algılayıcılar (Şekil 1) ve kablosuz
haberleşme için Zigbee protokolü tabanlı Arduino
XBee modülleri kullanılmıştır. Arduino seçilmesinin
temel sebepleri, açık kaynaklı yazılım desteklemesi,
düşük maliyetli olması, enerji etkinliği ve farklı
algılayıcıları destekleyen bir donanım platformu
olmasıdır.
Sistemde 20 farklı algılayıcı ve algılayıcılardan veri
toplayan 2 adet merkez istasyonu kullanılmıştır. Tek
merkez istasyonu evdeki tüm algılayıcılarla kablosuz
doğrudan haberleşemediğinden farklı merkez
istasyonları
iki
küme
olarak
gruplanmış
algılayıcılardan veri toplamıştır. Merkez istasyonları
algılayıcılardan Zigbee protokolü ile topladıkları veriyi
bağlı
bulundukları
dizüstü
bilgisayara
aktarmaktadırlar. Ayrıca dizüstü bilgisayarlarda
kullanıcıların eylemlerini etiketlemeleri için gerekli
yazılım aracılığıyla algılayıcılardan gelen verinin
kullanıcıların
girdiği
etiketlerle
eşleştirilmesi
sağlanmıştır.

2. Akıllı Evde Eylem Tanıma Sistemi
2.1. Sistem Zorlukları
Bölüm 1’de bahsettiğimiz KAA’larla insan
eylemlerinin tanınması konusundaki sistemler birçok
avantaj sağlarken, öte yandan sistemin tasarımı ve
gerçeklenmesi konusunda da bir takım zorluklar baş
göstermektedir.

2.3. Kullanılan Algılayıcılar ve Yerleştirilmesi
Sistemde kullanılan 20 adet algılayıcı kuvvet duyarlı
dirençler (KDD), fotoseller, uzaklık algılayıcıları,
kontak algılayıcılar, sıcaklık algılayıcıları ve kızılötesi
alıcılardan oluşmaktadır. KDD’ler değişen kuvvet ve
direnç değerlerine göre ters orantılı olarak analog
değerler vermektedir ve ev ortamında kanepe ve yatak
altlarına konularak oturma ve yatma gibi eylemlerin
anlaşılmasında kullanılmışlardır.

Şekil 1: Arduino tabanlı algılayıcılar ve boyutları

Bu zorluklar temel olarak kablosuz algılayıcıların
özellikleri ve insan eylemlerinin anlaşılmasındaki
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algılayıcıları 10 cm gibi kısa mesafedeki nesnelerin
varlığını ölçmekte yararlıdırlar. Evde musluk ve klozet
kapağına yerleştirilerek el yıkama ve tuvalet
eylemlerinin anlaşılmasında kullanılmışlardır. Sonar
uzaklık algılayıcıları ise daha uzun menzildeki (6,45
metre kadar) nesnelerin varlığını ölçebilmekte ve evde
koridorlara ve oda girişlerine yerleştirilerek geçişlerin
izlenmesinde
destek
sağlamışlardır.
Kontak
algılayıcılar, fotoseller gibi kapıların ve çekmecelerin
açılıp kapanması eylemlerini yakalamak için benzer
yerlere monte edilmişlerdir. Sıcaklık algılayıcı
mutfakta ocak yakınlarına yerleştirilmiş ve yemek
yapma/hazırlama eylemlerini tanımada kullanılmıştır.
Kızılötesi alıcı ise televizyonun çözücü ünitesinin
üzerine yerleştirilmiş ve televizyon izleme eyleminin
takibinde kullanılmıştır.

Şekil 2: Eve yerleştirilen algılayıcılar

Fotoseller ortamdaki ışık yoğunluğuna karşı
duyarlıdırlar ve evde dolap içlerine, buzdolabı içine ve
çekmecelere yerleştirilerek açma ve kapama gibi
eylemlerin anlaşılmasında kullanılmışlardır. Uzaklık

Şekil 3: Ev planı ve algılayıcıların konumları

Şekil 2’de eve yerleştirilen algılayıcıların resimleri
gösterilirken Şekil 3’te evin planı ve algılayıcıların
yerleri verilmiştir. Algılayıcıların tiplerinin ve
yerlerinin seçimi konusunda en önemli nokta
algılayıcıların ve hedeflenen eylemlerin eşleştirilmesi
ve buna göre karar verilmesidir. Örneğin tuvalet
eyleminin
gerçekleşmesi
için,
birçok
hareketin/aktivitenin aynı anda ya da arka arkaya tüm
eylem boyunca gerçekleşmesi beklenir. Öncelikle kişi
tuvalet kapısını kapatır ve bu ilk aktiviteyi tetikler ve
banyo kapısına yerleştirilmiş olan kontak algılayıcı
veri göndermeye başlar. Daha sonra kişinin klozet
kapağını kaldırmasıyla kapağa yerleştirilmiş olan
dijital uzaklık algılayıcı veri göndermeye başlar. Daha
sonra musluğun yanına yerleştirilmiş olan uzaklık
algılayıcı kişi ellerine yıkamaya başlayınca aktive olur
ve veri iletmeye başlar. Özet olarak, tüm bu hareketler
bütünsel olarak tuvalet eylemini oluşturmaktadır. Eve
yerleştirilen tüm algılayıcılar ve hedeflenen eylemlerin
listesi Tablo 1’de verilmiştir.

2.4. Veri Toplama
Literatürdeki çalışmaların birçoğundan farklı olarak,
bu çalışmada laboratuar ortamı yerine gerçek bir ev
ortamında ve tek kişinin yaşadığı bir evden veri
toplamak yerine çok sakinli bir evden veri
toplanmıştır. Gerçek veri kümelerinin oluşturulması
yaygın
hesaplamalı
insan eylemleri tanıma
sistemlerinin yaygınlaşması için bir zorunluluktur ve
bu çalışmadaki motivasyonumuz tek sakinli akıllı ev
ortamları konusundaki genel geçerliğin çok sakinli
akıllı
ev ortamlarında
da
sağlanabileceğini
göstermektir. Ayrıca, çok sakinli bir ev ortamında
kişilerin eylemlerinin yanı sıra kişiler arasındaki
sosyal etkileşimi de takip etmek mümkün olacaktır.
Evde yaşayan kişilerin çevreleri ve dolayısıyla
algılayıcılarla etkileşimlerini takip etmek için
algılayıcılar sürekli örnekleme yapmıştır.
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Ph1
Ph2

Algılayıcı Cinsi
Fotosel
Fotosel

Ir1
Fo1
Fo2
Di3

Kızılötesi Alıcı
KDD
KDD
Dijital Uzaklık Algılayıcı

Di4

Dijital Uzaklık Algılayıcı

Ph3
Ph4
Ph5
Ph6

Fotosel
Fotosel
Fotosel
Fotosel

Konumu
Oturma odasındaki dolabın içinde
Oturma odasındaki yatak olarak kullanılan
kanepenin içinde
Oturma odasındaki TV önünde
Oturma odasındaki 1. kanepenin altında
Oturma odasındaki 2. kanepenin altında
Oturma odasındaki sandalyenin arka
tarafında
Oturma odasındaki sandalyenin arka
tarafında
Mutfaktaki buzdolabının içinde
Mutfaktaki çekmece içinde
Yatak odasındaki gardırobun içinde
Banyodaki dolabın içinde

Co1
Co2

Kontak Algılayıcı
Kontak Algılayıcı

Dış kapıda
Banyo kapısında

Co3

Kontak Algılayıcı

Duşakabin kapısında

So1
So2
Di1
Di2
Te1
Fo3

Sonar Uzaklık Algılayıcı
Sonar Uzaklık Algılayıcı
Dijital Uzaklık Algılayıcı
Dijital Uzaklık Algılayıcı
Sıcaklık Algılayıcı
KDD

Koridordaki duvarda
Mutfak duvarında
Banyodaki musluğun yanında
Klozet kapağında
Mutfakta ocağın üzerinde
Yatak odasındaki yatağın altında

Hedef Eylem
1. kişinin gardırobunu kullanması
1. kişinin uyku eylemi
TV İzleme
Kanepede oturma, uzanma, uyuklama
Kanepede oturma, uzanma, uyuklama
Sandalyede oturma
Sandalyede oturma
Buzdolabı kullanımı
Mutfak çekmecesi kullanımı
2. kişinin gardırobunu kullanması
Banyo eylemlerinin anlaşılmasında
dolabın kullanımı
Dışarı çıkma, kapının açılması
Banyo kapısının açık yada kapalı
olması
Duşakabin kapısının açık yada kapalı
olması
Koridordan geçişler
Mutfak eylemleri
Musluğun kullanımı, el yıkama
Tuvalet eylemleri
Yemek eylemleri
2. kişinin uyuması

Tablo 1: Kullanılan algılayıcılar, konumları ve hedeflenen eylemler

Düşük örnekleme aralığı kişilerin hareketliliği göz
önüne alındığında verikaybına yani eylemlerin ve
hareketlerin düzgün yakalanamamasına sebep olabilir.
Öte yandan yüksek örnekleme aralığı ise
algılayıcıların bataryalarının çabuk tükenmesine yol
açabilir. Bunlar göz önünde bulundurularak, veri
toplama aşamasında örnekleme aralığı 10 Hz olarak
seçilmiştir. Ayrıca, pil kullanım sürelerini uzatmak
için algılayıcılar sürekli kablosuz olarak veri
göndermekten ziyade sadece gönderecek verileri
olduğunda, yani aktive olduklarında veri gönderecek
şekilde programlanmıştırlar.
Bu
iyileştirmeler
sonucunda algılayıcıların ne kadar aktive olduğuna ve
ne kadar sıklıkla veri gönderdiklerine göre 30 gün
boyunca

amacımız insanların davranışlarını takip ederek ve
öğrenerek hayat kalitelerini arttırmaktır. Özellikle
sağlık ve sosyal iletişim konuları hedeflenmektedir. Bu
bağlamda temel olarak eylem süreleri, eylem sıklıkları
ve eylem zamanları dikkate alınmıştır. Örneğin Şekil
4’te 30 gün boyunca evde yaşayan kişilerin ne kadar
süre uyudukları ve uyukladıkları ile ilgili bilgiler
gösterilmiştir. Buna göre, örneğin ikinci kişinin günlük
ortalama uyku süresi yaklaşık 5,5 saat olarak
hesaplanmıştır. Bu süre sağlıklı bir yaşam için az bir
süredir ve akıllı evden yaptığımız çıkarımlarla kişiye
daha uzun süreli uyuması gerektiği tavsiye edilebilir.
Uyku sürelerindeki ya da sıklıklarındaki değişimleri
göz önünde
bulundurarak ayrıca
insanların
davranışlarındaki farklılıklar yakalanarak Alzheimer
gibi hastalıkların teşhisi ya da gidişatı hakkında destek
verilebilir. Sosyal iletişim konusunda, örneğin kişilerin
beraber harcadıkları vakitler takip edilerek aile içi
iletişimi arttırmaları tavsiye edilebilir.

Şekil
4:

4. Sonuç ve Öneriler
20 değişik telsiz algılayıcı ile donatılmış gerçek bir
evde yaşayan iki kişiden bir ay boyunca sürekli
toplanan veri, insan eylemleri tanıma çalışmaları
açısından çok değerlidir. Sınıflama çalışmalarının
başarımlarının belirlenebilmesi için her gün 60-100
arası eylem etiketlenmiştir. Bu verilerden elde edilen
ön sonuçlara göre evde yaşayan kişilere daha sağlıklı
yaşayabilmeleri açısından uyku veya yemek
alışkanlıkları ile ilgili iyileştirme önerileri yapılabilir.
Eğer ilerde bu tip bir sistem sizden uzak yaşayan yaşlı
bir yakınınızın evine kurulursa, bu kişinin sağlık
durumu, bilişsel yeteneklerindeki uzun vadeli
değişiklikler izlenebilir. Şu anda bir yandan toplanan
veri ile en yüksek başarımlı eylem tanıma çalışmaları

Evdeki günlük ortalama uyuma ve uyuklama süreleri

2 ila 8 kez pillerin değiştirilmesi söz konusu olmuştur.
Verilerin etiketlenmesi için kullanıcılara basit bir
bilgisayar arayüzü sağlanmış ve bu arayüzden 27 farklı
etiket arasından seçim yapmaları istenmiştir.
3. Veri Analizi ve Çıkarımlar
İnsan eylemlerinin ve davranışlarının öğrenilmesi
konusunda yürüttüğümüz bu çalışmada temel
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yapılırken, öte yandan da bu tip bir sistem yeni bir eve
kurulurken, öğrenilen model parametrelerinin yeni eve
aktarılabilmesi için makine öğrenme yöntemleri
araştırılmaktadır.

[3] D. Cook, M. Schmitter-Edgecombe, A. Crandall, C.
Sanders, and B. Thomas, “Collecting and disseminating
smart home sensor data in the casas Project”, In Proc. of
CHI09 Workshop on Developing Shared Home Behavior
Datasetsto Advance HCI and Ubiquitous Computing
Research, 2009.

İnsan eylemlerinin tanınması konusundaki en büyük
zorluklardan biri algılayıcılardan gelen veriden insan
eylemlerinin
anlaşılmasıdır.
Bu
çalışmada
algılayıcılardan toplanan işlenmemiş verinin hedef
eylemlerle eşleştirilmesi konusunda denetimli makine
öğrenmesi algoritmalarından yararlanılmakta ve
toplanan veri faktöriyel saklı Markov modelleri ile
işlenmektedir. Öğrenilen model değişkenlerinin,
önerilen akıllı ev sistemi başka evlere yerleştirilirken
aktarmalı öğrenme [8] yöntemleri ile yeni ortamlara
göre ayarlanabilmesi hedeflenmektedir.
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Larson. “Activity recognition in the home using simple and
ubiquitous sensors”. In Pervasive, sf. 158–175, 2004.
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Living in Health Smart Homes: Sensors, Algorithms, and
First Experimental Results. IEEE Transactions on
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Özet:
Günümüzde veri merkezleri çok büyük önem arz etmektedir. Bu önemin en büyük sebebi verinin çok kıymetli
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu veriyi korumak ve en hızlı şekilde iletmek çok önemli olmuştur. Bunun
yanında enerjiyi verimli kullanmak da öncelik arz etmektedir. Bu çalışmada, bir veri merkezinin nasıl olması
gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu veri merkezinin soğutulması ve enerji kullanımı gibi konular üstünde de
durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Veri Merkezi, Veri Merkezi Tasarımı, Enerji, Soğutma Sistemi, Kablolama, Yangın
Söndürme Sistemi
Dünya genelinde sistem odalarındaki güç ihtiyacı
2003-2006 yılları arasında ikiye katlanmıştır. Bu
yıldan sonrada blade serverların devreye girmesi ile
güç ihtiyaçlarında değişiklikler olmaya başlamıştır.
Geleneksel serverlar yerine aynı alana çok sayıda
blade server sığdırılabilmesi daha az yerde daha fazla
güç tüketimine de neden olmaktadır. Ancak blade
kullanmanın bir avantajı olarak server başına güç
tüketiminde de belirgin bir azalma da ortaya çıkmıştır
[3].

1. Giriş
Veri merkezleri içinde yedekleme ünitelerini, network
katmanlarını, uygulama ve sistem sunucularını içinde
bulunduran özel olarak tasarlanmış alanlardır.
Yazımızda Veri merkezlerinin gereksinimlerini
inceleyip, alınması gereken önlemleri, hali hazırda
kullanılan en yaygın sistemleri ve çözümleri ele
alacağız. Aynı zamanda yapacağımız bu maliyetli
yatırımın kurallaşmış standartlarından bahsedeceğiz.
Kurulum işleminden sonraki bir fikir değişikliği bu
maliyeti ciddi miktarda arttıracaktır. Veri merkezleri
kurulduktan sonra geri adım atılabilecek en zor
yapılardır. Kaçırdığımız bir ayrıntı ya da gereksiz
gözüken bir uygulama zamanla çok büyük maliyetlere
sebep olabilir. Veri merkezlerinin öncelikli var olma
sebebi güvenlik, yedeklilik ve sürekliliktir [1][3].

Yalnızca sunucu adedini dikkate alarak, veri
merkezinin sunucu başına enerji kullanımını kabaca
tahmin etmeye çalışabiliriz. Sunucu başına veri
merkezi enerji kullanımı, sunucuların kendileri
tarafından kullanılan enerjiyi içerir, ancak ayrıca ağ
oluşturma, depolama, güç donanımı, soğutma
donanımı, aydınlatmalar ve yardımcı cihazlar
tarafından kullanılan enerjiyi de içerir. Şekil 1’de
bunun örneği yer almaktadır.[2]

2. Veri Merkezinin Enerji Kullanımı
Tarihsel olarak, veri merkezi tasarımları ve
çalışmaları, güvenilirliğe ve kapasiteye odaklanmıştır.
Bu da, veri merkezlerinin verimlilik için optimize
edilmemesi gibi talihsiz bir duruma yol açmıştır.
Aslında, bir veri merkezinin verimlilik amacıyla
tasarlandığını söylemek zordur, çünkü; ekipman
tasarımcılarının, sistem entegratörlerinin, kontrol
programcılarının, kurucuların, yüklenicilerin, Bilgi
Teknolojileri(BT) müdürlerinin ve operatörlerinin
bağımsız kararlarının tümünün, toplam enerji
performansı üzerinde önemli katkıları vardır.
Son
zamanlarda,
yapılan
çalışmalar
enerji
kullanımının BT operasyonlarının önemli bir maliyet
kalemi olduğunu ve bazı durumlarda BT donanımının
kendisinin maliyetlerini aştığını göstermiştir. Bu
maliyet
baskısı,
veri
merkezlerinin
enerji
kullanımlarında çok daha etkin olabileceklerinin
farkına varılmasıyla birleştirildiğinde, pek çok veri
merkezi operatörünün enerji yönetimini bir öncelik
haline getirmelerine neden olmuştur [2].

Şekil 1 Server ve Yardımcı Etkenlerin Enerji Kullanım
Miktarları[2]
Veri Merkezinde yedekliliği ve sürekliliği en önemli
olan sistemler enerji sistemleridir. Sistem odalarında
kesintisiz hizmet verebilmenin ilk adımı güç
kaynaklarını yedeklemekle başlar. Her ne kadar
donanım maliyetlerini ikiye katlıyor olsa da en az iki
farklı kaynaktan enerji ihtiyacının karşılanması
zorunluluk halini almıştır. Server üreticileri de bu
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gelişmeye paralel olarak ürünlerini en az iki bazen üç
farklı güç kaynağından beslenebilecek şekilde
düzenlemişlerdir. Yedekleme yapılmaması durumunda
herhangi bir güç kaynağı sorununda veya bakım
çalışması durumunda bütün sistemleri kapatıp hizmet
kesintisine neden olmaktadır. Konu güç kaynağı ise
ihtiyacınız olan her cihazın yedeğini sisteminizde
barındırmanız gerekmektedir. Bu yanında ek bir
maliyet getirecektir ama enerji durur ise her şey durur.
Amaç, oluşacak bir problem durumunda yaşayacağınız
büyük mali kaybı önlemek için küçük maliyetlerle
önlem almaktır [1] [3].

Klimalar sık arızalanan bir yapıya sahiptir bu yüzden
yedeklilik son derece önemlidir. [1] [5] [6] [9]
Bu çalışmada KFY tekniği dijital fotoğraf makinesinin
tasarımına uygulanmıştır.
Böylece

fotoğraf

3. Veri Merkezinin Güvenliği
Veri merkezinin güvenliği kuruluş amaçlarından
biridir.
Yetkisiz
personelin
merkeze
girişi
engellenmelidir. Dışarıdan gelen bir yetkilinin yetkili
personelin gözetimi olmadan çalışma yapması hata
oranını arttırır ve bilgi güvenliğini sekteye uğratır.
Giriş çıkışların kontrol altında olması ve kaydedilmesi
gerekli durumlarda geri dönüşler için önemlidir. Giriş
çıkış yetkilendirmeleri ve kontrolü için farklı sistemler
görülmektedir. Günümüzde bunun için en sık
kullanılan yöntemler kart okuyuculu cihazlar ve
parmak izi okuyuculu cihazlar ile oluşturulan giriş
kontrol sistemleridir. Retina okuyucu cihazların
kullanımına da rastlanmaktadır [1].

Şekil 2 Kabinetler ve Klimaların Konumu[6]
Kabin sıraları arasında bırakılacak boşluklar kabinlere
rack serverların takılıp sökülmesine engel olmayacak
kadar rahat olmalı, sıcak
havanın toplandığı koridorlarda da ısıyı fazla
yükseltmeyecek kadar geniş olması sağlanmalıdır.
Koridorların asgari genişliği 100 cm olarak
belirlenmelidir [3].
"Müşteri sesi" nin toplanması: Müşteri isteklerinin
belirlenmesi
için
dijital
fotoğraf
makinesi
kullanıcılarından
oluşan
bir
grup
ile

4. Veri Merkezinin Soğutulması
Veri merkezinde bulunan cihazların büyük bir bölümü
çabuk ve yüksek ısı üretmektedir. Elektronik
cihazların tamamı fazla ısıda performans kaybı ve
daha sonra arıza yaşamaktadır. Dolayısı ile soğutma
sistemleri, devamlılığının sağlanması konusunda en
önemli ünitedir. Soğutma sistemleri enerji sarfiyatının
büyük bölümünü üstlenir. Bu yüzden minimum
maliyetle maksimum fayda alınmalıdır. Soğutma
üniteleri kurulurken şu oran temel alınmalıdır. Söz
konusu cihaz enerji sarfiyatı kadar soğutma
kapasitesine ihtiyaç duyar. Cihaz 50 KW güç
tüketiyor ise 50 KW soğutma kapasitesi isteyecektir.
Günümüzde en çok kullanılan alan soğutmalı
çözümlerdir.
ANSI/TIA/EIA-942
standardı,
soğutmada en öncelikli yapılması gereken çalışmayı,
kabinlerin yerleşimlerinin düzenlenmesi olarak ortaya
koymaktadır. [3] Bu çözümde dikkat edilmesi gereken
sıcak ve soğuk hava koridorları oluşturmaktır. Kabin
ve Klima yerleşimlerinde cihazların soğuk havayı
çektiği ve sıcak havayı boşalttığı alanlar bir koridor
gibi oluşturulmalıdır. Sıcak hava öz kütleden dolayı
yükseleceği için klimaların bu havayı çekebilecek
konumda olmalıdır. Soğuk hava ise yükseltilmiş
zeminin altından kabin özlerindeki menfezlerden
cihazlara ulaşmalıdır. Günümüzde en yaygın soğutma
yöntemi soğuk hava (Klima) ile yapılmaktadır. Su ile
soğutma (Green Data Center) yeni bir çözüm olarak
karşımıza çıkmaktadır. Devamlılığın öneminden
dolayı klimaların yedekliliği de son derece önemlidir.

Şekil 3 Soğuk ve Sıcak Hava Koridorları [5]
Data ve elektrik kablolama düzeneği yükseltilmiş
zeminin içinden yapılması düşünülüyorsa bunların
kabin sıralarına dağıtımlarında data ve iletişim
kablolarının sıcak hava koridoru altına yapılacak
kanallarla, elektrik kablolarının da soğuk hava
koridoru altına yapılacak kanallarla olacak şekilde
planlama yapılmalıdır. Şekil 2 de bunun bir temsili
örneği görülmektedir. [3]
5. Veri Merkezinin İzlenmesi
İzleme iki amaca hizmet etmektedir. Güvenlik ve
oluşabilecek kötü senaryoların önceden tespiti. Bu iki
farklı olayı tek başlıkta inceleyeceğiz. Öncelikli olarak
veri merkezi 7/24 Kameralarla kayıt altına alınıp
izlenmelidir. Oluşabilecek istenmeyen bir durumda
7/24 izleme yapan personeller öneme göre sorumlu
personelle irtibata geçmeli ya da kendisi veri
merkezine müdahale edebilecek yakınlıkta olmalıdır.
Veri Merkezinde istenmeyen durumlar sadece
sistemsel ya da güvenlik problemi olarak
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oluşmayabilir. Bu konuda fiziksel şartlarda çok
önemlidir. Klimalardan sızan su sızıntıları, sıcaklık,
yangın, voltaj değişimleri ve içerde bulunan havanın
kalitesi izlenmesi ve anlık bilgilendiren istemler
tarafından takip edilmelidir. Bu bilgilendirmeler mail
ve ya sms yoluyla sorumlu kişiye iletilebilir. Eğer veri
merkezinde böyle bir ünite bulunmazsa; oluşabilecek
fiziksel olumsuzlukları fark ettiğinizde müdahale için
çok geç olabilir. Türkiye’de depremler gündemi
oldukça meşgul etmektedir. Bu durumda veri
merkeziniz doğal afet halinde bile devamlılığını
sürdürmelidir. Deprem felaketine karşılık çeşitli
çözümler bu sektörde faaliyet gösteren firmalar
tarafından üretilmiştir. Sel felaketinde ise veri
merkezinin bulunduğu konum çok önemlidir. Yangın
algılama ve müdahale sistemi biraz daha otomasyon
içeren ve daha maliyetli bir ünitedir. Söndürmede
kullanacağınız madde veri merkezinde bulunan
cihazlara ve veri merkezine zarar vermemelidir. Bu
yüzden farklı yapılarda sıkça kullanılan su ile
söndürme için uygun değildir. Günümüzde bu amaçla
kullanılan insan sağlığına zarar vermeyen ve anında
sonuç veren gazlar mevcuttur [1].

kg kadar yük taşıma kapasitelerine sahip olabildikleri
göz önünde bulundurulmalıdır. Zemin altında karoları
tutan destek ayakları mümkün olduğunca kabin
ayaklarının basacağı noktaların altına veya yakınına
konarak
kabin
yüklerinin
taşınması
kolaylaştırılmalıdır. Kabinlerin sallanması gibi
ihtimallere karşı bu ayaklar yerlerinden kolayca
oynamayacak ve birbirine destek olabilecek şekilde
yerleştirilmelidir. [3]

Şekil 5 Yükseltilmiş Zemin ve Kablo Kanalları [3]
Yükseltilmiş zeminde amaç kabin önlerine açılmış
menfezlere klimadan çıkan soğuk havayı en sağlıklı
şekilde ulaştırmak ve kablo çekimine elverişli
olmasıdır.
Zemin
altında
yangın
sensörleri
bulundurulmalıdır. Veri merkezi içinde kablo
kemirebilecek hiçbir haşerenin girmesine sebep
verecek çatlak ve delik olmamasına dikkat edilmelidir.
[1]
6.2 Veri Merkezinin Kablolaması
Kablolama mutlaka yapısal kablolamaya uygun
yapılmalıdır. Yapısal kablolamanın getirdiği kolay
yönetilebilirlik, esneklik, sorun giderme ve bilgi
aktarımı avantajlarından yararlanılmalıdır.

Şekil 4 Hava Koridorlarına Göre Kablolamanın
Yeri[3]

Kablolara kolay erişilebilir ve değişiklikler kolay
yapılabilir olmalıdır. Kabloların kabin içinde geçiş
yolları iyi düzenlenmeli hava akışına engel olacak bir
yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.

6.Veri Merkezinin Zemin Döşemesi ve Kablolaması
6.1 Zemin Döşemesi ve Kablo Kanalları

Kablolar döşenirken kıvrılmalara izin verilmemeli, 90
derecelik keskin dönüşler daha yumuşak şekilde
yapılmalıdır. Kabloların kırılmalarını veya dışlarındaki
muhafazasına zarar verecek keskin kenarlar üzerinden
geçmelerini engelleyecek malzemeler kullanılmalıdır.

Veri merkezi kurulumundaki bu iki adım paralel
ilerlemektedir. Sürecini birlikte tamamlamaktadır.
Kablo döşeme işlemi bittikten sonra zemin döşeme
işlemi
yapılır.
Kablo
çekiminde
kanallar
kullanılmaktadır. Kanallar UTP, fiber ve enerji
kablolarını birbirinden ayırmak için kullanılır.
Bilindiği gibi kablolar birbirinin manyetiğinden
etkilenmektedir. Bu durum veri kaybına ve işlev
yitirmeye sebebiyet verebilir. Yanmaz kablolar tercih
önceliğine sahip olmalıdır.

Kablolamada enerji kabloları ile data kablolarını aynı
kablo düzenleyici içinden geçirmek yerine kabinin bir
tarafını enerji bir tarafını data için kullanmak enerji
kablosunun datayı etkilemesini önlemek açısından
daha doğru olacaktır.

Zemin Döşemesi kablo kanallarına ve soğuk hava
akışına imkân verecek şekilde uygun bir yükseklikte
(asgari 50 cm) yapılmalıdır. Kullanılacak döşeme
malzemeleri kabinlerdeki tam dolu olma durumu göz
önünde tutularak 1000 kg kadar basınca dayanabilecek
sağlamlıkta seçilmelidir. Günümüz kabinlerinin 1500

Kabinler yerde sabit ayaklarda durmaları küçük
sarsıntılarda ileri geri hareket etmelerini engelleyecek
bir yapı oluşturulmalıdır. Deprem gibi durumlarda
devrilme yer değiştirme gibi ihtimaller düşünülerek
yerleşim yapılmalı, kablo bağlantıları çok gergin
tutulmamalıdır.
97

Veri Merkezi Tasarımı
Hüseyin Taner Gökmen, Ecir Uğur Küçüksille

tüm ortama yayılmasını ve yangın şiddetinin artmasını
engelleyecektir [1][3].

Kablolamada kullanılacak materyallerde 10 Gbit
desteği mutlaka düşünülmeli ve bakır kablolarda
Cat6’dan aşağı kablo kullanılmamalıdır.
Kablo sonlandırmaları olabildiğince sağlıklı yapılmalı
gerekirse sonlandırma yapıldıktan sonra kabloda
performans ölçme cihazlarıyla test yapılmalıdır.
Manyetik alanın yüksek olacağı yerlerde mutlaka fiber
kablo kullanılmalı, manyetik alandan etkilenmediği
için böyle noktalarda verileri fiber ile taşımalıdır.
Bütün kabinler ile odanın merkezi bir yerine
konulacak kabin arasında patch paneller üzerinden
bağlantılar kurulması kablolamada büyük esneklik
kazandıracağından önemlidir.
Storage kurulumu olabileceği dikkate alınarak
kablolama yapılması daha mantıklı olur. Storeage Area
Network (SAN) cihazları, disk genişleme üniteleri gibi
ürünler için patch kabinlerinin yanısıra ayrı kabinler
tahsis edilmeli ve server kabinleri ile SAN kabinleri
arasına fiber kablo patch panelleri üzerinden
bağlantılar toplanmalıdır. Böyle bir çalışma ile
istediğimiz kabindeki server ile storage arasına SAN
bağlantısını Fiber Channel protokolüyle taşıma
imkanına kavuşmuş oluruz [1][3].

Şekil 6 FM200 Gaz Tüpleri[7]
8. Veri Merkezinde Yedekliliğin Önemi
Gerek elektrik gerek data kablolarında mutlaka ana
bağlantıların yedekli olarak çekilmesine önem
verilmelidir.
Kabloların yedekliliğinin yanında yedek kabloların
sistem odasına farklı bir güzergâhtan girişlerinin
sağlanması fiziksel olarak bir kablo güzergahında
meydana gelebilecek bir sorunda yedek kablonun zarar
görmemesini sağlamış olacaktır.

7. Veri Merkezi Yangın Söndürme Sistemi

Kullanılan cihazların yedekliliğinde de N+1 kuralına
(yani enaz bir yedek bulundurma) uygun hareket
etmelidir. Network aktif cihazları ve güç kaynakları
buna örnek olarak verilebilir. Bu maliyeti arttırıcı bir
etken olsa da sorun anında iş kesintilerine karşı önemli
bir tedbir sayılabilir [3] [10].

Yangın bir veri merkezinin başına gelebilecek en kötü
senaryolardan biridir. Bu yüzden veri merkezinde
bulunması zorunlu olan bir sistemdir. Yangın
söndürme çözümleri veri merkezinde bulunan
elektronik cihazlara ve personele zarar vermeyecek
şekilde olmalıdır. Bu yüzden bu özelliğe sahip gazlar
kullanılmaktadır. Yangın söndürme çözümlerinde
kullanılan gazlar FM200, FE25, Argon ve Novec
1230 gazlarıdır.

9.Sonuç
Veri merkezleri bir bütün olarak tasarlanmalı ve
önceki maddelerde bahsedilen konular üstünde planlı
bir şekilde çalışılarak; sistem gereksinimleri çok iyi
belirlenmelidir. Bu gereksinimlerin daha sonra
değişebileceği planlanarak farklı senaryolarla çözüm
yolları oluşturulmalıdır. Daha sonra geriye dönüşler
çok maliyetli olacağı için bütçe dahilinde olabilecek en
mükemmel çözüm için çalışılmalıdır.

Novec 1230, elektriksel iletkenliği olmayan, kokusuz,
renksiz, hızla buharlaşan söndürme sıvısıdır. Ozon yok
etme katsayısı sıfırdır. Atmosferik ömrü sadece 5
gündür. Bu yüzden çevre dostu bir söndürme ajanıdır.
FM200 gazı, Halon 1301 gazının kullanımının
yasaklanması sonrasında piyasaya sürülmüştür.
Kullanımı en yaygın gazdır. Özellikle narin elektrikli
ve elektronik cihazların bulunduğu, insanlı mahallerde
en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde veri çok kıymet kazanmıştır. Onu
korumak için de eksiksiz bir veri merkezi
oluşturulmalıdır. Güvenlik üst düzeyde tutulmalıdır.
Bunun için verilerin yedekleri mümkün ise farklı bir
lokasyonda saklanmalıdır. Mevcut veri merkezi
odasının güvenlikli girişi, 7/24 izlenen kamera sistemi,
sensörleri, yangın söndürme sistemi mutlaka olmalıdır.

FM 200 gazı yangında önemli rol üstlenen kimyasal
reaksiyonları kırma ve ısı enerjisini absürde etme
özelliği ile yangınları söndürmektedir.
Gazlı söndürme sisteminde amaç içeride bulunan
oksijeni emmektir. Bu yüzden sensörler bir yangın
algıladığında ilk yapacağı hamlelerden biri içerideki
klimaları kapatmak olmalıdır. Bu içerdeki dumanın
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Enerji İletim Hatlarının Optimal Güzergah Seçiminde
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımı
Nihat Pamuk
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya
nihatpamuk@gmail.com.tr

Özet: Dünyada ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel verilerinden birisi elektrik enerjisidir. Enerji İletim
Hatlarının (EİH) artan güç talebini karşılayabilmesi için hızlı bir şekilde gelişmesi gerekmektedir. Günümüzde
elektrik iletim sistemleri, şehirleşme ve enerji üretim santrallerinin sayısının artmasından dolayı önemli bir
çalışma alanı oluşturmaktadır. EİH güzergah seçimi; ekonomik, çevresel ve toplumsal faktörler göz önüne
alındığında sadece en kısa güzergahın seçiminin yeterli olmadığı aynı zamanda farklı katmanların ve farklı
ölçütlerin bir araya getirilerek gerçekleştirilmesi gereken bir maliyet çalışmasıdır. Bu çalışmada Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) kullanılarak EİH güzergah seçimi için çoklu kriterli karar verme analizi ve en düşük maliyet
analizi ile birlikte hassasiyet analizi kullanılarak optimum güzergah tespiti yapılmıştır. Sonuç olarak, optimum
güzergah çalışmalarında iletim hattına ait yükseklik, eğim, erozyon, buz yükü, yerleşim, koruma alanı, jeolojik
toprak yapısı gibi verilerden faydalanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Enerji İletim Hatları, Optimizasyon, Coğrafi Bilgi Sistemleri.
The Selection of Optimal Route in Energy Transmission Lines Using Geographical Information Systems
Abstract: Electric energy is one of the most basic data of economic and social development in the world. The
energy transmission lines are developing rapidly in order to fulfill the increase of energy requirement.
Nowadays, because of the increase of urbanization and the number of power plants, electric transmission
systems become an important study area. While selecting the site of energy transmission line, it is essential to
avoid costly and unsuitable regions. It needs to have the least cost planning, minimum altitude changing and easy
accessing besides it is sited in economically, environmentally and socially appropriate areas. Aim of the study is
route selection and optimization of energy transmission line by using GIS. A model is generated in order to make
decision making in multi criteria subject and to make route analysis. For this study GIS is used for storing of
data, querying of data, making spatial analysis on data and monitoring the results. Finally, in the route
optimization process, cost of all applications and cost of the terrain according to elevation, slope, soil feature,
protected zones, water resources, roads, ice load are included in this study.
Keywords: Energy Transmission Lines, Optimization, Geographical Information Systems.
1/25.000 ölçekli topografya haritaları üzerinden en
kısa güzergah hedef alınarak gerçekleştirilir [2].

1. Giriş
Elektrik enerjisi, üretim santrallerinden enerji iletim
hatları ile dağıtım merkezlerine, oradan da dağıtım
hatları ile tüketicilere sunulurlar. Termik, doğalgaz,
nükleer rüzgar ve hidroelektrik santrallerinden üretilen
elektrik enerjisi 380kV ve 154 kV EİH ile sisteme
bağlanırlar. Üretilen elektrik enerjisi belirli
noktalardaki ototrafolar ile 154 kV gerilim
seviyesinden tüketim merkezlerine daha yakın trafo
merkezlerine iletilir. Trafo merkezlerinde 34.5 kV,
31.5 kV ve 15 kV gerilim seviyelerine düşürülür ve
dağıtım hatları ile tüketim noktalarına ulaştırılır.
Buralarda 34.5/6.3 kV ve 34.5/0.4 kV’luk dağıtım
trafoları yardımı ile gerilim seviyeleri tekrar
düşürülerek fabrika, işyeri, ticarethane ve evlerde
kullanılır [1].
EİH’ da manüel olarak yapılan güzergah seçme
çalışmaları iş yükü ve maliyet açısından masraflıdır.
Güzergah seçiminin başarısı seçimi yapan mühendisin
tecrübesiyle, elde edilecek olan verilerin işlenmesi ve
detaylı şekilde yorumlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Bu nedenle güzergah seçimi işlemleri genellikle

Ancak bu tür çalışmalarda güzergah tespitindeki işlem
maliyetinin boyutu hesaba katılmamaktadır. Bir EİH’
nın maliyetinin düşük olması sadece iletim hattının
uzunluğunun az veya fazla olmasına göre değil, aynı
zamanda çevresel, sosyal ve teknik koşullara göre
sağlanır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) birçok farklı
tipteki ve farklı boyutlardaki veriyi işleme ve çeşitli
analizler yapmak için oldukça uygundur.
CBS tabanlı çoklu kriterli karar verme analizi, arazi
kullanımı, planlama ve çevresel bazlı karar verme
işlemleri çok etkili sistemlerdir [3-4]. Optimum
güzergah seçilebilmesi için farklı kriterler çevresel,
ekonomik ve toplumsal ölçütlere göre hesaba katılması
gerekmektedir. Bu çalışmada güzergah bölgesi için
belirlenen
kriterler
doğrultusunda,
katmanlar
uygunluklarına göre sınıflandırılıp farklı ağırlıklarla
üst üste çakıştırılarak, maliyet yüzeyi oluşturulmuştur.
Elde edilen yüzey Sakarya ve Kocaeli illeri için
belirlenen noktalar arasında en uygun düşük maliyetli
güzergahın tespitinde kullanılmıştır.
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2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
CBS, mekansal kökenli bilgilerin bilgisayar ortamında
toplanması, girilmesi, saklanması, sorgulanması,
mekansal analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve
farklı formatlarda çıktı alınması için oluşturulan bir
bilgi sistemidir [5]. Geçmişi çok fazla olmayan fakat
dünyada oldukça hızlı bir şekilde gelişen ve yeni bir
bilgisayar teknolojisi olan CBS birçok alanda karar
vericilere destek olan bir sistemdir. CBS’ nin orijini
farklı bilimlere dayanmaktadır. Bu bilimler; bilgisayar,
coğrafya, matematik, karar verme, istatistik, uzaktan
algılama, mühendislik, veri işleme, planlama, çevre
bilimi, araştırma, peyzaj mimarlığı, modelleme, harita
ve kadastro bilimleridir.
Veri ve bilgilerin sistemli şekilde toplanıp
depolanması,
işlenmesi
ve
anlamlı
hale
dönüştürülmesi için oluşturulmuş sistemlere bilgi
sistemi denir [6]. Veri ve bilginin hızla arttığı
günümüzde, bilginin etkin, kolay ve verimli
kullanılmasına duyulan ihtiyaç bilgi sistemlerinin
geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bilgi
sistemlerinin temel fonksiyonu karar verme işlemini
kolaylaştırmak ve bu süreci kısaltmaktır [7]. CBS’ nin
bilgi sistemlerinden farkı; sistemin değişik nesnelere
ait öznitelik bilgilerine ilave olarak konum bilgilerini
de içermesidir [8-9].
CBS’ nin temel çalışma prensibi belli bir coğrafi bölge
için grafik ve öznitelik verilerinin ilişkilendirilerek
farklı katmanlar halinde saklanması ve bu katmanları
kullanarak
istenilen
analizlerin
yapılmasına
dayanmaktadır. Öznitelik bilgileri ilişkisel bir veri
tabanı yönetim sistemi ile tablosal veriler olarak
sistemde saklanırken aynı zamanda ilgili grafik veri
katmanı ile bağlantılıdır. Grafik veriler genellikle
haritalar iken, öznitelik verileri haritalara ait bilgilerin
tablolarıdır. Şekil 1’ de CBS’ nin temel çalışma
prensibi gösterilmiştir.

Şekil 2. CBS’ nin Temel Çalışma Prensibi
Genellikle, standart koordinat sisteminin üzerine,
kayıtlı olan mekansal veri elemanları, haritaların
üzerine, noktalar, çizgiler ve alanlar olarak kaydedilir
[13]. Haritalar şeklindeki grafikler kayıtları saklamak,
kavramları analiz etmek ve kavramları geliştirmek ve
sonuçta mekansal kavramların diğer kavramlarla
iletişimini sağlamaktadır [14]. Şekil 2’de sayısal
verinin elde edilmesi, düzeltilmesi, genelleştirilmesi ve
tabakalaştırılması
aşamalarının
gösterildiği
bütünleşmiş CBS veri tabanı gösterilmiştir.

Grafik veriler genellikle haritalar iken, öznitelik
verileri haritalara ait bilgilerin çizelgeleridir. CBS
teknolojisi, mekansal verinin tüm şekilleri için veri
analizine, gösterimine ve modellenmesine bir çatı
oluşturur. Bu anlamda CBS haritanın icadından bu
yana coğrafik bilgi kullanımında ileri doğru atılan en
büyük adımdır [10-11].
Harita üzerindeki bilgiler grafiksel olarak ifade
edilebildiğinden, konuma dayalı grafik ve grafik
olmayan nitelikleri açıklayabilen bilgilerin, bir bütün
içinde aynı sistemde toplanıp analiz edilmesi gereği
CBS’ nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilgilerin
tek bir sistem içerisinde toplanıp, depolanması,
modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere hızlı ve
güvenli bir ulaşımı sağlayacağından sistemin etkinliği
ve güvenilirliği daha fazla olacaktır. Yeryüzü
referanslı verileri analiz etme ve saklama, CBS
tanımlamalarının
temel
karakteristiğini
oluşturmaktadır [12].

Şekil 3. Bütünleşmiş CBS Veri Tabanı

Bilgisayar destekli çizim (CAD) ve tasarım ile uydu
görüntü analiz sistemleri, CBS sistemlerinin
gelişmesine oldukça önemli katkı sağlamışlardır. CBS,
konuma ait olan tüm konularda uygulama alanı
bulmaktadır, bu nedenle CBS Konumsal Bilgi
Sistemleri olarak da adlandırılmaktadır. Burada
önemle vurgulanması gereken nokta CBS sadece
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konuma ait bilgileri değil, konumsal olmayan bilgileri
de alıp konum ile ilişkilendirerek analize tabi
tutmaktadır.
Mantıksal
kısıtlarla
poligonların
birleştirilmesi, vektör haritaların da belirlenen oranda
koruma
alanlarının
belirlenmesi,
sınırlarının
oluşturulması ve ağ analizi gibi fonksiyonlar CBS’ nin
analitik kapasitesini ortaya koymaktadır [15].

yerleşim yerlerinde yaşayan insanların olumsuz
etkilenmesinden
ve
yerleşim
bölgelerindeki
kamulaştırma
maliyetlerinden
kaçınmak
için
kullanılmıştır. Arazi kullanım kabiliyeti, arazinin
verimliliğine göre sınıflandırılmış ve verimli
arazilerden geçmeyi tercih etmeyecek şekilde
puanlanmıştır.

3. Optimal Güzergah Seçimi

Büyük toprak grupları, erozyon, diğer toprak
özellikleri haritaları, toprak özelliklerine göre
sınıflandırılmış ve puanlanmıştır. Koruma alanı ve su
kaynakları katmanları bu bölgelerden kaçınmak için
kullanılmıştır.
Türkiye
buz
yükü
haritası
sayısallaştırılmış
ve
yükseklik
değerleriyle
birleştirilerek buz yükü katmanı oluşturulmuştur. Buz
yükü katmanı EİH’ de kullanılan direk tiplerini
izolatör sayılarını ve tiplerini doğrudan etkilediği için
maliyet açısından oldukça belirleyicidir [16].

Optimal güzergah seçimi Sakarya ve Kocaeli
illerinden geçen 154 kV Adapazarı - Kartal ve 380 kV
Adapazarı
Tepeören
EİH’
ları
için
gerçekleştirilmiştir. Katmanların birçoğu analiz için
hazır olduğundan ve mevcut EİH’ ları ile kıyaslama
yapabilmesi açısından bu iletim hatları seçilmiştir.
Sayısal yükseklik modeli güzergah seçimlerinde
maliyet açısından kritik bir katmandır. Sayısal
yükseklik verileri kullanılarak buz yükü ve eğim
bölgesi katmanları üretilmiştir.
Eğim
katmanı
sayısal
yükseklik
modelinin
kullanılması ile üretilmiş ve eğim yüzdelerine göre
sınıflandırılmıştır. Optimal güzergah seçiminde eğimin
az olduğu yüzeyler maliyet ve ulaşım açısından tercih
edilerek puanlanmıştır. Yerleşim bölgeleri katmanı ise,

Optimal güzergah seçimi Model Builder ve ArcPy
modülleri kullanılarak ArcMap 10.0 programı
yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de 154 kV
Adapazarı Kartal EİH’ a ait ArcPy modülünün
program görüntüsü verilmiştir. Şekil 4’ de ise 380 kV
Adapazarı Tepeören EİH’ na ait Model Builder
programının görüntüsü verilmiştir.

Şekil 3. ArcPy Modülü Program Görüntüsü
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Şekil 4. Model Builder Program Görüntüsü
Bu çalışmada sahanın 1/25.000 ölçekli topografya
haritalarından sayısallaştırılarak oluşturulan sayısal
arazi modeli, altlık olarak kullanılmıştır. Buna ek
olarak yine 1/25.000 ölçekli meşcere haritaları
sayısallaştırılarak veri tabanı oluşturulmuştur ve iletim
hattı katmanı olarak kullanılmıştır. Kullanılan diğer bir
katmanda sahadaki ulaşım durumunu gösteren yol
katmanıdır. Sayısallaştırma işlemi bittikten sonra
görünürlük analizi sorgulamalarına geçilmiş ve
sorgulamalar sonucunda elde edilen poligonlar da ayrı
katmanlar olarak saklanmıştır. Optimal güzergah
tespitinde uygulanan işlem adımları aşağıda verilmiştir
[17]. Bu adımlar;

Some noktalarından ileriye ve geriye konabilecek
olan direk yerlerine dikkat edilmesi, gerekirse
alternatif some noktalarının tespit edilmesi,

Demiryolu, karayolu, su kanalı, enerji ve
haberleşme hatlarının kesilmemesi (Kesmeler
olacaksa bile dik olarak kesilmesi),

EİH’ nın nehir, vadi, sel yatağı, çeltik tarlası,
bataklık, heyelan, çığ veya kaya döküntülerine
maruz kalan alanlardan geçirilmemesi (etüt
sırasında güzergah ta bu tip zeminlere kısa
aralıklarla rastlanması halinde bu hususların plan
ve profillerin üzerinde belirtilmesi),

EİH’ nın meskun yerlerden, meskun olmamasına
rağmen imar planına dahil mücavir sahalardan,
orman, zeytin ve meyve ağaçları, kavaklık gibi
kıymetli ağaçlarla örtülü alanlardan, askeri
birliklerin bulunduğu alanlardan geçirilmemesi,

EİH’ na dik doğrultuda yükselme özelliği
gösteren zeminlerden (yan profilden) kaçınılması,

Gaz ve petrol boru hattı ile yan yana veya paralel
geçişlerde en yakın iletkenin izdüşümü ile boru

ekseni arasında minimum 10 metre olması veya
kesişme halinde ise direk ayağına minimum 10
metrelik mesafenin olması.
4. Uygulanan Yöntem
Çalışma için temin edilen tüm veriler raster veri tipine
dönüştürülmüş ve dönüşümden kaynaklanan hata
oranını minimize etmek için verinin hassasiyetine
bağlı olarak raster veriler için hücre boyutu 30 metre
olarak belirlenmiştir. Analitik hiyerarşi işlemi
kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde en sık
kullanılan metotlardan birisidir. Analitik hiyerarşi
işlemi CBS tabanlı karar matrisindeki ağırlıkların
belirlenmesinde yardımcı olur, kriterleri kendi
aralarında kıyaslamayı sağlar ve çok sayıda heterojen
veri ile karar verme problemlerinde kullanılır [18].
Hassasiyet analizi girdiler ile çıktılar arasındaki
ilişkiyi nümerik modelin doğruluğu ile sınar ve
belirsizliği azaltmaya yardımcı olur. Eşitlik 1’ de
çalışmadaki kriterlerin ağırlığını tespit etmek için
kullanılan max verilmiştir.
n

 1wi  1

i

(1)

Cxw   xw

(2)

Eşitlik 2’ deki C kriterin ikili kıyaslama matrisini, w
ağırlıkların vektörünü ve  ise öz değerleri
göstermektedir. Sistemin tutarlılık indeksi eşitlik 3 ile
hesaplanır.
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CI 

 max  n
n 1

(3)

Eşitlik 3’de tutarlılık indeksi CI ile gösterilir ve n
kriterlerin sayısını, max ise en büyük öz değeri ifade
etmektedir. Sistemin tutarlılık indeksi eşitlik 4 ile
hesaplanır.

CR 

CI
RI

(4)

Eşitlik 4’ de tutarlılık oranı CR ile gösterilir. CI
tutarlılık indeksini, RI ise rastgele indeks oranını ifade
etmektedir. CR değerinin 0.10’dan küçük olduğu
durumlarda kriter kıyaslamasının tutarlı olduğu kabul
edilir. Kendi içlerinde sınıflandırılmış rastır verilerin
etki katsayılarıyla çarpılıp toplanmasıyla maliyetli
yüzey oluşturulur. Minimum toplam maliyetli yolu
bulmak için tüm coğrafi katmanların ağırlıklarıyla
çakıştırılması sonrası komşu hücreler birbirleri ile
bağlanırlar. Bu kodlama ile merkez hücre etrafındaki
en düşük maliyetli hücrenin bitiş noktasına olan
uzaklığı belirlenir.
5. Sonuçlar
Son on yıllık süreçte bilgisayarlar yaşamın birçok
alanında çok yoğun kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi
sistemlerinin planlamaya yönelik olarak kullanıldığı
alanlardan biriside enerji sistemleridir. Enerji
sistemleri için çok farklı veri kaynaklarını bir arada
tutmak ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle
enerji sistemleri için CBS kullanımı büyük önem
taşımaktadır. Bu tür bir projede temel amaç, verilerin
bir sistem bünyesinde toplanması ve çok hızlı bir
şekilde sorgulanmasıdır. Bu sayede enerji sistemleri
yatırımlarının planlanması ile ilgili bilgi edinmenin
hızlandırılması sağlanmaktadır. Bu çalışmada 380 ve
154 kV EİH’ ları için CBS kullanılarak en düşük
maliyetli optimal güzergah seçimi yapılmıştır.
Kullanılan katmanların daha fazla çeşitlendirilmesi
karar verme aşamasında daha verimli sonuçlar
verecektir. Ayrıca vektör veriden rastır veriye
dönüşümde hata oranını azaltmak için karar kısmında
kriterler arası tutarlılığı arttırmak için daha gelişmiş
modeller kullanılabilir.
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Özet: Açıklayıcı bibliyografi, literatür taraması sürecinde araştırmacının yararlandığı kaynakları belli
standartlara uygun olarak kaydettiği bilgilerin her biridir. Açıklayıcı bibliyografiler, araştırmacıya yararlandığı
kaynağa ilişkin kendi görüşlerini de belirtmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede araştırmacı, araştırma
raporunu hazırlarken tekrar kaynağa yönelmeye gerek duymadan yararlandığı çalışmaya ait açıklayıcı
bibliyografiden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, açıklayıcı bibliyografi paylaşımının ortak yazarlı
çalışmalarda da etkili olacağı öngörülmüştür. Böylece araştırmacılar arasında kaynak paylaşımının yanı sıra
kaynaklara ilişkin görüşler de paylaşılabilmektedir. Bu çalışmada, araştırmacıların bireysel veya grup
çalışmalarında açıklayıcı bibliyografilerini kaydetmelerini amaçlayan bir uygulama geliştirilmiş ve geliştirilen
bu uygulama www.bibliyografi.org adresinde yayınlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: bibliyografi, bibliyografya, literatür taraması, alanyazın incelemesi, açıklayıcı bibliyografi,
açıklayıcı bibliyografi kütüphanesi.
The Explanatory Bibliography Library Application
Abstract: Explanatory bibliography is each one of the information that is recorded according to certain standarts
of benefited resources by researcher during the process of scanning literature. Explanatory bibliographies
provides opportunity to researcher to state their opinions about benefited resource.By this way While researher is
preparing his/her report,he can benefit from explanatory bibliograpy without targeting to resource again.In
addition to this, ıt was seen that explanatory bibliography sharing would be effective common writer studies.So
either sharing resources or opinions about resources can be shared.In this study, one practise that gives
opportunity to researchers to record their studies either individual or groupworks was developed and published
on the web page of http://www.bibliyografi.org
Keywords: bibliography, literature review, explanatory bibliography, explanatory bibliography library.
1.

Giriş

Literatür taraması veya başka bir deyişle alanyazın
incelemesi, bir araştırmada yer alan problemin
çözümüne
yardımcı
olabilecek
çalışmaların
incelenmesi olarak tanımlanabilir.
Alanyazın
incelemesi yaparken amaç, okuyucuya belirlenen bir
konu etrafında ne tür fikirlerin ve bilgilerin
oluşturulduğunu ve yapılan çalışmaların güçlü ve zayıf
yönlerini göstermektir [6]. Literatürün gözden
geçirilmesi, araştırılan konuyla ilgili önceden yapılan
çalışmaların analiz edilmesini sağlar. Bunun yanı sıra
literatür taraması, araştırmacının bir konu üzerinde
diğer araştırmacıların yapmış olduğu çalışmaları
öğrenmesine yardımcı olur [4]. Araştırmada literatür
taraması süreci kum saati modeli ile açıklanabilir.
Literatür taraması, araştırmada ele alınan konu ve alt
konular ile ilgili bilgi ve araştırma sonuçlarının
belirlenerek araştırma probleminin genel olarak
betimlenmesinden sonra bununla ilgili çalışmalar
incelenir. Böylece problemin araştırılabilir olup
olmadığına karar verilir. Literatür taramasının alanı
daha da daraltırılarak tanımlanan problem ile ilgili
çalışmalar bulunur. Araştırmanın gerçekleştirilmesinin
ardından elde edilen sonuçların tartışılması için
literatür taraması genişletilir [3;akt:1]. Buradan

anlaşılacağı gibi literatür taraması işlemi araştırma
sürecinin tamamında yer alan bir işlemdir.
Literatür taramasında yararlanılan kaynakların listesi,
bibliyografi listesi, bibliyografya listesi veya kaynakça
olarak adlandırılmaktadır.
Bibliyografi
listesi,
hazırlanan çalışma raporunu daha sonra inceleyecek
araştırmacılar için önemli bir listedir. Bu liste
sayesinde araştırma raporunu inceleyen bir
araştırmacı, konu ile ilgili diğer kaynaklara
ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra bibliyografi listesi
çalışmayı yapan araştırmacının çalışmada kullanmış
olduğu kaynakları düzenli olarak takip etmesine
olanak sağlamaktadır. Açıklayıcı bibliyografi listesi
ise bibliyografi listesinin bir adım ötesine geçerek
araştırmacının yararlandığı kaynağa ilişkin kendi
görüşlerini belirtmesini sağlamaktadır. Bu sayede
araştırmacı, yararlanmış olduğu kaynakları araştırmada
hangi amaçla kullanacağı, yararlandığı kaynağın
araştırması açısından önemi gibi bilgileri belirterek
kaydedebilmektedir.
Yapılan bir çalışmada yer alan araştırmacı sayısı,
çalışmanın kapsamına veya konusuna göre farklılık
göstermektedir. Son zamanlarda disiplinler arası
oluşumun artması ortak yazarlı çalışma sayısının da
artmasında etkili olmaktadır [7]. Bilimsel iletişimde
zamanla çok yazarlı çalışmalara doğru yönelişin
olduğu geçmiş yıllarda da dile getirilen bir konudur
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[2;5;akt:7].Çok
yazarlı
çalışmaların
artması,
araştırmacılar
arasında
bir
iletişim
ortamı
oluşturulması gereğini beraberinde getirmektedir.
Araştırma sürecinde yer alan araştırmacılar arasında
iletişim ortamı kurularak araştırmanın daha hızlı, etkili
ve verimli sürdürülmesi sağlanabilir.
Bu çalışmanın amacı, araştırmacılara ortak çalışma
ortamı sağlayarak, araştırmacıların araştırma süresince
yararlanmış
oldukları
kaynakları
açıklayıcı
bibliyografiler şeklinde kaydetmelerine olanak
sağlayacak web tabanlı bir uygulama geliştirilmesidir.
Geliştirilen uygulamada açıklayıcı bibliyografiler
kaydedileceğinden, uygulamanın adı açıklayıcı
bibliyografi kütüphanesi olarak belirlenmiştir ve
uygulama
www.bibliyografi.org
adresinde
yayınlanmıştır.
2.
Açıklayıcı Bibliyografi ve Açıklayıcı
Bibliyografinin Bileşenleri
Kullanılan
çalışmaların
eleştirel
şekilde
değerlendirilmesi, ilişkili kaynakların belirlenip hangi
yönlerden ilişkili olduğunun verilmesi, seçilen
kaynakların
doğru
şekilde
analiz
edilip
kullanışlılıklarının belirlenmesi oluşturulacak alan
yazın incelemesi için vazgeçilmez unsurlardır [6].
Alanyazın incelemesi bu şekilde gerçekleştirildiğinde,
daha önceden yapılan bir çalışmanın tekrarlanmaması
sağlanabilir ve şu anda gerçekleştirilecek çalışmanın
literatürdeki önemi daha iyi vurgulanabilir.
Açıklayıcı bibliyografi araştırılan konu ile ilgili
yapılan çalışmalar hakkında tanımlayıcı özet bilgiler
veren ve bunun yanı sıra eleştirel şekilde çalışmayı
irdeleyen bilgilerdir. Açıklayıcı bibliyografiler,
yazarın ya da çalışmanın görüşünü ya da içeriğini,
özgünlüğünü ve kendini ifade etme becerisini eleştirel
gözle inceleyen açıklamalardır [6]. Bu özelliklerinden
dolayı literatür taramasında açıklayıcı bibliyografi
hazırlamak ve hazırlanan açıklayıcı bibliyografileri
kullanmak çok yararlıdır.
Açıklayıcı bibliyografinin formatı için kesin bir kural
olmamakla beraber uzunluğu konusunda da kesin bir
ölçüt yoktur. Birkaç cümleden oluşan açıklayıcı
bibliyografi olabileceği gibi paragraflardan oluşan
açıklayıcı bibliyografiler de olabilir. Genel olarak
izlenecek kuralın her bir çalışma için aşağıdaki
adımları incelemek olduğu söylenebilir [6]:
a.
Çalışmanın
tam
alıntısını
verme:
Çalışmanın tam alıntısı verilirken, akademik alanda
kullanılan belli yazım formatları kullanılabilir.
Akademik alanda en çok kullanılan formatlar APA ve
Şikago formatıdır.
b.
Analiz
ve
özetleme:
Açıklayıcı
bibliyografilerin en büyük özelliği kullanılacak
çalışmanın özetini bildirmektir.
c.
Değerlendirme: Kullanılacak çalışmayı
özetlemenin yanında, çalışmanın değerlendirmesini
yapmak açıklayıcı bibliyografinin sağladığı bir başka
yarardır.
d.
Konuyla ilgili faydasını/kullanışlılığını
verme: Kullanılacak çalışmanın yapılacak araştırmaya
hangi açıdan yararlı olacağının belirlenmesi kullanılan

kaynağın daha verimli bir şekilde kullanımını
sağlamaktadır.
e.
Konu ile ilişkilendirmesini
yapma:
Kullanılacak çalışmanın, yapılacak araştırmayla hangi
yönlerden ilişkili olduğunu tespit etme açıklayıcı
bibliyografinin sağladığı diğer bir yarardır.
Sonuç olarak açıklayıcı bibliyografi temel olarak Şekil
1 de görülen bileşenlerden meydana gelmektedir.

Şekil 1. Açıklayıcı bibliyografi bileşenleri
Açıklayıcı bibliyografilerde, yukarıda belirtilen temel
bileşenlerin yanı sıra yararlanılan çalışmada test edilen
değişkenlerin, elde edilen bulguların, bu bulgular
doğrultusunda ulaşılan sonuçların ve sonuçlara bağlı
olarak araştırmacının bulunduğu öneriler araştırmacı
için önemli bilgilerdir. Yararlanılan kaynağa ilişkin bu
bilgilerin
sistematik
olarak
kaydedilmesi
araştırmacının kaynak hakkında yorumlama yapmasını
kolaylaştırıcı nitelik taşımaktadır.
3.
Ortamın Oluşturulması
Bu kısımda geliştirilen uygulamaya ilişkin analiz,
tasarım ve geliştirme aşamaları ele alınmaktadır.
3.1.
Analiz
Analiz aşamasında, geliştirilecek uygulamaya yönelik
literatür
değerlendirilerek
sistem
bileşenleri
oluşturulmuştur. Bu analiz sonucunda sistem dört
başlık altında toplanmıştır.
a.
Çalışma
bilgilerinin
kaydedilmesi:
Geliştirilecek uygulamada araştırmacıların, yapmış
oldukları
veya
yapacakları
araştırmaları
kaydetmelerine olanak sağlanmalıdır. Gerektiği
durumda
araştırmacılar
ortak
bir
proje
oluşturabilmelidir.
b.
Açıklayıcı
bibliyografi
bilgilerinin
kaydedilmesi:
Geliştirilecek
uygulamada
araştırmacılar yaptıkları çalışmalara açıklayıcı
bibliyografi bilgilerini ekleyebilmelidirler. Bu sayede
çalışma kapsamında yararlanılan çalışmalar ve bu
çalışmalara ait özetleyici bilgiler varsa araştırmada yer
alan diğer araştırmacılar tarafından incelenebilir.
c.
Çalışma ve bibliyografi bilgilerinin
raporlanması: Çalışma bilgileri ve açıklayıcı
bibliyografiler araştırmacılar tarafından istenildiği
anda raporlanabilmelidir. Herhangi bir çalışma
toplantısı vb. durumda araştırmacılar kolay bir şekilde
bilgileri raporlayabilmelidirler.
d.
Ortak çalışma imkanı: Geliştirilecek
uygulamada araştırmacılar, birbirlerinden bağımsız
ortamlarda çalışabilmeli ve yararlanmış oldukları
çalışmaları birbirleri ile paylaşabilmelidirler. Belirtilen
bu durum çok yazarlı çalışmalar için geçerlidir.
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3.2.

Tasarım

Analiz aşamasında yer alan sistem bileşenleri dikkate
alınarak
sistem
tasarımı
aşağıdaki
gibi
gerçekleştirilmiştir.
Kullanıcılar sisteme kaydolurken ad, soyad, e-posta,
şifre, unvan, kurum ve bölüm bilgilerini
eklemelidirler.
Sisteme
girişleri
esnasında
kullanıcılardan e-posta ve şifreleri ile giriş yapmaları
gerekmektedir. Sisteme kayıt sonrasında kullanıcının
isteğine
bağlı
olarak
profil
bilgileri
güncellenebilecektir.
Çalışma bilgileri kaydedilirken, araştırmacılardan
çalışmaya ilişkin çalışma konusu, çalışma alanı, varsa
çalışmada yer alan diğer kişiler ve araştırmaya ilişkin
açıklamalar kaydedilmelidir. Sistemde var olan diğer
araştırmacılar ortak çalışmaya eklenebilmelidir. Eğer
herhangi bir araştırmacı bir çalışmaya eklenmiş ise, bu
durumda eklenen araştırmacının çalışmaya dahil
olacağına dair onay vermesi gerekmektedir. Fakat
araştırmacının kendi oluşturduğu çalışmalar için
herhangi bir onay vermesine gerek duyulmamaktadır.
Çalışma bilgilerinin kaydedilmesi sonrasında, her bir
çalışmaya
ilişkin
açıklayıcı
bibliyografiler
eklenebilmelidir. Açıklayıcı bibliyografi kaydedilirken
seçilen kaynak türüne göre APA standardına uygun
olarak veri giriş alanları güncellenmelidir. Bu işlem
açıklayıcı bibliyografide alıntılama aşamasının
gerçekleştirilmesini
sağlayacaktır.
Analiz,
değerlendirme,
kullanışlılık
ve
ilişkilendirme
aşamalarında ise araştırmacı, kullandığı kaynağa
ilişkin bilgileri sistematik şekilde ekleyebilmelidir.
Eğer araştırmada birden fazla araştırmacı bulunuyorsa

bu durumda her araştırmacı yapılan çalışmaya ilişkin
tüm araştırmacıların eklemiş olduğu açıklayıcı
bibliyografileri
inceleyebilmeli,
fakat
sadece
araştırmacının kendisi tarafından eklenen açıklayıcı
bibliyografiler üzerinde güncelleme yapabilmelidir. Bu
sayede araştırma sürecinde araştırmacılar arasında
kaynak listesinin yanı sıra kaynaklara ilişkin görüşler
de paylaşılabilecektir.
Eklenen açıklayıcı bibliyografiler sanal ortamda
bulunmanın yanı sıra istenildiği durumda basılı
materyallere dönüştürülmeye hazır olmalıdır. Bu
gereksinimden dolayı, herhangi bir çalışmaya ilişkin
açıklayıcı bibliyografiler çalışmada yer alan tüm
araştırmacılar tarafından basılı materyal formatına
dönüştürülebilmelidir.
Geliştirilen uygulamada kullanıcıların sistemde
yaşadıkları problemleri iletebilmesi için yardım ve
iletişim menüleri yer almalıdır.
3.3.

Geliştirme

Tasarım aşamasında belirlenen özellikler göz önünde
bulundurularak sistem aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.
Geliştirilen sistemde kullanıcıların kaydedilmesi ve
eklenen bilgilerin takibi amacıyla sunucu taraflı
çalışan PHP programlama dili ve MySQL veritabanı
kullanılmıştır. Kullanıcıları ilk karşılama sayfasında
açıklayıcı bibliyografi hakkında genel bilgi
verilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, uygulamanın
amacı, bibliyografi ve açıklayıcı bibliyografi
kavramları
hakkında
genel
bilgi
sahibi
olabilmektedirler. Şekil 1de karşılama ekranı
görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 1. Açıklayıcı bibliyografi kütüphanesi giriş ekranı
Kullanıcıların çalışmalarını sisteme ekleyebilmeleri
paylaşabilirler.
Kullanıcı
girişi
sonrasında
için üye olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar,
kullanıcının karşısına Şekil 2 de bulunan ekran
sisteme üye olup giriş yaptıktan sonra çalışmalarını
gelmektedir.
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Şekil 2. Kullanıcı girişi sonrası ekranı
Şekil 2 de belirtilen ekranın sol kısımda kullanıcının c. Onay Bekleyen Çalışmalar: Onay bekleyen
çalışmalarını ekleyebilmesi için Çalışmalar, eklemiş
çalışmalar kısmında araştırmacılar dahil edildiği
olduğu
çalışmalara
açıklayıcı
bibliyografileri
diğer çalışmaları kabul edebilmektedirler. Eğer
kaydetmeleri için Bibliyografiler, kişisel bilgilerini
çalışma
onaylanırsa,
onaylanan
çalışma
güncelleyebilmesi için Ayarlar ve oturum bilgilerini
çalışmalarım kısmında aksi halde reddedilen
silerek çıkış yapabilmeleri için Güvenli Çıkış menüleri
çalışmalar kısmında yer almaktadır.
yer almaktadır. Sayfanın üst kısmında Yardım, İletişim d. Reddedilen
Çalışmalar:
Onay
bekleyen
ve Oturumu Kapat linkleri yer almaktadır.
çalışmalar ekranından reddedilen çalışmaların
Çalışmalar menüsü aşağıdaki bileşenlerden meydana
listelendiği kısımdır.
gelmektedir:
Bibliyografiler menüsü içerisinde bir bileşen
a. Yeni Çalışma Ekle: Bu kısımda araştırmacı yeni bulunmaktadır. Bibliyografi Listem adlı bu bileşenle,
çalışmalar ekleyebilmektedir.
araştırmacı yapmış/yapmakta olduğu çalışmaları
b. Çalışmalarım: Bu kısımda araştırmacı, eklemiş listelemekte
ve
bu
çalışmalara
açıklayıcı
olduğu çalışma bilgilerini listeyelebilmekte ve bu bibliyografiler ekleyebilmektedir.
bilgileri güncelleyebilmektedir.

Şekil 3. Çalışmalar ve Açıklayıcı Bibliyografiler İlişkisi
Sonuç olarak, geliştirilen uygulamada çalışma ve yararlanılan kaynak listesinin yanı sıra kaynaklara
açıklayıcı bibliyografiler arasındaki ilişki Şekil 3 de ilişkin araştırmacının analizini, değerlendirmesini,
görüldüğü gibidir. Buradan anlaşılacağı gibi, bir araştırma açısından kullanışlılığını ve araştırma ile
çalışmada birden fazla açıklayıcı bibliyografi ilgisini içermektedir. Bu çalışmada araştırmacıların,
bulunabilir.
yaptıkları çalışmalara yönelik açıklayıcı bibliyografi
kaydetmelerini sağlayan bir uygulama geliştirilmiştir.
Uygulama
geliştirilirken
sisteme
açıklayıcı
4. Sonuç ve Öneriler
Bibliyografi, bibliyografya veya başka bir deyişle bibliyografi kaydetmenin yanı sıra sistemde
kaynakça araştırma sürecinde yararlanılan kaynakların araştırmacıların ortak çalışma yürütebilecekleri bir
listesidir. Açıklayıcı bibliyografi ise bibliyografi ortam sunulmuştur. Bu ortam ile birbirinden bağımsız
kavramının bir adım ötesine geçerek, araştırmada
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koşullarda araştırmacıların ortak çalışma yapmalarına
olanak sağlanmıştır.
Bu
çalışmada,
açıklayıcı
bibliyografilerin
kaydedilmesi ve araştırmacıların ortak çalışma
gerçekleştirebilmesi ele alınmıştır. Uygulamada
verilerin artması sonucunda yapay zeka algoritmaları
kullanılarak bir araştırma önerisinin giriş kısmının
üretilmesi mümkündür.
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Android Uygulaması ile Active Directory Kullanıcı Hesabı Yönetimi
Caner Kara
Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Isparta
canerkara@sdu.edu.tr

Özet: Microsoft Windows ailesinin bir ürünü olan Active Directory sunucusu etki alanında bulunduğu ağ
kaynaklarının yönetimini ve ağ kullanıcılarının bu kaynaklara erişim yetkilendirmelerini sağlayan bir dizin
hizmetidir. Active Directory sunucusu üstünde tanımlı olan ağ yöneticisi kullanıcı hesapları oluşturarak ve bu
hesaplara çeşitli yetkiler vererek ağ kaynaklarına erişimin güvenliğini sağlar. Ağ yöneticisi mevcut bir Active
Directory sunucusu üzerine yeni bir kullanıcı hesabı eklemek veya düzenlemek için sunucu bilgisayar başına
geçmek veya Uzak Masaüstü Bağlantısı yapmak zorundadır. Bu çalışmada mobil cihazlarda kullanılan Android
İşletim Sisteminde çalışmak üzere yazılan bir uygulama ile Active Directory Kullanıcı Hesabı ekleme ve
düzenleme işleminin ağ yöneticisi için daha mobil hale getirilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Active Directory, Android OS, Mobil Uygulamalar.
Managing Active Directory User Accounts with an Android Application
Abstract: Active Directory is a directory service product of Microsoft Windows family, which provides
managing network resources and authentication of network users to access these resources in its domain. The
defined administrator of this domain secures the network resources by creating and editing user accounts
and assigning specific privileges to these accounts. An administrator of a domain has to go where the server is or
remotely access the server by using Remote Desktop Connection to create or edit the user accounts in the
existing Active Directory Domain Service. In this study an application which runs in Android OS used in mobile
devices is developed to mobilize the administrator actions.
Keywords: Active Directory, Android OS, Mobile Applications.
ağ üzerinde TCP/IP ve UDP protokolleri kullanılarak
uzaktan televizyon kontrolü
1. Giriş
gerçekleştirilmiştir [6]. Eğitim alanında yapılan bir
Günümüzde mobil telefonlar ve de özellikle GPS, uygulamada yazılı bir sınav, öğrencinin kullandığı
ivmeölçer, dokunmatik ekran gibi donanımsal istemci Android uygulamasının uzak sunucu ile
özellikleri ve birçok mobil uygulamayı yürütebilecek haberleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir [11]. Mobil
platformları üstünde barındıran çok yönlü akıllı aygıtların depolama alanlarının sınırlı olması
telefonlar, tüketiciler tarafından hiç olmadığı kadar nedeniyle verilerin uzak bir FTP sunucusuna
tercih edilmektedir [7]. Bahsedilen çok yönlü mobil yüklenerek depolanmasını konu alan bir çalışmada
aygıtlardaki anahtar bileşen ise aygıtın donanımı ile istemci arayüz olarak kullanılan Android uygulaması
kullanıcı arasındaki arayüzü olan işletim sistemidir. ile FTP sunucularından dosya indirme ve bu
İşletim sistemi aygıtın kaynaklarının paylaşımı ile sunuculara dosya yükleme işlemini gerçekleştirilmiştir
yürütülen işlemlerin koordinasyon ve yönetiminden [1].
sorumlu kritik bileşendir. Bunun için Google mobil
platformlar kullanılmak üzere Android İşletim Active Directory ağın bileşenleri ile ilgili bilgileri
Sistemini geliştirmiştir [4].
tutarak
istemcilerin
kendi
isim uzayındaki
nesneleri bulmasını sağlar [8]. Active Directory ve
Android İşletim Sistemi tabanında Linux İşletim bileşenleri; kullanıcı kimlik, bilgisayar ve servis
Sistemi çekirdeği bulunan katmanlı bir yapıya sahiptir. bilgilerini tutan, kullanıcı veya bilgisayar yetkilerini
Java programlama dilinde
yazılan Android yapılandıran ve bulunduğu kurumun kaynaklarına
uygulamaları, Linux çekirdeği üzerinde bulunan erişimlerini sağlayarak kurumun ağına şekil veren bir
Dalvik Sanal Makinesi adı verilen Java Sanal mekanizma sağlar [2]. Active Directory fiziksel
Makinesi ana çatısı altında çalışır [5].
açıdan
kullanıcı modunda çalışan güvenlik alt
sisteminin
bir
parçasıdır.
Kullanıcı
modu
2012 yılı ekim ayı itibariyle Google, Android uygulamalarından gelen istekler yönetici hizmetler
uygulamalarını
barındırdığı
resmi
uygulama katmanından geçmek ve yürütülmeden önce
marketinde
700.000
uygulamayı
aştıklarını doğrulanmak zorundadır [10]. Diğer bir deyişle
duyurmuştur [12]. Bu uygulamalar oyunlardan çeşitli
Active Directory sayesinde kullanıcılar merkezi bir
araçlara,
alışverişten eğitime birçok alanda sistemden yönetilip yetkilendirilir. Böylece tanımsız
sınıflandırılmışlardır
[3]. Literatürde incelenen olan kullanıcıların kaynaklara erişimi engellenirken,
Android tabanlı uygulamaların çeşitlilikler gösterdiği tanımlı olan kullanıcıların da kaynaklara erişim
gözlenmiştir. Yapılan bir çalışmada mevcut kablosuz yetkileri dahilinde ulaşmaları sağlanır.
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Bu çalışmada, Active Directory Dizin Hizmeti veren
uzak bir sunucu, web servisi aracılığıyla arayüz olarak
kullanılan bir Android
uygulaması
kullanılarak
yönetilmiştir. Böylece yeni kullanıcı hesaplarının
açılması ve var olan hesapların düzenlenmesi işlemi
gerçekleştirilmiştir.

üstündeki metotları çağırarak çalıştıran, kullanıcının
gerekli gördüğü değişiklikleri kolayca yapmasını
mümkün
kılan
arayüze
sahip
Android
Uygulamasından oluşmaktadır. Bu yapı Şekil 2’ de
gösterilmiştir.

2. Android İşletim Sistemi
Android, mobil aygıtlar için Google ve Open Handset
Alliance tarafından geliştirilmiş Linux işletim sistemi
tabanlı çalışan bir yazılım platformu ve işletim
sistemidir [9]. Katmanlı bir mimariye sahip Android
İşletim Sistemi v2.6 Linux çekirdeği kullanmaktadır.
Android İşletim Sisteminin katmanları Şekil
1’ de gösterilmiştir [7].

Şekil 2. Sistemin Yapısı
3.2. Sistemin İşleyişi
Sistemin işleyişi Web Servisi ve Android Uygulaması
olmak üzere iki adımda incelenebilir.

Şekil 1. Android İşletim Sistemi Mimarisi
En üst katman olan Applications (Uygulamalar)
katmanı tarayıcı, rehber, SMS programı vs. gibi
Android Uygulamalarının çalıştığı katmandır. Bu
katmandaki tüm uygulamalar Java Programlama Dili
kullanılarak geliştirilir. Application Framework
(Uygulama
Anaçatı)
katmanı
Android
Uygulamalarının arayüzlerini ve işletim sistemi
üstünde temel işleyişini oluşturan pencere, kontrol,
bildirim gibi öğelerin çalıştığı katmandır. Library

(Kütüphane)
katmanı Application Framework
katmanının işlevlerini yerine getirebilmesini sağlayan
C ve C++ kütüphanelerini içerir. Tüm işlemler özel bir

Java Sanal Makinesi uygulaması olan Dalvik Sanal
Makinesi üzerinden yürür. Tüm bu katmanların altında
ise işletim sisteminin temelini
oluşturan
Linux

çekirdeği bulunmaktadır [5].
3. Android Uygulaması



3.1. Sistemin Yapısı
Tasarlanan sistem üzerinde yönetilecek olan kullanıcı

hesaplarını barındıran Active Directory Domain
Controller işlevi gören bir sunucu, bu sunucuya

bağlanarak gerekli düzenlemeleri yapan çeşitli
metotlara sahip bir web servisi ve web servisi

3.2.1. Web Servisi
Web Servisi Domain Controller ile haberleşerek
barındırdığı kullanıcı ve Organizational Unit
nesnelerini bulan, ekleyen ve değiştirebilen metotlara
sahiptir. Web Servisi, Domain Controller ile TCP/IP
yardımıyla Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP)
üzerinden
haberleşmektedir.
Bu
bağlantının
sağlanması için Domain Controller üzerinde yönetici
yetkilerine sahip bir kullanıcı hesabının olması
gerekmektedir.
Visual Studio ortamında C# Programlama Dili ile
programlanan
Web
Servisi
şu
işlemleri
gerçekleştirebilmektedir:
Yönetici yetkilerine sahip bir kullanıcı hesabı ile
sisteme giriş yapma,
Varolan Organizational Unit nesnelerini hiyerarşik
olarak getirme,
Varolan kullanıcıları tanımlı oldukları Organizational
Unit nesnelerine göre getirme,
Varolan kullanıcıların
değiştirme,

bilgilerini

ve

parolalarını

Hiyerarşik düzende yeni bir Organizational Unit
nesnesi oluşturma,
Herhangi bir Organizational Unit altında yeni bir
kullanıcı oluşturma.
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3.2.2. Android Uygulaması
Kullanıcı hesabı yönetiminin arayüzünü içeren
Android Uygulaması, üzerinde Android İşletim
Sistemi bulunan bir mobil aygıt yardımıyla
çalışabilmektedir. Programlanan Android Uygulaması
Web Servisinde bulunan metotları çağırırken,
parametrelerini HTTP POST yöntemi kullanarak
göndermektedir. Android Uygulaması ile Web Servisi
arasındaki parametreler ve geri dönen mesajlar Şekil
3’teki gibi diğer tarafa JSON formatında
gönderilmekte ve diğer taraftan da aynı formatta
alınmaktadır.

Şekil 3. JSON Formatı
Kullanıcı hesabı yönetiminin arayüzünü içeren
Android Uygulaması Eclipse ortamında,
Java
Programlama Dili ile Android için hazırlanmış özel
kütüphaneler yardımıyla programlanmıştır.
4. Sonuç ve Öneriler
Sistem yöneticilerinin, yönettikleri sistemde bulunan
sunuculara müdahale etmeleri gerektiğinde bu
müdahaleyi bulundukları yer ve zamandan bağımsız
olarak anında gerçekleştirmeleri, mevcut sorunu
çözmeleri veya gerekli eklentileri yapmaları beklenir.
Diğer taraftan Android İşletim Sistemi tabanlı mobil
aygıtlar ve bu aygıtların insan hayatındaki yeri ve
yapabildikleri her geçen gün artmaktadır.
Resmi ve resmi olmayan uygulama marketlerinde
Android İşletim Sistemi üzerinde birçok farklı işlevi
yerine getiren uygulamaların üzerine yenileri
eklenmektedir. 2012 yılı ekim ayı itibariyle Google,
Android uygulamalarını barındırdığı resmi uygulama
marketinde
700.000
uygulamayı
aştıklarını
duyurmuştur [4].
Bu çalışmada sistem yöneticilerinin bulundukları yere
bağımlı kalmadan Android İşletim Sistemine sahip
mobil bir aygıt yardımıyla Active Directory kullanıcı
hesaplarını
yönetebilmeleri
hedeflenmiştir.
Gerçekleştirilen uygulamaya benzer şekilde sistem
yöneticilerine yönelik olarak zaman zaman müdahale
ve gözlem gerektiren sunucular için de mobil arayüzler
programlanabilir ve tasarlanabilir.
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Özet: IEEE 802.16 standartlarını temel alan Wi-Max(Worldwide Interoperability for Microwave Access)
kablosuz geniş bant erişim teknolojisidir. Wi-Max Kullanıcılara yüksek hızlarda kablosuz internet erişim imkânı
sağlar. Ip tabanlı iletişim teknolojilerinden biri olan Wi-Max sabit ve mobil olmak üzere iki tip istasyon kullanır.
Wi-Max teknolojisinin ilk standardı 2004 yılında tamamlanmıştır. Çalışmamızda Wi-Max teknolojisinin Türkiye
içinde gelişim süreci ve bu teknolojinin kullanımının hangi bölgelerde gerçekleştirildiği araştırılmıştır. Ayrıca
Türkiye’de Wi-Max üzerine yapılan altyapı çalışmaları incelenerek, teknolojinin son durumu hakkında bilgi
verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Wi-Max, IEEE 802.16, İnternet Teknolojisi, Kablosuz İnternet.
Abstract: Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) is wireless broadband access technology
based on IEEE 802.16 standards. Wi-Max, provides users with high-speed wireless internet access. Wi-Max is
the one of the IP-based communications technologies and uses two types of stations which are inmobile and
mobil . First standart of Wi-Max was completed in 2004. In our study, Wi-Max technologies development
process in turkey and the at which regions, this technology isp used have been researched., also information
have been given about infrastructure work on Wi-Max technology and latest form of this technology in Turkey.

Keywords: Wi-Max, IEEE 802.16, Internet Technology, Wireless internet.
1.Giriş
İnsanlık olarak haberleşme vazgeçilmezlerimiz
arasındadır. Teknolojik olarak ilk köklü adımlarda
telefon uzun zaman insanlığa hizmet etmiştir.
İnternetin hayatımıza girmesinden sonra iletişim
olarak kapasite artışımızın gerekliliği ile araştırmalar
bu yönde hızlanmıştır. Her geçen gün bu iletişim
imkanlarından faydalanan insanların sayısının artışı,
beraberinde bu iletişimi sağlayan altyapının
sorgulanması ve geliştirilmesini de zorunlu kılmıştır.
Bant genişliği, IPTV ve IP-üzerinde-ses (VOIP) gibi
multimedya ve gerçek-zamanlı iletişim servisleri,
günümüz IP telekomünikasyon dünyasının gelişen
yüzüdür. Tüketici açısından, IP üzerinden yapılan
telefon görüşmelerinde (VOIP) herhangi bir bağlantı
maliyeti bulunmazken, PSTN altyapılarda her bağlantı
ücretlendirilmektedir. Giderek kullanım yoğunluğu
artan VOIP uygulamalarında, maliyet sıfır noktasına
yaklaşırken,
PSTN
ağlarda
durum
tersine
gelişmektedir [1].
Wi-Max
Worldwide Interoperability for Microwave Access
(Dünya Çapında Birlikte İşleyen Mikrodalga Erişimi)
olan Wi-Max, MAN (Metropolitan Area NetworkMetropol Alan Ağı) gibi geniş kapsamlı ağlar için
geliştirilen teknolojilerin uygunluğunu belirleyen
standartlar topluluğudur. Sabit kablosuz adında bir
teknoloji kullanan Wi-Max; üzerinde verici antenin
bulunduğu uzun bir direkten, bir sinyalin minik
alıcılarla alınmasına dayalı bir sistemdir. Sinyal, 35
mil (yaklaşık 50 km) gibi inanılması güç büyüklükte

bir alanda yüksek hızda (75 Mbps indirme hızı) ve
gelişmiş güvenlikte kablosuz internet bağlantısı
sağlamaktadır. Wi-Max teknolojisi, 4-5 km'lik
alanlarda bilgisayara takılan aparatlarla kablosuz
internete ulaşmayı mümkün kılarken; modem ve
kabloya ihtiyaç duymadığı için ADSL ve kablolu
internet erişimini de gölgede bırakacaktır. Ayrıca
modem ve kablo ihtiyacını da ortadan kaldırdığı için
büyük bir ucuzluk sağladığı düşünülebilir. Wi-Max,
Wi-Max forumu adı verilen, IEEE 802.16 standardına
uygun üretilen donanımların;
bu
standarda
uygunluğunu “Wi-Max Forumu onaylıdır.” ibaresi ile
onaylayan bir kurum tarafından desteklenmektedir.
Wi-Max’in kullanım nedenleri:
a) Kablosuz internete ve haberleşmeye duyulan
ihtiyacın gün geçtikçe artması.
b) Kablosuz internet hızının (Wi-Fi) zaman zaman
yetersiz kalması.
c) Wi-Fi teknolojisi ile uzak mesafelere erişim için
ekstra donanım masraflarının ortaya çıkması ve
servis sağlayıcıya bağımlılık.
d) Daha güvenli bir kablosuz ağ teknolojisine ihtiyaç
duyulması.
e) DSL teknolojisinin her noktaya aynı kalite ile
ulaştırılamaması[3].
Wi-Max bir şehirde, cep telefonu baz istasyonları,
telefon şebekeleri ve geniş bant internet ağları gibi pek
çok ağ bulunmaktadır. Wi-Max, Geniş Alan Ağı
(Wide Area Network- WAN) 'ndan daha geniş bir
alanı, genellikle bir şehri, kapsayan büyüklükte bir ağ
yapısı olan Metropol Alan Ağı (Metropolitan Area
Network- MAN)'nı kullanan bir teknoloji olduğu için
yukarıda bahsedilen tüm ağları tek bir hat üzerinden

117

Türkiye’de Wi-Max Kullanımının Değerlendirilmesi
Hüseyin Akman, Gül Fatma Türker, Hatice Akman

verebilir. Bu ise gelişmekte olan ülkelerde alt yapı
çalışmalarını hızlandırabilir. Şöyle ki; telefon, internet
ve televizyon için ayrı ayrı alt yapı kurmak yerine
sadece Wi-Max'ı kullanarak tüm bu hizmetler tek bir
alt yapıyla verilebilirler. Mevcut DSL (sayısal abone
hattı), kablo ve Wi-Fi teknolojilerine alternatif olarak
kırsal alanlarda kapsamanın oluşturulamadığı ve/veya
zayıf olduğu bölgeler ile gelişmekte olan bölgelere
yüksek
hızlarda
telsiz
haberleşme
imkânı
sağlanacaktır[4].
Wi-Max az gelişmiş ülkelerde daha ucuz yoldan tüm
hizmetleri sunabilirken, gelişmiş ülkelerde de fayda
sağlamaktadır.
Wi-Max,
gelişmiş
ülkelerde
kablolardan kurtulmak için vazgeçilmez bir
alternatiftir. Ayrıca sağladığı geniş bant özelliği ile
yeni nesil cep telefonları ve internet uygulamaları için
de az maliyetle hizmet vermeyi amaç edinmiştir.
Bir Wi-Max anteni, Wi-Max’ın kullandığı frekansın
cep telefonlarının kullandıkları frekanstan farklı
olmasından dolayı, cep telefonları için yerleştirilmiş
istasyonlarda
da
rahatlıkla
kullanılabilir.
Kullanılmakta olan cep telefonları ile son derece
uyumlu olan Wi-Max’ın, cep telefonu şebekelerinin
sundukları normal hizmetlerin yanında ek hizmet
olarak yer alabileceği ise muhtemeldir.
Wi-Max da Wi-fi de ağ için kablolama gereksinimine
ihtiyaç duymaz. Böylelikle kablolu ağ kullanılmayan
yerlerde kolaylık sağlar. Wifi 2.4 Ghz veya 5 Ghz
radyo frekansını kullanırken, Wi-Max 10-66 Ghz
frekans aralığını kullanır. Wi-Max, Wifi'nin aksine
geniş bant aralığı için etkili kılınmıştır. Yani WiMax'ın asıl fonksiyonu geniş bant internet erişimine
olanak sağlamaktır. Wifi'nin tipik bant genişliği 2
Mbps iken Wi-Max’ın bant genişliği 75 Mbps'ye kadar
çıkabilmektedir. Wifi kısa mesafelerde kablosuz
internete erişim imkânı sunarken, Wi-Max baz
istasyonları aracılığı ile daha geniş menzillerde (50km)
etkili olmayı hedeflemektedir.
Wi-Max, hem zaman bölmeli çiftleme (TDD) hem de
frekans bölmeli çiftleme (FDD) tekniklerini
kullanabilirken, 802.16d versiyonunda dikey frekans
bölmeli çoklama (OFDM), 802.16e versiyonunda ise
ölçeklenebilir dikey frekans bölmeli çoklama
(SOFDM) tekniği kullanılmaktadır.
Wan (wide area network) yani geniş ağlar için
tasarlanmış Wi-Max, sunduğu yüksek hız ve gelişmiş
güvenlikle Wifi'nin geniş ölçekli ağlardaki bir benzeri
olarak tanımlanabilir.
IP tabanlı bir teknoloji olması sayesinde de hem fiber
optik bağlantılar, kablolu modemler kullanan
koaksiyel sistemler ve DSL bağlantılar gibi kablolu
şebekelere, hem de 3G şebekelere entegre
olabildiğinden çeşitli şekillerdeki hizmet ve
şebekelerin yakınsamasını da desteklemektedir. Bu da
her zaman her yerde uygun erişimle, kullanıcıların
bilgi, eğlence ve multimedya iletişim taleplerinin
karşılanması anlamına gelmektedir[5].
Wi-Max Standartları ve Özellikleri
Wi-Max teknolojisinde amaçlanan hem sabit hem de
mobil uygulamalar için servis kalitesinin yükseltilmesi

ve
aynı
zamanda
güvenliğin
sağlanması
amaçlanmıştır.
Wi-Max‘ı diğer telsiz teknolojilerinden ayıran
özellikler olarak; tamamı ile IP temelli mevcut ürün,
cihaz ve servisleri taşıyabilmesi, hücresel ağlardan
daha basit ve daha az ağ bileşenine gereksinim
duyması, daha ucuz ve esnek olması şeklinde
sıralanabilir[6].
802.16 a: 2-11GHz frekans aralığını kullanan, sabit
bilgisayarlar arasında telsiz internet erişimini sağlayan
standart olarak geliştirilmiştir. Kablo NET ve DSL’in
ulaşamadığı noktalar için uygulanma alanı bulmuştur.
Haberleşme için alıcı-verici sistemler arasında
doğrudan görüş (LOS) koşullarına gerek duymaz. Söz
konusu standart 2.5GHz, 3.5GHz ve 5.8GHz
frekanslarının kullanılması ile 50km uzaklıklarda bile
70Mb/s bant genişliğinde internet erişimine olanak
tanımaktadır.
802.16 b: Kullanılan spektrum artırılarak 5-6GHz
frekans
bandına
çıkarılmıştır.
QoS
desteği
sağlanmıştır. Böylece Wi-Max’ın gerçek zamanlı ses
ve video uygulamalarında yüksek performansla
çalışması mümkün olmaktadır.
802.16 c: 10-66GHz frekans aralığında çalışan WiMax standardıdır. Farklı üreticilere ait sistemlerin bir
arada çalışmasına olanak tanır.
802.16 d: Omurga şebeke olarak kullanılmanın yanı
sıra, bakır kablonun olmadığı ya da kablo döşemenin
ekonomik olmadığı yerlerde ses ve geniş bant
hizmetleri sağlamak veya mevcut DSL ve Kablo
Modem gibi geniş bant teknolojilerle rekabet etmek
amacıyla geliştirilmiş sabit ve göçebe uygulamaları
sağlayabilen bir kablosuz geniş bant standardıdır.
802.16d standardı ile lisanslı ve lisanssız 2–11 GHz
bantlarında IP tabanlı şebekeler üzerinden noktadan
noktaya ve noktadan çok noktaya LOS (Line of Sight)
ve/veya kapsama alanı içerisinde herhangi bir noktaya
LOS ses, veri ve görüntünün iletimini yapmak
mümkündür. Teorik olarak 50 km’ye kadar 70
Mbps’lik iletim hızını mümkün kılmaktadır.
LOS: Görüş hattının gerekli olduğu (line of sight)
hizmet şeklidir. Burada bir çatıdan ya da direkten
doğrudan Wi-Max kulesini gören sabit bir anten
bulunmaktadır. Görüş hattı içindeki bağlantı daha
güçlü ve daha dayanıklıdır.
NLOS: Görüş hattının zaruri olmadığı (non-line of
sight) hizmet şeklidir. Bilgisayar üzerindeki küçük bir
antenin kule ile bağlantı kurduğu Wi-Fi türü bir
hizmettir. Bu modda, Wi-Max daha düşük bir frekans
alanı (2 GHz - 11GHz) kullanır. Daha düşük 10 bant
genişliğindeki iletimler fiziksel engeller tarafından
kolayca aksatılamamaktadır.
Bu bant genişliklerindeki iletimler engellerin
etrafından kırılarak ya da eğilerek yayılabilmektedir
(multipath özelliği)[4].
802.16 e: Ses ve geniş bant hizmetleri sağlamak
amacıyla 802.16d standardının temel özellikleri
arasında bulunmayan taşınabilirlik ve nihayetinde tam
mobiliteyi amaçlayan bir mobil kablosuz geniş bant
standardıdır[7].
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Önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır olması ve ticari
olarak kullanıma sunulması planlanan bu standartla,
sabit ve hareketli sistemler arasında haberleşme
mümkün olacaktır. Hareketli sistemler arasında
haberleşmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için hızlı
aktarma teknikleri bu standartla sağlanmış olacaktır.
Söz konusu standartta belirlenen çalışma aralığı
2.3GHz ve 2.5GHz’dir. Diğer taraftan bu standartla
hareket halinde otobüs, tren vb. koşullarda dizüstü
bilgisayarlar ve PDA (kişisel asistanlar) ile internet
erişimi hedeflenmektedir[8].
Wi-Max ve 3N şebekeleri farklı uygulamalarla değişik
müşterilere hizmet eden ve birbirini tamamlar
konumdaki teknolojilerdir. Mobil Wi-Max, mobil veri
şebekeleri ile rekabet edebilecek bir teknolojidir. Bu
şebekeler, hücresel şebekeler tarafından sağlanan
kablosuz geniş bant erişimi tamamlayacak ya da yerini
alabilecek potansiyele sahip bir teknoloji olarak ortaya
çıkmaktadır. Intel, yeni mobil bilgisayarlara talep
arttığı için Wi-Max’i, özellikle de mobil sürümünü
desteklemeye devam etmektedir. Ayrıca Nokia sadece
HSPA uyumlu değil, Wi-Max destekli cihazlar da
üretmektedir. Wi-Max teknolojisi 3N’ye sadece rakip
değil, aynı zamanda pazarda tamamlayıcı bir teknoloji
olarak da görülmektedir[9].
Türkiye’de Wi-Max
Wi-Max Mobil, bazıları tarafından 4G teknolojisi
olarak adlandırılsa da bu doğru değildir. Wi-Max
uygulamaları, özellikle Asya ülkelerinde ilgi
görmüştür. (Güney Kore, Tayvan) Şu an 150 ülkede
kullanımı başlamıştır. [10]
Tablo 1: Milyon olarak dağılımlı bölgesel Wi-Max
dağılımı [11].
Bölge
Kuzey
Amerika

2007

2008

2009

2010

2.61

4.03

6.25

9.59

Amerika

0.66

1.18

2.14

3.92

7.17

Asya
Pasifik

1.39

2.84

5.99

12.9
6

Avrupa

1.35

2.34

4.07

7.08

28.1
7
12.2
3

Afirka/
Orta
Doğu

0.30

0.65

1.46

3.32

7.50

16.6
0

Toplam

6.32

11.0
4

19.9
1

36.8
8

69.8
7

133.66

2011
14.7
9

2012
22.6
2
12.9
7
60.4
5
21.0
1

Şekil 1: Dünya da Wi-Max kullanımı
Türkiye'de Wi-Max ilk olarak ADSL altyapısı
bulunmayan Yozgat Boğazlıyan köyünde test
edilmiştir. Kurulan Wi-Max vericisi sayesinde
50kmlik bir alanda internet erişimi sağlanmıştır.
Ancak, Wi-Max teknolojisi ülkemizde 3G'nin
uygulamadaki
gecikmesi
dolayısıyla
henüz
lisanslandırılamamıştır. Şu an sadece Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne MOBESE'de kullanılması için özel izin
verilmiş durumdadır. Wi-Max üniversitelerimizden
Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ tarafından kurularak
denenmiştir[12-14]. ODTÜ de 2008 yılı başında
başlayan Wi-Max deneme kurulumu çalışmaları,
tamamlanarak, geçici alınan lisans süresinin bitimine
kadar çeşitli denemeler yapılmıştır. Bu kapsamda bilgi
işlem bina çatısı merkez olmak üzere, 6. yurt ve
ODTÜ MEMS tesislerine 2 adet anten kurularak
kapsama alanı ve sinyal testleri yapılmıştır. Ayrıca bir
gezici anten ile ODTÜ'nün çeşitli noktalarından
datalar alınmıştır[13].
ZTE ve Intel ODTÜ’ye (Ortadoğu Teknik
Üniversitesi) bağışlanan Wi-Max Uzmanlık Merkezi
açılmıştır. Kullanılan ağ, 2.5 ve 3.6 GHz’i
desteklemektedir[14].
Belediye
olarak
Fatih
belediyesinde
ise,
Telekomünikasyon Kurumu’nun Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne tahsis ettiği frekanstan deneme
amacıyla Wi-Max ile çeşitli belediyecilik işlemlerinin
de gerçekleştirilmek için amacıyla test ve deneme
çalışmalarını yapmışlardır. Bu teknoloji sayesinde
vatandaşın ayağına kadar gidilerek tüm belediyecilik
hizmetleri verilmektedir[15].
Türkiye için asıl önemli bir proje ile Ulaştırma
bakanlığınca, şu an da uygulanan, erişimi kısıtlı alanlar
için planlama ve planlama sonrası montajı biten
alanlar il il olarak Şekil 2. de verilmiştir. Toplam 1070
adet Wi-Max planlaması yapılmış ve 625 adedinin
montajı bitmiştir[16].
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Şekil 2: Kamu kullanımı için illere göre Wi-Max Montaj ve Planlama Sayısı[Telekom]
Türkiye de henüz Dünya da olduğu gibi Wi-Max
kullanımı aktif olarak kullanılmasa da, ileri

dönemlerde baz istasyonları gibi Wi-Max istasyonları
da görebileceğimizi düşünülmektedir.

Tablo 2: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Wimax için verilmiş olan deneme izinleri listesi[17]
Şirket
Netaş Telekomünikasyon AŞ
Netaş Telekomünikasyon AŞ
Fideltus İleri Teknoloji Ürünleri
San. ve Tic. AŞ
Net İletişim Hizmetleri Elektronik
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tellcom İletişim Hizmetleri AŞ
Motorola Komünikasyon Ticaret ve
Servis Ltd Şti
Alcatel Teletaş Telekomünikasyon
AŞ
Alcatel Teletaş Telekomünikasyon
Endüstri Tic. AŞ
Türk Telekomünikasyon AŞ

İzin Konusu
Gösterim Amaçlı OFDM/WiMAX/LTE
Temelli Mobil Genişband İletim Sistemi
(Cisco Expo 2012)
OFDM/WiMAX/LTE Temelli Mobil
Genişband İletim Sistemi
WiMAX (IEEE 802.16-2004) (Gösterim
amaçlı
WiMAX (Gösterim amaçlı-CeBİT)
WiMAX (IEEE 802.16e-2005)
IMT 2000 OFDM TDD standardı altında
WiMAX ve LTE (Gösterim amaçlı)
WiMAX (IEEE802.16e-2005) izni
kapsamında .Telekomünikasyon
Arenasında Gösterim izni
WiMAX (Gösterim amaçlı)
WiMAX (IEEE 802.16e-2005)

Terra Dış Ticaret AŞ

WiMAX (IEEE 802.16e-2005)

Elkotek Mühendislik ve
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Alcatel Teletaş Telekomünikasyon
Endüstri Tic. A.Ş.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.

WiMAX (IEEE 802.16e-2005)

Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX (IEEE 802.16e-2005)

WiMAX (IEEE802.16e-2005)
WiMAX (IEEE802.16e-2005)
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İzin Süresi
09-10/10/2012

04/06/2012 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl
21/3/2011 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl
5-10/10/2010 tarihleri
arasında
15/06/2009 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
5-12/06/2009 tarihleri arası
5-6/03/2009 tarihleri
arasında 2 gün
8-9 Mayıs 2008
15/05/2009 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
30/04/2009 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/04/2009 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
09/02/2009 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
06/10/2008 tarihinden
itibaren 6(altı) ay
25/08/2008 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
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Şirket
Terra Dış Ticaret A.Ş.

İzin Konusu
WiMAX (IEEE 802.16e-2005)

Elkotek Mühendislik ve
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Bntpro Bilgi ve İletişim Hizmetleri
Ltd. Şti.
Huawei Telekomünikasyon Dış Tic.
Ltd. Şti.
Alcatel Teletaş Telekomünikasyon
Endüstri Tic. A.Ş.

WiMAX (IEEE 802.16e-2005)

Orta Doğu Yazılım Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Alcatel Teletaş Telekomünikasyon
Endüstri Tic. A.Ş.
Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.

WiMAX

İki Numara Radyo ve Televizyon
Yayınları A.Ş.
Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Aselsan A.Ş.

WiMAX

Teknotel Telekomünikasyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

WiMAX

Hacettepe Üniversitesi

WiMAX

Orta Doğu Yazılım Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Apaz İletişim Sistemleri ve Bilgi
Hizmetleri Dağıtım ve Ticaret A.Ş.
Turbonet İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Nokia Siemens Networks İletişim
A.Ş.
Mikom Mikrodalga Komünikasyon
Sistemleri A.Ş.
Teknotel Telekomünikasyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

WiMAX

Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Bir Numara Telekomünikasyon
Paz. ve Servis Hiz. A.Ş.

WiMAX

Bir Numara Telekomünikasyon
Paz. ve Servis Hiz. A.Ş.

WiMAX

Koçnet Haberleşme Teknolojileri ve
İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Vipnet İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

WiMAX
WiMAX (demo)
WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX
WiMAX
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İzin Süresi
25/08/2008 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
28/07/2008 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/07/2008 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
26/06/2008 tarihinden
itibaren 1 (bir) ay
15/05/2008 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
18/03/2008 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
15/11/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/10/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
15/08/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
15/10/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/08/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
30/07/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
02/07/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
02/07/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/06/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
30/05/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
30/04/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/05/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
02/04/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/02/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/01/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/01/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/01/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/01/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
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Şirket

İzin Konusu

Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.

WiMAX

Teknotel Telekomünikasyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.

WiMAX

Turbonet İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Teknotel Telekomünikasyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

WiMAX

Superonline Uluslararası Elektronik
Bilgilendirme Telekomünikasyon
ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.
Borusan Telekom ve İletişim
Hizmetleri A.Ş.
Bir Numara Telekomünikasyon
Pazarlama ve Servis Hizmetleri
A.Ş.
Bir Numara Telekomünikasyon
Pazarlama ve Servis Hizmetleri
A.Ş.
Türksat Uydu Haberleşme Kablo
TV ve İşletme A.Ş.
Vipnet İletişim Hizmetleri A.Ş.

WiMAX

Koç.Net Haberleşme Teknolojileri
ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Atlas On-Line İletişim Sistemleri
Tic. A.Ş.
Borusan Telekom ve İletişim
Hizmetleri A.Ş.
Arıkanlı Holding A.Ş.

WiMAX

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

WiMAX

Turbonet Bilişim Teknolojileri San.
ve Tic. A.Ş.
Doğan İletişim Elektronik Servis
Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.
Superonline Uluslararası Elektronik
Bilgilendirme Telekomünikasyon
ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.
Doğan İletişim Elektronik Servis
Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.
Türk Telekomünikasyon AŞ

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX
WiMAX

İzin Süresi
uzatımı
15/01/2007 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/11/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/11/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
01/10/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay uzatma
02/10/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
15/10/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
15/09/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre
uzatımı
15/08/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/07/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay

WiMAX

15/06/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay

WiMAX

15/05/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/07/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/06/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
15/05/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
24/04/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
15/05/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/05/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
31/03/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/03/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/02/2006 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay

WiMAX

WiMAX
WiMAX
WiMAX

WiMAX
WiMAX

WiMAX

27/07/2005 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay
01/06/2005 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl

WiMAX

122

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Sonuç ve Öneriler
Dünya da Wi-Max ileri bir teknolojidir. Bu
teknolojinin en kısa sürede Türkiye’de belirli bir
noktada devreye alınmasında fayda görülmektedir.
Wi-Max’in kamusal anlamda da faydası olacağı
düşünülmektedir. Türkiye bir deprem bölgesi ve
devamlı bu tehditle yaşayan bir ülke olması sebebi ile
bu kadar tehlikeli olan bir alanda tek iletişim ağının
olması ve bunun toprağın altında olmasının çeşitli
sıkıntıları vardır.

[13] cisn.odtu.edu.tr/2009-16/Wi-Max.php
Tarihi:31.12.2012.
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Steganografi
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Özet: Steganografi, içinde gizli mesaj veya bilgiler bulunan bir veriyi, alıcıdan başka kimsenin fark
edemeyeceği bir bicimde gönderme sanatıdır. Latincede ‘steganos’ kelimesi ‘görünmeyen’, steganografi de
‘gizlenmiş yazı’ anlamına gelmektedir. Kısaca steganografi ‘veri gizleme sanatı’ olarak tanımlanabilir. Amaç,
iletilmek istenen bilgiyi ve bu bilginin varlığını başkalarının fark etmesini engelleyecek kadar iyi saklamaktır.
Steganografi’de kendisine bilgi gönderilen kişi bile ancak anahtar bilgisini bilmesi durumunda gizli veriyi elde
edebilir.
Anahtar Kelimeler: Steganografi, Kriptografi, Bilgi Gizleme

Steganography
Abstract: Steganography is a forwarding art that you forward a data includes confidential meseage or
information to receiver by making no one noticed. Steganos's meaning is ‘invisible’, also Steganography's
meaning is ‘concealed word’ in Latin. In brief, steganography can depicted like a ‘data concealing art’ . The aim
is to hide the data which is wanted to bereceived and this data' s existance, averting to detected from anyone else.
In Steganography, the person who sent the data get the confidential data if only he knows the key information.
Keywords: Steganography, Cryptography, Information Hiding
1. Giriş
Bilgi gizleme, bir mesajın ya da bilginin, herhangi bir
masum görünüşlü ortam içerisine saklanarak
bir diğer kişiye ulaştırılmasıdır [4].

A T T A C K A T D A W N [5]
(Mesaj kelimelerin ilk harfleri şeklinde kodlanmış)
Steganografi kendi içinde iki kısma ayrılır [4].

Şekil 2. Steganografi Kısımları

Şekil 1. Bilgi Gizleme
Steganografi, içinde gizli mesaj veya bilgiler bulunan
bir veriyi, alıcıdan başka kimsenin fark edemeyeceği
bir bicimde gönderme sanatıdır. Latincede ‘steganos’
kelimesi ‘görünmeyen’, steganografi de ‘gizlenmiş
yazı’ anlamına gelmektedir. Kısaca steganografi ‘veri
gizleme sanatı’ olarak tanımlanabilir. Amaç, iletilmek
istenen bilgiyi ve bu bilginin varlığını başkalarının
fark etmesini engelleyecek kadar iyi saklamaktır.
Steganografi’de kendisine bilgi gönderilen kişi bile
ancak anahtar bilgisini bilmesi durumunda gizli veriyi
elde edebilir [1].
After The Theater, All Clients Keep A Tab Down At
Wesley’s Nook.

Kriptografiden farklı olarak steganografide bilginin
şifrelenmesi önemli değildir. Kriptografi, sağlamlığını
şifreleme algoritmasından alan ve iletilmek istenen
verinin varlığının bilinmesinden çekinmeyen bir
bilimdir. Dolayısıyla, kriptografide verinin hangi
kanalla taşınacağı önemsenen bir durum değildir, fakat
ne kadar sağlam olursa olsun hiçbir algoritma
çözülemez
değildir.
Bundan
farklı
olarak
steganografide, verinin nasıl taşınacağı saklanmak
zorundadır [1].
Steganografide önemsenen nokta, verinin varlığının
gizlenmesidir. Verinin varlığı ne kadar iyi
gizlenebilirse, taşınacak veri o kadar güvendedir.
Sıradan bir resim veya müzik dosyası kimsede kuşku
uyandırmazken, içinde çok gizli bilgiler taşıyor
olabilir. Alıcı dâhil hiç kimse anahtar bilgi olmadan,
verinin nerde saklandığını bilmeden, bundan
kuşkulanmaz. Bu yüzden steganografide, alıcının
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elinde, verinin hangi kanalla taşınacağı ve mesajın
nasıl çözülebileceği bilgileri olmadan verinin karşı
tarafa iletilmesi hiçbir önem taşımaz. Şekil 3 ve Şekil
4’de veri gömme ve çıkarma prosedürleri
görülmektedir [1].

20nci yüzyıldaki yaygın kullanımına örnek olarak
gösterilebilir. Bir diğer örnekse ikinci dünya savaşı
sırasında Alman bir casus tarafından gönderilen bir
telgraftır;
“Apparently neutral’s protest is thoroughly discounted
and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects
pretext for embargo on by-product, ejecting suets and
vegetable oils.”
Bu yazıda her kelimenin ikinci harfleri alınıp yan yana
koyulduğu zaman Alman casusun göndermek istediği
gizli mesaj elde edilmektedir;
“Pershing sails from NY June 1” [1]
2. Steganografi Neden Önemlidir?

Şekil 3. Steganografi’de veri gömme prosedürü

“Everyone has the right to freedom of opinion and
expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive and
impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers."
United Nations Universal Declaration of
Human Rights
Şekil 4. Steganografi’de gizli veriyi çıkarma prosedürü
Günümüzde yaygın olarak kullanıldığı bilinmekle
birlikte, steganografinin tarihteki ilk ortaya çıkışı M.Ö.
400lu yıllarda olmuştur. Herodot tarafından anlatılan
ve steganografinin tarihteki ilk bilinen örneği,
M.Ö.440 yılında Demaratus’un Yunanistan’a yaklaşan
bir saldırı tehlikesini, tahta bir tabletin üzerine
kazıdıktan sonra üzerini balmumu ile kaplamasıdır.
Üzeri balmumu ile örtülü tablet hiçbir şekilde dikkat
çekmezken, ısıtılarak mumun eritilmesi sonrasında,
tabletteki saldırı uyarısı ortaya çıkmıştır. Bu ilk örnek
olmakla birlikte Eski Yunan’da balmumuyla kaplanan
tahta tabletlerin kullanımına birçok örnek vardır [1].
Bir başka eski örnek de bir kölenin saçlarının kesilerek
verilmek istenen bilgini dövme şeklinde yapılışı ve
kölenin sacları uzadıktan sonra mesajın ulaştırılması
gereken yere gönderilmesidir. Köle mesajın gideceği
yere ulaştıktan sonra sacları tekrar kesilmiş ve böylece
mesaj güvenli olarak karşı tarafa ulaştırılmıştır.
Bilinen ilk örnekleri bunlar olan steganografi, ikinci
dünya savaşında da sıkça kullanılmıştır. Amerika’da
yaşayan bir Japon ajanının, oyuncak bebek siparişi gibi
görünen mesajlarla diğer ajanlarla ve hükümetiyle gizli
bir şekilde mesajlaşması, Fransızların görünmez
mürekkep kullanarak gönderilen postaların üzerine bir
takım notlar saklaması, mektup pullarının arka
yüzeylerine yazılan bir takım notlar da steganografinin

Birleşmiş Milletlerin uluslar arası insan hakları
deklarasyonuna göre, her insan, düşünme ve açıklama
özgürlüğüne sahiptir. Elbette ki bu özgürlükler,
başkalarının menfaatlerine zarar vermeye başladığı
anda önlenmek istenecektir. Bununla beraber kişilere,
topluluklara veya devletlere zarar verebilecek her turlu
bilgi de ciddi sonuçlar doğurmadan engellenmelidir.
Teknolojinin getirdikleriyle birlikte, kişisel iletişimler
dâhil her turlu konuşma veya bilgi alışverişi takip
edilmektedir. Bilgiyi saklamayı amaçlayan kriptografi
biliminin kullanımı sonucu ortaya çıkan veriler ve
cümleler, doğal dil davranışlarına veya doğal verilere
benzemediği için daha fazla dikkat çekecektir. Bu
yüzden artık bilgiyi saklamaktansa bilginin varlığını
saklamak daha etkili ve gerekli hale gelmiştir. İşte bu
noktada steganografi, taşıyıcı medyanın içindeki
bilgiyi değil de bilginin varlığını sakladığı için çok
büyük önem kazanmıştır [1].
3. Steganografik Teknikler
Steganografik bir algoritma incelenirken 3 temel
özelliğe dikkat edilmelidir:
• Değişimin fark edilememesi
• Saklanabilecek veri miktarı
• Dayanıklılık
Değişimin fark edilememesi ilkesi ( birinci ilke )
gereğince örtü veri (cover data) üzerinde yapılan
değişiklikler insan duyuları tarafından algılanabilecek
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konumda olmamalıdır. Algılanması durumunda gizli
iletişim ortaya çıkar ve üçüncü kişinin, içerisinde gizli
veri olan dosya üzerinde çeşitli işlemler yapma
olasılığı vardır. Steganografik yöntemin kısıtlamalar
olsa da bu tip saldırılara karşı belli bir dayanıklılık
göstermesi gereklidir.
Örtü veri içerisinde gizlenebilecek veri miktarı da
önemli bir etkendir fakat veri miktarı artışı örtü veri
üzerindeki değişimi insan gözüyle algılanabilecek
konuma getirebilir. Bu da ilk iki ilke, değişim ve
kapasite arasında bir ikilem yaratmaktadır. Yine
benzer bicimde gizlenen verinin yapılan saldırılar
sonucunda bile, alıcı tarafından başarıyla ortaya
çıkartılabilmesi için düşünülen dayanıklılığı arttırıcı
önlemler, yapılması gereken işlem düzeyini arttırmakta
ve dosya üzerinde yapılan değişim algılanabilecek
seviyeye gelebilmektedir. Çeşitli düzeydeki ihtiyaçlar
paralelinde önerilen algoritmalar başarılı olabilse de,
göz önüne alınan tüm koşullar ve ikilemler karşısında
olabilecek saldırılara dayanabilecek bir algoritmanın
henüz bulunamadığı bilinmektedir.

Niimi ve ark. (2002), BPCS yöntemini temel alarak
palet tabanlı resimler içerisine veri saklayan ve
paletteki renk vektörlerinin sırasına bağlı olmayan bir
metot geliştirmişlerdir [2].
Noda ve ark. (2002), kayıplı sıkıştırma gerçekleştiren
resimler üzerinde BPCS yöntemiyle veri saklayan
diğer bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada,
sıkıştırma işlemi esnasında, wavelet katsayılarının
niceleme (quantization) işlemiyle bit düzlemine
döndürülmüş hali üzerinde BPCS yöntemiyle veri
saklama gerçekleştirilmiş ve %9 ile %15 arasında
değişen kapasitelerde veri saklanabilmiştir [2].
Sağıroğlu ve Tunckanat (2003), gri seviyeli Bitmap
resimleri içerisine, görsel olarak fark edilmeksizin, en
önemsiz 4. bit seviyesine kadar, LSB modifikasyonu
yöntemiyle veri saklanabileceğini gösteren Türkçe bir
yazılım geliştirmişlerdir [2].

Steganografide kullanılan yöntemleri

Tseng ve Chang (2004), JPEG resimleri içerisine, yine
sıkıştırma işlemi esnasında daha fazla saklama
kapasitesi ile veri saklayabilen bir yöntem
geliştirmişlerdir [2].

• Değiştirmeye dayalı yöntemler
• İşaret İşlemeye dayalı yöntemler
• İstatistiksel yöntemler
• Diğer yöntemler

Brisbane ve ark. (2005), palet tabanlı renkli resimler
içerisine, yüksek veri saklama kapasitesiyle, şeffaflığa
zarar vermeksizin veri saklayabilen bir yöntem
geliştirmişlerdir [2].

Olarak dört ana grup altında inceleyebiliriz [1].

Akleylek ve Nuriyev (2005), geliştirdikleri acık
anahtar ve gizli anahtar çiftiyle çalışan bir şifreleme
sistemiyle, resim dosyalarının en az önemli bitlerini
değiştirerek veri saklayan bir yöntem önermişlerdir.
AS knapsack ismini verdikleri şifreleme sistemi
sayesinde göndericinin alıcıya yolladığı veriyi inkar
edememesi ve alıcının göndericinin ilettiği gerçek
veriyi görebilmesi sağlanmıştır. Saklama sonrası
oluşan resim dosyalarının fiziksel boyutunun, orijinal
resim dosyasından farklı olduğu belirtilmiştir [2].

4. Steganografi Çalışmaları
Bender ve arkadaşlarının (1996) kaleme aldığı
makalede, resim, ses ve metin gibi dosya türleri
içerisine veri saklama teknikleri detaylı bir şekilde
açıklanmıştır. Ses içerisine, düşük bit kodlaması (Low
Bit Encoding), faz kodlaması (phase coding), yayılmış
spektrum (spread spectrum) ve yankı veri saklaması
(echo data hiding) yöntemleriyle veri saklanması ve
metin içerisine boşluk kullanımı, konumsa dilinin
yapısı ve eşanlamlı kelimelerden faydalanarak veri
saklama yöntemleri bu çalışmada ayrıntılı bir şekilde
irdelenmiştir [2].
2000’li yıllardan sonra, LSB (Least Significant Bit)
yöntemiyle,
BPCS
(Bit
Plane
Complexity
Segmentation) yöntemiyle, dönüştürme tekniğiyle ve
permutasyon tekniğiyle resim içerisine veri saklama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir [2].
Lee ve Chen (2000), LSB yöntemiyle ve anahtar
kullanılarak, gri seviyeli resimlerde, piksel değerini
oluşturan bitlerin ilk dördünün modifikasyonu ile %50
ye yaklaşan kapasiteyle veri saklamışlardır [2].

Shahreza (2006), mobil telefonlarda SMS (Short
Message Service) altyapısıyla kullanılan siyah-beyaz
resimler içerisine metin saklayarak, SMS yoluyla gizli
mesajlaşmayı sağlayan bir çalışma sunmuştur. Siyahbeyaz resimlerin, yapılacak modifikasyonlara karsı,
renkli resimlere oranla çok daha dayanıksız olması
ve saklama boyutunun küçüklüğü gibi dezavantajlarına
rağmen, SMS’lerdeki siyah beyaz resimler içerisine
veri saklama yöntemi, İngiltere’de yakın zamanda
hayata geçirilen Gizli-Metin SMS fonksiyonuna göre,
40 saniye içinde, alınıp görüntülenen mesajın imha
edilmesinin gerekmemesi ve kullanılacak mobil
telefonlarda WAP uyumluluğunun aranmaması gibi
nedenlerle, daha avantajlı bir yöntem olarak
değerlendirilmiştir [2].
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Chou ve ark. (2001), transformasyon tekniklerini
kullanarak, o donemde mevcut olan ses içine veri
saklama sistemlerinden daha fazla oranda veri
saklanabileceğini tespit etmişlerdir [2].
Cvejic ve Seppanen (2002), LSB modifikasyonu ile
ses içerisine veri saklama kapasitesini %33 oranında
arttıran bir yöntem geliştirmişlerdir. Gopalan (2003),
ses dosyası içerisine, en az önemli bit modifikasyonu
ile veri saklanması üzerine çalışma yapmış ve kokpit
sesi gibi ses dosyaları içerisine daha fazla bit
seviyesinde veri saklanabildiğini göstermiştir [2].
Adli ve Nakao (2005), internette sıkça kullanılan
küçük boyutlu midi ses dosyaları içerisine, LSB
yöntemi, tekrarlanan komut kodları algoritması ve
sistem harici kodları algoritmasını kullanarak veri
saklayan bir çalışmayı sunmuşlardır. Resim ve ses
dışındaki dosya türleri de veri saklama çalışmalarında
kullanılmaya başlanmıştır [2].
Sui ve Luo (2004), yardımlı metin (hypertext)
içerisine, boşluklar ekleme yerine biçimleme (markup)
etiketlerinin pozisyonlarını değiştirerek veri saklayan
bir çalışma sunmuşlardır. Bu çalışmanın sonucunda,
uyguladıkları yöntemin su an için, her ne kadar ses ve
resim içerisine veri saklama yöntemlerine göre henüz
zayıf olsa da, ilerideki bilgi güvenliği sistemleri
acısından potansiyel değerinin tahmin edilemez
olduğunu rapor etmişlerdir [2].
5. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde
birçok
steganografik
yöntem
bulunmaktadır.
Bir
steganografik
yöntem
değerlendirilirken dayanıklılık - kapasite ve
taşıyıcıdaki değişim – kapasite arasında ikilemler söz
konusudur. Kapasite arttıkça dayanıklılık azalacaktır.
Yine aynı şekilde kapasite miktarı arttıkça taşıyıcı
ortamdaki değişimler artacaktır. Taşıyıcıdaki değişim,
dayanıklılık ve kapasite özelliklerinden hangisi bizim
için daha önemliyse bu duruma göre daha uygun olan
yöntem veri gizleme işlemi için kullanılmalıdır.

oluşturulabilir. Saklanacak verinin miktarı arttırılmak
istenirse de gizlenecek verinin gizleme işleminden
önce sıkıştırılmasıyla bu sağlanabilmektedir.
Bir
resmin
içinde
gizli
bilgi
olduğunun
anlaşılmasından sonra yapılacak işlem bu verinin elde
edilmesidir. Fakat bunun için bilgi gizlemede
kullanılan
steganografik
yöntemin
bilinmesi
gerekmektedir. Resmin içindeki bilginin elde edilmesi
uğraş gerektiren ve zaman alan bir süreçtir. İnternet
üzerinden her gün milyonlarca resim ya da video
dosyası gönderildiği düşünülürse gizli bilgilerin
sezilmesi bile oldukça zordur.
Steganografinin kötü amaçlar için kullanılması
durumunda insanlık açısından kötü sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir. Steganografik yöntemlerin çeşitliliği
ve her steganaliz yönteminin gizli verileri
yakalayamaması dolayısıyla kötü amaçlı kişiler bu
yöntemleri tercih etmeye başlamışlardır. Bu nedenle
steganografi ve steganaliz yöntemleri gelişmeye ve
ilerlemeye oldukça açık bir konudur [3].
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Özet: Bu çalışmada, ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati önem taşıyan kritik bilgi ve sistem alt yapılarını
tehdit eden siber tehdit ve saldırıları, bu siber saldırıların kritik altyapılar üzerindeki olumsuz etkileri ve bunlara
karşı alınması gereken önlemler ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi ve bilgi teknolojileri güvenliği, standartlar(ISO/IEC 27005, ISO/IEC 31000, RISK
IT, COBIT vb), siber saldırı, siber tehdit, siber güvenlik, kritik altyapılarda siber önlem.

Effects of Cyber Attacks on Critical Infrastructures
Abstract: In this study, cyber threats and attacks which threat the vitally important critical information and
system infrastructures for countries, organizations and individuals, additionally, the adverse effects of these
cyber threats on the critical infrastructures and the active countermeasures should have to be taken were
discussed.
Keywords: Information and information technology security, standards(ISO/IEC 27005, ISO/IEC 31000, RISK
IT, COBIT etc), cyber-attacks, cyber threats, cyber security, cyber critical infrastructures precaution.

belirlenmesi, bunları önlemeye yönelik tedbirlerin
önceden alınması önemlidir.

1. Giriş
Birey, toplumun bir bölümü ya da tamamını
ilgilendiren,
yaşamsal
fonksiyonlarını
yerine
getirmede temel ihtiyaç duydukları hizmetlere
erişmelerini sağlayan sistem ve alt yapılar kritik olarak
nitelendirilir. Bunlar daha çok sunulacak bir hizmetin
kesintisiz biçimde sunulmasında rol alırlar.
Hizmetlerin kesintisiz olduğu kadar güvenli biçimde
sunulabilmesi önemlidir.
Günümüzde artık bireysel saldırılardan öte bir takım
grupların birlikte hareket ettiği hatta devletlerin bile
savaş olarak kullanmaya başladığı siber saldırılar kritik
alt yapılar üzerinde gerçekleştirildiğinde toplumda
telafisi mümkün olmayan hasarlara sebep olabilir.
Hizmete konu olan ve hayati önem taşıyan bu kritik
sistem ve altyapıların korunması gerekir. Örneğin bir
havaalanı kontrol sistemini düşünelim, uçak ve kule
haberleşmelerinde yaşanacak bir kesintinin ya da
iletişimde araya girecek bir yanlış bilgi ya da
yönlendirmenin
oluşturacağı
kargaşa
ortamı,
doğuracağı olumsuz etkileri giderebilmek zor olsa
gerek. Burada iletişimi sağlayan haberleşme ve bilgi
sistemleri altyapısı, aydınlatma ve bilişim sistemlerinin
çalışmasında rol oynayan enerji sistemleri, bunların
koordinasyonda rol oynayan uygulamalar gibi pek çok
unsurun dikkate alınması gerekir.
Bu kritik altyapı ve sistemler üzerine gerçekleştirilecek
bir siber saldırının vereceği hasarların önceden
öngörülebilmesi,
bir
risk
değerlendirmesinin
yapılması, kritik altyapılar üzerinde var olabilen
zayıflık ve bunları kullanabilecek tehditlerin

2. Siber Güvenlik
Siber terimi sibernetik kökeninden gelmektedir. İlk
olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler
arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik
biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından
kullanılmıştır[1].
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak dünyada
hedef seçilen bir birey, kurum, bina, sistem ve kritik
altyapıları hedef alan ve bunların istenilen şekilde
hizmet vermesini engellemeye, işleyişini bozmaya
veya bilgilere izinsiz erişim, bilgininin bütünlüğünü
bozmaya dönük saldırılar ise siber saldırı olarak
adlandırılmaktadır [2].
Siber güvenlik, siber saldırılara karşı alınan tedbirler
bütünüdür[3].
Daha çok devletler ya da çeşitli gruplar tarafından
başlatılan siber savaşlar artık bireylerin yaşam
koşullarını da olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu
durum “ITU Telecom World 2012” konferansında
konuşan Kaspersky Lab CEO’su ve tarafından; siber
savaş sadece devletleri ve işletmeleri değil, sokaktaki
vatandaşı da tehdit ettiği vurgulanmaktadır[4].
3. Kritik Altyapı
“Kritik altyapı” terimi ilk defa Ekim 1997 tarihli
“Amerika
Birleşik
Devletleri
Başkanlık
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Komisyonu’nun Kritik Altyapıların Korunması
Hakkında Raporu”nda kullanılmıştır [5]
Toplum ve devlet düzeninin sağlıklı biçimde
işletilebilmesi için gerekli, birleriyle bağı olan
sistemler, bu sistemlerin istenilen biçimde çalışmasını
sağlayan alt yapılar bütününe denir. Enerji, sağlık, su,
gıda, sağlık, haberleşme, güvenlik gibi birey veya
kurumların temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan
sistem ve fiziksel alt yapılardan oluşur.
Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilen
kritik altyapı örnekleri Şekil-1’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Kritik Altyapı Örnekleri
Bunl
ara bakıldığında daha çok toplumun çoğunlunu
ilgilendiren haberleşme, ulaşım, enerji, nükleer enerji,
su, gıda-tarım, kimya, sağlık, acil servisler, bankacılıkfinans, kamu faaliyetleri, savunma endüstrisi gibi
hizmet ya da alt yapılar öne çıkmaktadır.
Avrupa Birliği tarafında ise yine AB Komisyonu
tarafından yayınlanan listede ise; sağlık, enerji, su,
gıda, ulaşım, finans, sivil yönetim, uzay araştırmaları,
kamu düzeni ve güvenliği öne çıkmaktadır.

bakacak olursa bir gün içinde elektriksiz kalmamızın
doğuracağı etki malumdur.
Bu sayılan hizmetlerin bir toplumda sunulamaması
demek toplumun iç huzur ve güvenliği ile de büyük
oranda ilintilidir.
5. Sonuç ve Öneriler
Kritik altyapılar, hizmetlerin güvenli ve ihtiyaç
duyulduğunda kesintisiz biçimde sunulmasında önemli
görevler üstlenir. Sunulan bir hizmetin güvenli ve
kesintisiz bir şekilde sunulabilmesi önemlidir.
Bireyden öte bir toplumu ilgilendiren enerji, su, gıda,
sağlık, finans, haberleşme, güvenlik gibi temel
hizmetlerin güvenli, kesintisiz ve bozulmadan
sunulabilmesi gerekmektedir. Bu hizmet kanallarının
sağlıklı ve güvenli sunulmasını engellemeye ya da
bilginin gizlilik ve bütünlüğüne yapılabilecek bir
saldırı kabul edilemez etkiler doğurmaya, toplum
huzur ve güvenliğini bozabilir.
Birçok sistemin çalışmasında ya da hizmetin
sunulabilmesinde önemli yapı taşı olan enerji
sistemleri öncelikli ele alınması gereken sistemlerden
biri olarak karşımıza çıkmakta. Burada enerji
sistemlerinin güvenli şeklide dağıtılması, bu istemlerin
kontrol ve yönetimini büyük oranlarda sağlayan
SCADA denilen otomasyon sistemlerinin güvenliği
kadar enerjiyi sağlayan kaynakların ihtiyaçlarda
dikkate alınarak çoğullanması farklı alternatif
kaynakların yedekli çalıştırılması önemlidir. Şekil2’de dünyada artış gösteren enerji ihtiyacının yıllara
göre hangi kaynaklardan ne kadar oranda elde
edileceğinin bir tahmine yer verilmiştir.

4. Tehdit ve Saldırın Etkileri
Bilgi varlığının korunması gereken niteliklerini
bozmaya yönelik mevcut ya da olabilecek her türlü
algıya tehdit denir[6]. Tehdit korunması gereken bir
varlık üzerinde yer alan bir zayıflığı kullanarak olaya
dönüşebilir. Siber bir tehdit olan saldırgan saldırısında
amacına ulaşabilmek için sürekli zafiyet arar ya da
gözler. Bu zafiyetler bazen tek bir sistemden kaynaklı
olduğu gibi bazen normalde tek başına iken zafiyet
oluşturmayan ya da etkisi önemsenemeyecek kadar
küçük olan bir husus birden fazla sistemin bir arada
konuştuğunda beklenmedik bir etkiye sahip hasarlara
yol açabilir.
Kritik altyapılar arasında çok fazla sayıda ve karmaşık
bağımlılıklar, ilişkiler bulunmaktadır[7]. Örneğin
elektrik üreten baraj ya da tesislerin her hangi biçimde
zarar görmesi ve uzun süre elektrik enerjisi
üretilemediğini düşünelim. Bu durumda elektrikle
çalışan enerji iletişim şebekeleri, bilgi ve haberleşme
alt yapı ve sistemleri, ulaşım hizmetleri, sağlık
hizmetleri, su dağıtım şebekeleri, finans ve güvenlik
sistemleri gibi pek çok sistemin durması ya da hizmet
verememesi demektir. Yine bireysel olarak etkilerine

Şekil 3. Yıllara Göre Dünya Enerji Talebi ve
Sağlanan Kaynaklar Öngörüsü
Ülkemizde de benzer çeşitlendirmeye gidilebilir. Bu
aynı zamanda enerji kaynağına yapılabilecek bir
saldırının doğurabileceği olumsuz etkiyi de ortadan
kaldırabilir.
Toplum ve devlet düzeni sağlıklı işleyebilmesi
bireylerin bu hizmetleri güvenli ve sağlıklı biçimde
almasına bağlıdır. Bir birleriyle etkileşimli çalışan
sistemlere yapılacak bir olası saldırı bir anda tüm
toplumu etkileyebilecek boyutlara ulaşabilir, telafisi
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güç sonuçlar doğurabilir. Bu ve benzeri nedenlerle
artık devletlerin bile bir savaş aracı olarak
kullanabildikleri siber tehditlerin dikkate alınması,
kritik varlıkların tespiti, olası saldırıların vereceği
zararların kestirilerek ek önlemlerin zaman
geçirilmeden alınması önemlidir.
Siber saldırılar karşısında birey, toplum ve kamu
otoritelerine büyük görevler düşmektedir. Öncelikle
kritik varlıklar belirlenmeli, varlıklar üzerindeki
zafiyetler ve tehditler saptanmalı ve bunlara karşı
kontroller ivedilikle alınmalı, toplum bilinci
artırılmalıdır.
Hayatı yaşanmaz kılacak siber saldırılardan korunmak
için kritik altyapılar üzerindeki risklerden başlanarak
bir plan program dâhilinde gerekli çalışmaların devlet
düzeyinde etkin biçimde yürütülmesi önemlidir.

[3] Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, T.C. Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sayfa:11,
Haziran 2012, Ankara
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"ImageJ" Yazılımı Kullanarak Morfolojik Görüntülerin Tanımlanması
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Özet: Doğal ve yapay tüm oluşum yüzeylerinin görüntüleri morfolojik yapı olarak tanımlanır. Bunların
tanımlanması ve şekil parametrelerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar farklı bilim dallarında yapılmaktadır. Bu
çalışmada, “ImageJ” yazılımı kullanılarak morfolojik parametrelerin hesaplama yöntemi gösterilmektedir.
Ayrıca, doğal manyezit cevheri yüzeyindeki doğal mineral oluşumların şekil parametreleri hesaplanmıştır. Bu
çalışmada elde edilen sonuçlar, doğal ve deneysel üretilen azoik veya non-azoik desenleri belirlemek için bu
alanda çalışan bilim adamları için yararlı olabilir.
Anahtar Sözcükler: Görüntüleme, Morfolojik Yapı, ImageJ yazılımı, Nümerik Hesaplama.

Definition of Morphological Images by "ImageJ" Software Program
Abstract: Images of all natural and artificial formation is defined as the morphology surface. The identification
and determination of the shape parameters of morphological structure are investigated in many studies in
different areas of science. In this study, the computation of the morphological parameters is determined using
“ImageJ” software. In addition, natural mineral formations on the surface of natural magnesite ore shape
parameters are calculated. The results obtained in this study may be useful to scientists that are working on this
area to determine natural and experimentally produced azoic or non-azoic patterns.
Keywords: Morphological Structures, ImageJ Software, Numerical Computation.

1. Giriş
Doğada canlı-cansız tüm oluşum ve numunelerin
görünen dış yüzeylerinin kendine özgü bir yapısı
vardır [1]. Ancak, gerçekte makroskobik dış yapısının
oluşturduğu doku (texture) mikroskobik içyapısının bir
sonucudur [2, 3].
Bir yapı ve objenin anlık görünümü fotoğraf makinesi,
tarayıcı ve atomik tarama mikroskobu ve süreç
içerisine gelişen olayları görüntülemek için kamera vb
cihazlar kullanılmaktadır. Daha sonra bu görüntüler
bilgisayar atmosferine taşınıp görüntü analiz
yöntemleri kullanılarak farklı hedeflere belirlemek için
çalışmalar yapılmaktadır [4].
Herhangi makine görüntüsünü belirleme ve tanımlama
için algoritmalar kullanılarak yerel görüntü
bölgelerindeki yoğunluğun tek düzen olduğu bölgeler
için basitleştirilmiş varsayımlar yapılır. Ancak gerçek
objelerin görüntüleri tek düzene sahip yoğunluk
bölgeleri içermeyebilir. Örneğin ahşap bir numunenin
yüzeyinin görüntüsü tek düzen değildir. Fakat yüzeyin
görünümü “görüntü dokusu” (visual texture) olarak
isimlendirilen ve periyodik yapıya sahip farklı
yoğunluk varyasyonlarını içermektedir. Yüzey
üzerindeki farklı yoğunluklu oluşumlar, “pürüzlülük”
gibi yüzeyin fiziksel sonuçlarını belirler [2, 4].
Bir görüntünün elde edilmesi ve tanımlanması için
farklı amaçlar hedeflenebilir. Fotoğraf sanatçısı güzel

bir görüntüyü bir sanat eseri olarak sunabilir. İnce film
üreten bir araştırmacı yüzey morfolojisini tanımlamak
için kullanabilir. Bir hekim olası bir hastalığın tanısına
yardımcı bir tekniklerden biri olarak kullanabilir. Her
bir amaca uygun farklı cihazlar geliştirilmiş ve hala
kullanılmaktadır. Bütün bu çalışmalarda, görüntüyü
tanımak ve morfolojik özelliklerini belirlemek için
dolaylı ve dolaysı bilgisayar bir araç olarak
kullanılmaktadır. Ancak, bilgisayar ile görüntü tanıma
algoritmasını hazırlama ve test ederek kullanılır hale
getirme oldukça profesyonellik gerektiren bir
durumdur. Bu amaca yönelik hazırlanmış farklı
bilgisayar programları ve algoritmalar vardır.
Bunlardan biri “ImageJ” programıdır [5]. Bu program,
elde edilen bir görüntü üzerinde morfolojik yapı ve
doku için tanımlanmış her parametreyi sistematik
komut sistemi kullanarak hesaplama imkânı
sunmaktadır. Programın yaptığı hesaplamalar kalibre
edilmiş ve sonuçları uluslar arası değerlendirmelerde
kabul görmektedir. “ImageJ” programının bilinmesi,
özellikle bilgisayar yazılımı konusunda profesyonel
olmayan ve farklı bilim dalına sahip bilim insanları
için yaralı olabilir [6, 7, 8].
Bu çalışmada, manyezit cevheri yüzeyinde oluşmuş,
mineral görüntülerinin ölçekleme metodu kullanılarak
bilgisayar atmosferinde morfolojik yapısına ait
parametrelerin ImageJ programı ile nasıl hesapladığı
açıklamaktadır. Bu amaçla, mineral görüntüleri
bilgisayar ortamına taşınarak “ImageJ” programı
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morfoloji tanımlama adımları gösterilmektedir. Bu
çalışma, morfolojik yapı tanımlanması üzerine çalışma
yapan bilim insanları için yaralı olabilir.

verilmesi gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağı Şekil 3
de gösterilmektedir.

2. ImageJ ile morfoloji tanımlama
Manyezit cevheri yüzeyinde oluşmuş mineral yapıları
tarayıcı kullanılarak bilgisayar ortamına taşındır. Tipik
iki farklı görüntü Şekil 1A ve 1B’de gösterilmektedir.
Görüntüler üzerinde bölgesel görüntü yoğunlukları
vardır.
Bu
yoğunluklar
mineral
oluşumları
göstermektedir. Morfolojinin farklı oluşması görüntü
üzerindeki
farklı
görüntü
yoğunluğundan
kaynaklanmakta ve oluşumun geometrisini belirler.
Şekil 3. Parçacık analizi için referans nicelik verme.
Bu değer belirlenen herhangi bir uzunluk biriminde
olabilir.

A

B

Şekil 1. Manyezit cevheri yüzeyindeki
oluşumlarının görüntüleri. İki farklı
incelendiğinde dokudaki oluşumlarının
yoğunlukları birbirinden farklıdır. Birbirine
içlerinde farklı bir morfoloji oluştururlar.

mineral
görüntü
görüntü
ve kendi

Şekil 1A ve 1B de gösterilen her bir mineral
görüntüleri ImageJ programının içerisi ayrı ayrı
taşınmaktadır. ImageJ programının temel görüntüsü
Şekil 2 de gösterilmektedir.

Ayrıca referans ölçek değeri vermek için ise
“Analyze” komutu altında “Set Scale” komutunu
kullanmak gerekir. Şekil 4. de gösterilmektedir.
Morfolojik görüntüdeki oluşumların hesaplanmak
istenilen geometrik parametre değerleri tablosunu
oluşturmak için “Analyze” komutu altında “Set
Mesurments” komutunundan hesaplanmak istenen
değerler seçilmelidir. Söz konu komut kullanma adımı
Şekil 5 de gösterilmektedir. Ayrıca görüntülere ölçek
vermek için “Analyze” komutu altında “Tools”
komutu altındaki “Scale Bar” komutu istenilen
koşullara göre düzenlenerek seçilmelidir.

Şekil 2. ImageJ görüntü inceleme programı genel
görünümü.
Görüntü inceleme adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Görüntü formatı referans alınmadan “File” komutu
altındaki “Open” komutu kullanılarak görüntü
program içine taşınır. Daha sonra “Image” komutu
içerisindeki “Type” komutu kullanılarak görüntü 8-Bit
formata dönüştürtür. Eğer görüntü lineer boyutları
değiştirilmek isteniyorsa, “Image” komutu içerisindeki
“Adjust” alt komutu altında bulunan “size” komutu
kullanılarak ayarlanır. Daha sonra görüntü BMP
“binary” resim formatına dönüştürmek için “Proses”
komutu altındaki “Binary” komutunun altındaki
“Make Binary” komutu kullanılabilir. Görüntüye ait
parçacık analizi yapmak için “Analyze” komutu
altında “Analyze Particles ” komutunu kullanılır.
Ancak bu işlem için her bir görüntüye ait referans
ölçek pixel veya herhangi bir uzunluk biriminde

Şekil 4. Tanımlanacak
uzunluğunu verme.

uzunluk

için

referans

Böylece görüntü üzerindeki oluşumların geometrik
parametrelerini hesaplamak için “Analyze” komutu
altında “Measure” komutu seçilmelidir. Sonuçlar liste
halinde elde edilecektir. Hesaplanan sayısal değerler
kullanıcı tercihli formatta saklama imkânı vermektedir.
“ImageJ” görüntü analiz programı, kullanıcıya farklı
her formatta ve renkteki görüntü üzerinde çalışma
imkânı sunmaktadır. Açık kodlu olup internetten
ücretsiz olarak http://rsb.info.nih.gov/ij/ adresinden
hem indirilebilmekte hem de programın çalışma
kılavuzunu elde etme olanağı sunmaktadır [4]. Ayrıca
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kullanım amacına göre çözülmüş farklı örnekler
verilmektedir [5, 6, 7].

bir kısmı gölerilmiştir. Şekil 1B görüntüsü üzerinde ise
1514 farklı geometriye sahip görüntü yoğunluğu farklı
bölge bulunmaktadır. Hesaplanan morfolojik ve
geometrik parametreler ayrıca Tablo 1’de halinde
verilmektedir. Tablo değerleri txt uzantılı veya exel
dosyası olarak kaydetmeye olanağı verir. Hesaplanan
bu değerler amaca yönelik kullanılabilir.
Morfolojik bir yapıyı belirlemek için birçok geometrik
parametre tanımlanmıştır [4, 5, 8]. Bunlar bazıları
Tablo 1 de özetlenmektedir. “ImageJ” programı
bunların her birini hesaplama algoritmasına sahip ve
komut sistemi kullanarak hesaplama imkânı sunar.
Tablo 1. Morfolojik şekil parametreleri ve formülleri.

Şekil 5. BMP formatındaki bir görüntünün geometrik
parametrelerini ve hesaplama için seçim görüntüsü.

Tablo 1. Morfolojik şekil parametreleri ve formülleri.
Parametre

Bu çalışmada, yalnızca BMP formatına sahip doğal
mineral oluşum görüntüleri üzerindeki hesaplamalar
gösterilmektedir.
3. Bir uygulama ve bulgular
Farklı doğal morfolojiye sahip Şekil 1A ve Şekil 1B de
gösterilen manyezit cevheri yüzeyindeki mineral
oluşumlar tarayıcı ile taranarak bilgisayar atmosferine
taşındı. Önce, görüntüler, ImageJ içerisine alınarak
yapıları lineer boyutu 512 pixel’li kapalı kare örgü
içerisinde kalacak şekilde ayarlandı. Daha sonra
bunlar, 8 bit (1 byte) değerli BMP

Şekil 6. Şekil 1A’nın ImajeJ programı ile belirlenen
görüntü yoğunluklarının oluşturduğu bölgeler. Her biri
tabloda hesaplanan değerlere göre sıra numarası ile
verilmektedir. .
(binary) görüntü formatına dönüştürüldü. Şekil 6. da
Şekil 1A da gösterilen görüntü üzerinde görüntü
yoğunluğu
farklı
oluşumları
numaralayarak
göstermektedir. Şekil 1A’daki görüntü üzerinde 916
adet
geometrisi
farklı
görüntü
yoğunluklu
hesaplanmıştır. Ayrıca bunlar “Rio Manager” tablosu
olarak ayrıca program tarafından gösterilmektedir.
Şekil 7’de hesaplama sonucunda elde edilen verilerin

Sembol

Tanımı

Alan

A

Oluşumda kenarı 1
pixel olan dolu
karelerin sayısı

Çevre

P

Oluşum çevresindeki
boyutu 1 pixel olan
uzunluk sayısı
Tüm görüntünün kütle
merkezi

Kütle merkezi

(X,Y)

Dairesellik
Pürüzlülük
Sağlamlık
Fraktal boyut

C
R
S
D

=4л |A|/P2
=|A|/ л|Büyük eksen| 2
=|A|/|Eğrisel alanı|
=logN(ε)/log ( ε)

Çevre-Alan ait
kritik üs değeri
Iraksama oranı

γ

=P1/D/A

ρ

=P1/D/A1/2

Şekil 7. Hesaplanan morfolojik tanımlanan
parametrelerinin hesaplanan değer tablosu
Sonuçlar “Results” tablosu, özet değerler “Summary”
ve her bir görüntü yoğunluklu bölge numaralandırılmış
olarak “ROI Manager” başlıklı tabloda verilmektedir.
Ayrıca her bir görüntü yoğunluklu bölge için “ROI
Manager” tablosu kullanılarak istatistiksel hesaplama
imkânı vardır.
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Fraktal boyut değerleri, Şekil 1A da verilen görüntü
için 1.658 ve Şekil 1B da verilen görüntü için ise 1.801
hesaplanmıştır [9]. Diğer şekil parametreleri bireysel
görüntü yoğunluk sayısı çok büyük olduğundan sadece
tanımlama ve hesaplama yöntemi gösterilmiştir.

[2] Meakin P., “Fractals, Scaling and Growth Far
From Equilibrium”, Cambridge University Press,
Cambridge, (1998).
[3] Vicsek T., “Fractal Growth Phenomena”, Word
scientific, Singapore, (1992).

4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada görüntü tanımlama ve morfolojik
yapıların belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda
kullanılabilen “ImageJ” programı tanıtılmaktadır.
Program açık kodlu olup görüntüyü tanıma ile ilgili
tanımlanmış tüm algoritmalar komun sistemi
kullanılarak hesaplama olanağı sunmaktadır. Bu
programı kullanarak doğal manyezit cevheri yüzeyinde
oluşmuş mangan yapı oluşumları üzerinde örnek
olarak hesaplama yapılmıştır.
Bu çalışma doğal ve deneysel olarak üretilmiş azoik ya
da azoik olmayan morfolojik yapıları tanımlama
üzerinde çalışma yapan bilim insanları için yaralı
olabilir.
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Özet: Bu çalışmada, internet üzerinde yayın yapan ya da yerel olarak çalışan web siteleri üzerindeki her bir
etiketin tanımlanıp, tarayıcılar tarafından yorumlanmasını sağlayan HTML (Hyper Text Markup Language)’nin
HTML4 versiyonu ile HTML5 versiyonu karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklar belirtilmiştir. Bir web sitesi
olarak ele alınan www.sdu.edu.tr sitesi tasarımı ve kodlamasında sağlamış olduğu bazı avantajlar ortaya
konulmuştur. HTML5 ile kodlanmış olan web belgelerinin HTML4 ile kodlanmış olanlardan farkları, avantajları
ve dezavantajları belirtilmiş, HTML5 teknolojisi ile gelen yeni etiketlerin, yeni etiket parametrelerinin ve
uygulama programlama arayüzlerinin (UPA), bir site üzerindeki performansları analiz edilmiş ve bu analiz
sonuçları incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: HTML5, Anlamsal Ağ, HTML5 UPA, HTML5 Etiketleri

Abstract: In this study, HTML (Hyper Text Markup Language) provides to identify the each tag and on web
sites that broadcasting on the internet or running locally. The differences between HTML4 and HTML5 versions
have been explaned and these differences'. Impact on ''www.sdu.edu.tr'' website has been expressed by
comparing the two versions. The differences, advantages and, disadvantages of the websites coded with HTML5
from coded with HTML4 have been demonstrated. The performances of the new features and the application
interfaces (API) and, the new tags coming with HTML5 technology have been analysed on a website and the
results of these analysis have been examined.
Key Words: HTML5, Semantik Web, HTML5 API, HTML5 Tags

bakımından) en yüksek seviyede tutmayı amaçlayarak
yapıldığı tahmin edilmektedir.

1.Giriş
Zengin Metin İşaretleme Dili (HyperText Markup
Language, ks. HTML) web sayfalarında ve
uygulamalarında metin belgelerini göstermek için
kullanılan işaretleme dilidir. HTML'in temel amacı,
içeriğe semantik (anlamsal) bir açıklama eklemek ve
bir belge yapısı (elemanlar hiyerarşisi) oluşturmaktır.
Bu belgelerin tarayıcıda nasıl görüneceği sunum ile
ilgilidir. Sunum, stil şablonu (Cascading Style Sheets,
ks. CSS) ile ilgilidir [1].
Günümüzde web sitelerinin çoğu HTML 4.01
versiyonu
kullanarak
yayın
yaptığı
tahmin
edilmektedir. HTML 4.01, 24 Aralık 1999 tarihinde
standart haline gelmiş olup o zamanki teknolojiyle
geliştirilmiştir. İnternetin çok hızlı gelişmesine karşılık
veremediğinden CSS (Cascading Style Sheet) ile
desteklenerek
günümüze
gelmiştir.
Günümüz
teknolojisi, güncel HTML sürümü(4.01)’nün çok
üstünde olup yeni arayışlara girmemize neden
olmuştur. Bu sayede 2008 yılından itibaren HTML5
geliştirilmeye başlanmıştır.
HTML5, zengin metin işaretleme dilinin 5. büyük
versiyonudur. HTML5, şu anda çalışan taslak
konumundadır. Halen geliştirilmesi devam etmektedir.
Bu versiyon geliştirilirken tüm geliştirme aşamaları
internet üzerinden yayınlanmaktadır [2]. Bu
geliştirmeler, HTML ile kodlama gerçekleştiren web
site geliştiricilerinin performanslarını ( zaman ve emek

2.HTML4 ve HTML5 arasındaki temel farklar
HTML4, 1999 yılında standart haline gelmiştir.
HTML5, 2008 yılında geliştirilmeye başlanmıştır.
HTML5 halen çalışan taslak durumundadır. HTML 4
kararlı durumda çalışmaktadır. HTML5 ise hatalara
açık bir versiyondur. HTML5 günümüz ihtiyaçları göz
önüne alınarak geliştirilmektedir. HTML4 ise 1999
yılının teknolojisine hitap etmektedir[3].
HTML4 ile web sitesi oluştururken bazı üçüncü parti
yazılımlara
(third-party
software)
ihtiyaç
duyulabilmektedir. HTML5 ile ise bu ihtiyaç seviyesi
minimum seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır.
HTML5’in, HTML4’den temel farklılıkları [4];

Etiketler

Tarayıcı Destekleri

Anlamsal Ağ

Uygulama Programlama Arayüzleri

Çoklu ortam (multimedya) erişimleri

Web form özellikleri

Güvenlik
2.1. Etiketler
HTML5’de arama motorları ve web siteleri arasında
daha anlamlı bir yapı oluşturmak ve ortak bir standart
oluşturmak amacıyla yeni etiketler eklenmiştir. Bu

137

HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama
Rafet Durgut, Abdülkadir Çakır

etiketler sayesinde web sitelerindeki içerikler arama
motorları tarafından daha kolay ve anlamlı olarak
kaydedilmektedir. Yeni eklenen etiketler Tablo 1’de
açıklanmıştır.
Tablo 1: HTML5 Yeni Etiketler ve İşlevleri
Nesne Adı

Açıklaması

section

Bir sayfa içerisinde bir bölümü ifade etmektedir

article

Bir bölüm içerisindeki bir makale ya da yazıyı
ifade etmektedir.

aside

Bir sayfadaki ana bölümden ayrı yazılan
kısımdır.

hgroup

Bir bölüm içerisindeki başlıkları toplamak için
kullanılmaktadır.

header

Bir sayfanın giriş yada üst kısmını ifade
etmektedir.

footer

Bir sayfanın alt içerik kısmını ifade etmektedir.

nav

Bir sayfanın ana menüsünü ifade etmektedir.

figure

Bir sayfa içerisindeki çoklu ortam öğesini
(şekil) ifade etmektedir.

figcaption

Bir çoklu ortam öğesinin (şekil) başlığını ifade
etmektedir.

video,audio

çoklu ortam
etmektedir.

track

Çoklu ortam öğesinin alt
etmektedir.

embed

Bir eklentiyi ifade etmektedir.

mark

Bir metin içerisindeki önemli nokta olduğunu
ifade etmektedir.

progress

Bir işlem sırasında işlemin ilerleme durumunu
ifade etmektedir.

time

Tarih ya da zamanı ifade etmektedir.

ruby,rt,rp

Özel bir açıklamayı ifade etmektedir.

bdi

Bir yazı etrafındakileri izole etmek için
kullanılır.

wbr

Bir cümle ya da kelime içinde satır boşluğu
bırakmanın mümkün olduğunu belirtir.

canvas

Dinamik bir resim ya da animasyon çizimi için
kullanılır.

command

Komut cümlesi tanımlar.

details

Bir metin ya da makalede detay bölümünü
ifade eder.

datalist

Veri listesi oluşturmak için kullanılır.

keygen

Şifreleme için anahtar çifti üretir.

output

Çıktı nesnesi olduğunu ifade eder.

öğesini

(video,

ses)

ifade

yazısını ifade

Tüm bu etiketler sayesinde hem arama motorları, hem
de web site geliştiricileri için daha anlamlı (bir bakışta
anlaşılabilir)
bir
web
sitesi
oluşturulması
hedeflenmektedir. İnternet dünyasındaki web site
içeriklerine anlam kazandırılıp, bilgilerin daha düzenli
olarak saklanması amaçlanmaktadır. Şekil 1’de
sdu.edu.tr web sitesinin yeni eklenen etiketler ile
tanımlanmış hali görülmekte ve site hakkında anlamlı
bilgiler edinilmektedir.

Şekil 4. Sitenin HTML5 ile anlamlandırılmış hali

2.2. Tarayıcı Destekleri
HTML4 şu anda tüm tarayıcılar tarafından
desteklenmektedir. Güncel sürüm olduğundan dolayı
en yaygın kullanılan HTML sürümüdür. Fakat bazı
uygulamalar (animasyon, çizim, video) için ekstra
yazılım ya da eklentiler gerektirmektedir.
HTML5’in tamamen standart hale gelmemesinden,
hala üzerinde çalışılan “çalışan taslak” olmasından
dolayı tüm tarayıcılar tarafından desteklenmemektedir.
HTML5’i destekleyen tarayıcılar ve desteklenen
özellikler Şekil 2’de gösterilmektedir [5].

Şekil 5. HTML5
Destekleme Yüzdeleri
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2.3. Anlamsal Ağ (Semantik Web)
HTML4’te kullanılan etiketler ( div, p) anlamlarını
sınıf ya da kimlik tanımlamasıyla almaktadırlar. div
etiketiyle birden çok amaca hizmet etmektedir. “div”
etiketiyle bir makale tanımlanabileceği gibi sayfa
menüsü de tanımlanabilir. Örneğin:
<div class=”makale”>
<h1>Makale Başlığı</h1>
<p >Makale İçeriği</p>
<div class=”makaleDetaylari”>
Detaylar
</div>
</div>

Fakat HTML5 ile daha anlamlı bir kodlama altyapısı
oluşturulmaktadır. Hem arama motorlarına uygun
içerik üretmek hem de daha basit bir kodlama
yapabilmek için, W3C (World Wide Web Consortium)
tarafından en HTML4'teki sınıf (class) ve kimlik (id)
özellikleri (attribute) HTML5'te makale (article) ve
ayrıntılar (details) etiketleri (tags) düzeyine
dönüştürülmüştür. Bu sayede web geliştiricileri daha
anlamlı ve kullanışlı web siteleri oluşturabiliyorlar.
Yukarıdaki gibi bir tanımlama HTML5 ile aşağıdaki
gibi tanımlanabilmektedir.
<article>
<h1> Makale Başlığı</h1>
<p>Makale İçeriği</p>
<details>Detaylar</details>
</article>

Bu sayede arama motorları ya da web geliştiriciler
kodlama üzerinden anlam çıkarabilmekte ve yorum
yapabilme yeteneği kazanabilmektedirler.
2.4. Uygulama Programlama Arayüzleri (UPA)
Uygulama Programlama Arayüzü (UPA) [İngilizce:
Application Programming Interface – API], işletim
sisteminin, bir kütüphanenin veya bir servisin diğer
programlara sağladığı fonksiyon ve sınıf kümesidir
[6]. HTML4 ile UPA desteğini kısmen sağlamaktadır.
Bu desteği de Document Object Model (DOM) ile
vermektedir.
HTML5 ile yeni gelen UPA’lar;

video, audio: Ses ve görüntü oynatmayı
tanımlar.

drag and drop: Sayfa içindeki nesnelere
sürükle-bırak tanımlar.

geolocation: Konum bilgisini tanımlar.

atob,btoa: Base64 kodlama çevirimi yapar.

print: Yazdırma desteği sağlar.

webworker: Javascript komutlarının çok iş
parçacıklı olarak çalışmasını tanımlar.

webstorage: İstemci bilgisayarına veri
depolamayı tanımlar.

websocket: Sunucu, istemci arasındaki çift
yönlü bağlantıyı tanımlar.

Tüm geliştirilen UPA’lar daha hızlı bir platform
amacıyla oluşturulmuştur. Tüm UPA’lar internet
üzerinde test edilebilmektedir [7].
2.5. Çoklu Ortam (Multimedya) Erişimleri
HTML4 ile internet üzerinden bir video oynatmak ya
da bir müzik dinlemek için gerçekleştirilmesi söz
konusu üç adım bulunmaktadır.
HTML ile Javascript nesnesi oluşturulur, Javascript ile
3.nesil bir uygulama kullanılır, Adobe Flash
eklentisiyle video izlenir ya da HTML ile embed
etiketi kullanılarak gerekli eklenti çalıştırılır (eğer
eklenti bilgisayarda yüklü değilse eklenti sayfasından
eklenti indirilir.) , daha sonra video izlenir. Video
izlemek için 3. parti yazılımlara (Adobe Flash,
Microsoft Media Player vs.) ihtiyaç duyulmaktadır.
HTML5 ile tek bir etiket üzerinden video ya da müzik
dosyaları tanımlanır. Bu etiket sayesinde tarayıcı
üzerinde ekstra bir yazılım yüklemeden video ya da
ses dosyası yürütülebilir. HTML5’in varsayılan olarak
desteklediği video formatları[8];

.mp4 = H.264 + AAC

.ogg/.ogv = Theora + Vorbis

.webm = VP8 + Vorbis
2.6. Web Form Özellikleri
HTML4 ile kullanılan sayfa elemanları genel amaçlı
olup kullanıcının gireceği veriye göre (yazı, dosya,
şifre)
sınıflandırılmıştır
Bu
nesnelerden
çıkarılabilecek olan anlam sadece verinin tipi
olmaktadır. Girilen yazının hangi türde bir yazı
olduğunu anlamak için sınıf tanımlamasına ya da
yazının içeriğine bakmak gerekmektedir. Formdaki
verileri anlamlandıran ayrı bir uygulama ya da ayrı bir
kod parçası olmaktadır.
Diğer taraftan HTML5’te ise form nesnelerine ekstra
özellikler
katarak
nesneleri
anlamlandırmak
mümkündür. En çok kullanılan veri tiplerine göre
W3C tarafından hazırlanan özellikler formu anlamsal
yapı haline sokmaktadır. Bu özellikler Tablo 2’de
listelenmiştir.
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Tablo 2: Yeni Eklenen Form Özellikleri
Özellik Adı

Açıklama

tel

telefon numarası

search

arama kelimesi

url

web sayfası adresi

email

e-posta adresi

datetime

tarih ve saat bilgisi

date

tarih bilgisi

month

ay bilgisi

week

hafta bilgisi

time

saat bilgisi

datetime-local

yerel tarih bilgisi

number

sayı

range

belirli bir aralık
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Rafet Durgut, Abdülkadir Çakır
color

renk

placeholder

veri formatı kullanıcıya gösterir.

required

alanın doldurulması gerektiğini
belirtir.

2.7. Güvenlik
HTML4 sağlam bir çatı üzerine kurulmuş ve tüm
güvenlik önlemleri alınmış ve hâlihazırda düzgün
çalışan bir çekirdek yapıya sahiptir. Bunun aksine
HTML5 yeni bir teknoloji olmasından dolayı güvenlik
açığı bulunma riski vardır. Halen taslak aşamasında
olan HTML5 tüm güvenlik açıkları test edilene kadar
güvenli sayılmamaktadır. HTML4 ile geliştirme
hayatlarına başlamış geliştiricilerin HTML5 zafiyetleri
konusunda bilgi sahibi olmaları, geliştirme sırasında
güvenlik
gereksinimlerini
de
göz
önünde
bulundurmaları kullanıcılar için hayati önem
taşımaktadır. Bu ihtiyaç da web geliştiricilerinin web
güvenliği ile ilgili çalışmaları her zamankinden daha
yakından
ve
daha
çok
takip
etmelerini
gerektirmektedir [9].
Web sitelerindeki formlar üzerinden transfer edilen
veriler sunucuya gönderilmeden önce şifrelenmesi
verinin güvenliği daha da arttırmaktadır. HTML4 ile
veri transfer ederken bir UPA kullanılmamakta, veriler
Javascript ya da diğer programlama dilleriyle
kodlanmaktaydı. HTML5 ile gelen keygen (şifre
üreteci) etiketi şifreleme algoritmalarına (RSA, DSA,
EC) göre bir şifre üretip form verileri ile beraber bu
şifreyi de sunucuya iletmektedir. Bu yöntem sayesinde
sunucu talepleri daha güvenli hale gelmektedir.
2.8. Platform Bağımsızlığı
İnternet çoklu platformludur (cross-platform,multiplatform). Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Mac OS X, Linux, iPhone/iPad ve Android üzerinde
çalışacak web sayfaları mümkündür. Bu işlem
geleneksel programlama araçları ile yapılmaktadır.
Jquery gibi bir kod kütüphanesi ile standartlar üzerine
inşa edilmiş bir web uygulaması tüm gelişmiş ve bazı
az gelişmiş tarayıcılarda çalıştırmak mümkün
olacaktır. Sun (Sun Microsystems) firması web
sayfalarının ortak platformunun Java olmasını umut
ederken, Javascript betik dili ortak platform haline
gelmiştir [10].

3. HTML5 Performans Testi
Süleyman Demirel Üniversitesi’nin web sitesi olan
http://sdu.edu.tr HTML4 versiyonun bir sonraki
geliştirmesi olan XHTML1.0 ile kodlanmıştır. Sunucu
tarafından bir uygulama gerçekleşmiş olmasına
rağmen çıktısı HTML formatındadır. Yapılan testler
sadece HTML çıktısı üzerinden gerçekleşmiştir. Test
tarayıcısı olarak Google Chrome 23 kullanılmıştır.
Web sitesinin HTML çıktısı HTML5 formatına uygun
olacak şekilde kodlar değiştirilmiş ve analiz bu kodlar
üzerinden gerçekleşmiştir. Analizler, anlamsal yapı,
dosya boyutu, yüklenme süresi ve tarayıcı desteği
olmak
üzere
4
temel
kıstas
üzerinden
gerçekleştirilmiştir[11].
Anlamsal yapı, web sitesi geliştiricilerinin ve arama
motorlarının
kod
üzerinden
anlamlandırma
yapabilmesi olarak belirlenmiştir. Dosya boyutu,
HTML çıktısının disk üzerinde kapladığı alandır.
Yüklenme süresi, tarayıcı tarafından HTML kodlarının
belirlenme ve işlenme süresi olarak belirlenmiştir.
Tarayıcı desteği de bu web sitesinin hangi tarayıcılar
üzerinde
doğru
olarak
görüntülenebileceğini
açıklamaktadır.
3.1 Anlamsal Yapı
Http://sdu.edu.tr web sitesinin anasayfası (index)
üzerinden sunulan içerikler Şekil 3’te görülmektedir.
Temel olarak 4 bölüm bulunmaktadır. Bunlar;
haberler, duyurular, sempozyumlar ve SDÜ’de bugün
bölümleridir. Her bir bölüm içerisinde bölüme ait
başlıklar ve bu başlıklara ait köprüler (link)
bulunmaktadır. Bu bölümlerin HTML kodu tarafından
daha anlaşılabilir olması; web geliştiricilerin HTML
kodlamasını yaparken daha az emek ve zaman
harcamasına olanak sağlamaktadır.

Akıllı cihaz olarak da belirtilen mobil cihazlar
üzerinde çalışan web uygulamaları geliştirmek
HTML5 ile mümkündür. Bir aracı (PhoneGap vb.) ile
HTML5 uygulaması oluşturulabilir, bu uygulamayı
paketlenerek internet mağazalarında (App Store,
Android Market vb.) sunulabilir. Bu uygulamaların
çalışma prensibi; web sunucusu ile etkileşime geçerek
ya da tamamen cihaz üstünde çalışabilecek şekilde
olabilir [10].
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Örnek olarak http://sdu.edu.tr anasayfasındaki haber
içerikleri bölümü HTML5’in anlamlı etiketleri için
Şekil 4’teki gibi belirtilmiştir. Bölümü etiketlendirmek
için “section” etiketi, bölüm başlığı için uygun başlık
etiketi (H2) , arşiv linkini referans olarak
göndereceğimiz sayfaya ref=”archives” parametresi ile
etiketlendiriyoruz. Bölümün içindeki her bir haber
başlığı ve köprüsünü “articles” etiketi içerisine
eklenmiştir. Diğer içerik bölümleri de (duyurular,
sempozyumlar,
etkinlik
Listesi)
bu
şekilde
etiketlendirilerek anlam kazandırılmaya çalışılmıştır.

için gerekli olan diğer dosyalarda da (stil dosyası,
Javascript dosyası) değişikliklere dikkat edilmemiştir.
Ölçümler Google Chrome tarayıcısının zaman
çizelgesi temel alınarak yapılmıştır. Ölçümlere etki
eden dış faktörlerin de bulunduğu varsayılarak tahmini
bir kıyaslama yapılmıştır. Şekil7 ve Şekil8’de
yüklenme zamanı farklılıkları gözlenmektedir.
Şekil7’de HTML4 versiyonu kullanılarak sitenin
anasayfasının kodlanmış hali görülmektedir. Dosyanın
bekleme süresi 9 milisaniye, tarayıcının html çıktısını
işleme süresi ise 16 milisaniyedir. Şekil8’de ise aynı
sayfanın HTML5 ile kodlanmış hali görülmektedir.
Dosyanın bekleme süresi 8 milisaniye çalışma süresi
ise 9 milisaniyedir.

Şekil 7. Haberler bölümünün anlamlandırılmış
görünümü
HTML4 versiyonu ile haberler kısmının kodlanması
Şekil 5’teki gibidir. Bölümler, başlıklar ve içerikler
“div” etiketi ile belirtilmiş, içerikler liste içerisine
almış, başlıklar resim olarak gösterilmiştir. Arama
motorunun bunun haberler bölümü olduğunu anlaması
mümkün olmamaktadır. Haberler ve duyurular
bölümünün
kodlaması
arasında
etiket
bakımında
fark
bulunmamaktadır.
Bir bakışta hangi bölümün
haberler, hangi bölümün duyurular olduğunu anlamak
güçtür.

Şekil 8. HTML4 ile haberler bölümünün kodlama
örneği

HTML5 ile gelen yeni etiketler kullanılarak yapılan
kodlama Şekil 6’da görülmektedir. Haberler bölümü
“section” etiketi altında haberler kimliğiyle
sunulmaktadır. Bu bölüm içerisindeki her bir haber
“article” etiketi içerisinde başlık ve başlık adresiyle
beraber sunulmaktadır.
Bu bölümünün HTML
çıktısını inceleyen bir kişinin bölümler hakkında daha
anlamlı bilgiler alması beklenmektedir.
3.2 Dosya Boyutu ve Yüklenme Süreleri
Sitenin anasayfasında HTML4 ile kodlanmış halinin
dosya boyutu 108.90KB, HTML5 ile kodlanmış hali
ise 105.46KB’dir. İki dosya arasında oluşan etiket
farkından dolayı yaklaşık %3.26’lik bir boyut farkı
oluşmuştur. Bu fark sadece HTML çıktısında olup site

Şekil 9. HTML5 ile haberler bölümünün kodlama
örneği
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Tablo 3. HTML5 Puan Kriterleri
Puan Kriteri
Doctype
Canvas
Video
Ses
Etiketler
Formlar
Kullanıcı Etkileşimi
Geçmiş ve Navigasyon
Microdata
Web Uygulamaları
Güvenlik
Çeşitli
Konum ve Oryantasyon
WebGL
Haberleşme
Dosya
Depolama
Workers
Yerel Çoklu Ortam
Bildirimler
Diğer
Ses Deneyimi
Video ve Animasyon
Toplam

Şekil 10. HTML4 dosya boyutları ve yüklenme
süreleri

Puan
10
20
30
20
30
95
20
10
0
18
15
5
20
25
35
10
25
15
10
10
10
5
10
448

Şekil 11. HTML5 dosya boyutları ve yüklenme
süreleri
3.3 Tarayıcı Desteği
HTML5 ve HTML4 testlerini yaparken Windows 7
işletim sistemi üzerinde Google Chrome v23
kullanılmıştır.
Tablo 3’de gösterilen kıstaslar
ölçüsünde Google Chrome v23 HTML5’i 448/500
oranında desteklemektedir[12].
Sitede kullanılan tüm etiketler tarayıcı tarafından
desteklenmekte ve site sorunsuz bir şekilde kullanıcıya
gösterilmektedir. HTML5’in internet üzerinde
uygulanabilirliğinin tahmin edilebilmesi için; bazı web
sitelerinin gerçekleştirdiği istatistiklere göre dünya
üzerinde tarayıcı kullanım oranları Şekil 9’da
gösterilmiştir.
Şekil2’deki HTML5’i destekleyen tarayıcılar ile Şekil
9’daki tarayıcı yüzdelerini karşılaştırdığımızda
HTML5 tüm tarayıcılarda desteklenmemektedir. Şekil
10’da görüldüğü üzere yaklaşık olarak HTML5’i
destekleyen tarayıcılar kullanım oranı %74,53’dür
[14]. En çok kullanılan tarayıcıların (Google Chrome,
Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera) üretici
firmalarının HTML5’i desteklemesi ve geliştiren
kişilerin güçlü desteği sayesinde çok kısa bir sürede
yeni çıkacak olan tüm tarayıcılar tarafından
desteklenmesi beklenmektedir.

Şekil 12. Dünya
yüzdeleri [13]

genelinde

kullanılan

tarayıcı

Şekil 13. HTML5'i kısmen destekleyen tarayıcıların
yüzdeleri

Sonuç
Bu çalışmada HTML5’in HTML4’e göre üstünlükleri,
yenilikleri ve kullanım farklılıkları belirtilmiş;
aralarındaki farklar ortaya konmuştur. Örnek bir web
sitesi olarak http://sdu.edu.tr temel alınarak sitenin
HTML çıktısı incelenmiştir. Sitenin çıktısı HTML5 ile
kodlandığında daha anlamlı bir yapıya kavuşmuş ve
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arama motorlarınca daha kolay anlaşılacak bir yapıyı
almıştır. Sitenin kaynak dosyalarının boyutları
küçülmüş, sitenin açılış hızı artmış ve yeni bir
teknoloji entegre edilmiştir. Web sitelerinin HTML5
ile kodlanması halinde arama motorları ve web
geliştiricilerinin performanslarının (zaman ve emek
bakımından) artacağı gözlenmiştir.
İnternet üzerinde kullanılan tarayıcıların kullanım
yüzdeleri ve bu tarayıcıların, HTML5’i ne ölçüde
desteklediği aktarılmıştır. HTML5 hala üzerinde
çalışan bir teknoloji olduğundan gelişmeye açıktır.
HTML5 halen taslak halinde bulunduğundan ciddi
tarayıcı desteğine ihtiyaç duymaktadır.

[6] Burcu Ardıç, Mehmet Göktürk, “Kullanılabilir
Uygulama Programlama Arayüzleri”, 4. Ulusal
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Özet: Küresel ısınma insanoğlunu bekleyen en önemli çevre sorunlarından birisidir ve birçok sanayi sektöründe
başta CO2 olmak üzere tüm sera gazlarının atmosfere salınımı azaltılarak bu ısınma sürecinin yavaşlatılması için
çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, enerji tasarruflu yeşil çözümlerin geliştirilmesi, hem çevre dostu
oldukları hem de yatırımcıların enerji maliyetlerini düşürdükleri için ciddi önem kazanmaktadır. Bilgi İletişi
Teknolojisi alanında Telsiz Hücresel Ağlar (THA) en çok CO2 salınımına sebep olan sektörlerden biridir.
THA’ların Baz İstasyonları (Bİ) en yoğun trafik şartlarına göre tasarlanıp yerleştirildiğinden, çoğunlukla tam
verimle kullanılamamaktadır. Bu nedenle; çalışmamızda THA’larda enerji tasarrufu sağlamak için Bİ tarafında
neler yapılabileceği incelenmiş ve literatürdeki bu konu ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yeşil Ağlar, Devingen Baz İstasyonu Planlama, Hücresel Ağlar, Yenilenebilir Enerji,
Enerji Tasarrufu.

A Quick look at the Green Cellular Networks: The Importance of the Base
Stations for Energy Saving
Abstract: Global warming is one of the most grave environmental problems awaiting humankind and extensive
research efforts are continuously being invested to reduce the energy consumption in many industries, hence to
slow down the warming process by decreasing greenhouse gas emissions to the atmosphere. Energy efficient
green solutions gaining more importance since they are both beneficial for the environment and help to reduce
the energy expenditure of the investors. Wireless cellular networks are one of the main CO2 emission resources
in the Information and Communications Technology. Since Base Stations (BSs) of the wireless cellular access
networks are deployed to accommodate the peak-time traffic, they are underutilized most of the time. In this
work, possible BS operations to reduce the energy consumption are investigated along with the current works in
the literature.
Keywords: Green Networks, Dynamic Base Station Planning, Cellular Networks, Renewable Energy, Energy
Saving.

1. Giriş
Dünyamızı tehdit eden en önemli çevre sorunlarından
birisi şüphesiz küresel ısınmadır. Küresel ısınma
bugün olmasa bile gelecekte; mevsim normallerinin
değişmesi, deniz suyu seviyelerinin artması ya da aşırı
hava koşullarının daha sık gözlemlenmesi gibi bir dizi
yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Küresel ısınmayı
tetikleyen temel faktörün atmosfere salınan sera
gazları olduğu ve bu gazların %72’sini karbondioksitin
(CO2) oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle,
elektrikli arabalardan güneş enerjili evlere ve
biyoyakıtlara kadar CO2 salınımı daha az olan birçok
çevre dostu ürün geliştirilmeye başlandı. Hatta
insanoğlu bir adım daha ileri giderek şehirleri bile
yeşil hale getirmeyi düşünür oldu.

Şekil 1. Bölgelere göre öngörülen veri trafiği artışı [3]
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) sanayisi tüm
dünyada üretilen enerjinin %3’ünü tüketerek atmosfere
salınan toplam CO2’nin %2 sinden sorumludur [1][2].
Şekil 1’de bölgelere göre telsiz veri trafiğindeki
öngörülen artış yansıtılmıştır. Veri üretim ve
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iletişimindeki üssel artış göz önüne alındığında, BİT
sektörünün birkaç onyıl içinde en çok CO2 salınımı
yapan sektörlerden biri olacağı tahmin edilmektedir.
Bu sebeple, BİT alanında enerji tasarruflu yeşil
çözümler uygulanması elzemdir. Telsiz Hücresel
Ağlar (THA) BİT sektörünün büyük bir bölümünü
oluşturduğundan, THA’larda alınacak önlemlerin
genel olarak yeşil bir BİT sektörü oluşturmak için
ciddi katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Şekil 3. Sidney/Avusturalya’da bulunan İş Merkezi
Bölgesinin tek bir operatöre ait Bİ haritası

Şekil 2. THA'larda enerji tüketim dağılımı [4]
Yeşil çözümler için bir diğer motivasyon unsuru ise
yüksek enerji maliyetleridir. Enerji fiyatlarındaki
artışla
birlikte,
tüketicilerin
yanı
sıra,
telekomünikasyon firmaları da enerji tasarruf etmek
için daha fazla çaba harcamaya başlamışlardır. Enerji
için harcanan yüksek tutarlar ile tüketilen bu enerjinin
doğa üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne
alındığında, yeni enerji tasarruf yöntemlerine olan
ihtiyaç daha da belirgin hale gelmektedir.
THA’lar birçok parçadan oluşsa da, Şekil 2’de
görüldüğü üzere enerjinin büyük bölümü Baz
İstasyonları (Bİ) tarafından tüketilmektedir. Bu
nedenle, THA’ların en önemli öğesi olan Bİ’ler enerji
tasarruf etmek için el atılması gereken en doğru yer
olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada da, yeşil
hücresel ağlarda Bİ’lerin nasıl kullanıldığına
değinilecektir.
Her geçen gün kullanıcıların kalite standartlarının ve
ihtiyaçlarının artması, THA servis sağlayıcılarını
zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin belirli bir
seviyenin üzerinde hizmet vermeye mecbur hale
getirmiştir. Bu hizmeti sağlamak için de kullanılan Bİ
sayısı hızla artmaktadır. Şekil 3’te Sidney
Avusturalya’da bulunan İş Merkezi Bölgesinin
(Central Business District) Avusturalya iletişim ve
Medya Merkezi verilerine dayanılarak [5]

oluşturulmuş ve tek bir operatöre ait olan Bİ haritası
verilmiştir. Haritanın kapsadığı alan 1.5 km x 1.5
km’dir ve toplam 139 Bİ bulunmaktadır. Bu Bİ
yoğunluğunun sebebi THA operatörlerinin Bİ’leri
genellikle en yoğun trafiğe göre yerleştirmesidir.
Ancak yoğun trafik genellikle günün çok kısa bir
bölümünde gözlenmektedir. Şekil 4’te bir merkezi Bİ
ve dört komşu Bİ’den bir hafta boyunca toplanan
gerçek bir trafik kesiti sunulmuştur. Beklendiği gibi
gece geç saatlerde trafik yükü bir hayli azalmaktadır.
Ticaret ya da iş merkezi gibi yerlerde hafta sonları ve
tatil günleri de trafik yoğunluğu az olabilmektedir. Bu
sebeple THA’larda kullanılan altyapı donanımlarından
trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda yeterince istifade
edilememekte, bu da kaynak israfına sebep olmaktadır.
Dolayısıyla, ihtiyaç fazlası Bİ sayısı azaltılarak hem
ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlanabilir hem de
CO2 salınımı azaltılabilir. Ayrıca, aktif Bİ sayısının
azalması, elektromanyetik kirliliğin azalmasına da
yardımcı olmaktadır.
Bu çalışmada; yeşil THA’lar hakkında genel bir bilgi
verilmiş ve hızla artan Bİ yoğunluğuna dikkat
çekilmiştir. Ardından THA’larda enerji tasarrufu
sağlamak için Bİ tarafında neler yapılabileceği
incelenmiş ve literatürde bu konu ile ilgili çalışmalar
gözden geçirilmiştir. Daha sonra literatürdeki bu
çalışmaların avantaj ve dezavantajları listelenmiş ve
yeşil THA’lara giden yolda Bİ’ler tarafında
alınabilecek önlemlerin etkin rolü vurgulanmıştır.
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Şekil 5. Enerji Tasarrufu için Örnek Bİ Yerleşimleri [7]
Şekil 4. Merkezde bulunan bir ve onun çevresindeki
dört Bİ’ye ait normalize edilmiş trafik kesiti [6]
2. Yeşil THA’larda Bİ’nin Önemi
Literatürde yeşil THA’lar için Bİ tarafında
uygulanabilecek bir takım yöntemler önerilmiştir. Tüm
bu yöntemlerin ortak özelliği kaynak israfının önüne
geçerek harcanan gücün azaltılması, dolayısıyla
doğaya salınan CO2 miktarının azaltılmasıdır. Ancak
bunu yaparken uyulması gereken altın bir kural vardır:
THA operatörleri enerji tüketimini azaltılırken, hizmet
sundukları tüm alanda daima belirli bir servis kalitesini
sağlamak zorundadırlar. Bir diğer deyişle öncelik her
zaman kullanıcının kabul edilebilir seviyede bir hizmet
almasıdır. Asıl sorun da bu aşamada ortaya çıkmakta
ve
araştırmacılar
çalışmalarını
bu
yönde
yoğunlaştırmaktadır. Bu yazının devamında bu
çalışmaların kabaca bir sınıflandırması yapılacak ve
genel olarak neler önerdikleri incelenecektir.
2.1 Bİ Yerleştirme
Literatürdeki çalışmalardan bazıları, henüz Bİ yerleri
tasarım aşamasındayken enerji tasarrufunu göz önünde
bulundurarak belirli geometrik şekillere göre
yerleştirilmelerini öngörmektedir. Böylece trafik
yoğunluğunun azaldığı dönemlerde önceden belirlenen
Bİ’ler kapatılarak enerji tasarrufu sağlanmış olur. Bu
çalışmalara örnek olarak Marsan ve arkadaşlarının
önerileri gösterilebilir [7]. Şekil 5’te çeşitli geometrik
Bİ dizilimleri ve düşük trafikte kapsama alanlarının
nasıl değişeceği gösterilmiştir. Bu çalışmalarda;
kapsama alanı, enerji tüketimi, yük kapasitesi vb.
özellikleri bakımından türdeş Bİ’ler kullanmak yerine,
ihtiyaca göre farklı tipteki Bİ’lerin (femto, piko,
mikro, makro) kullanılması da enerji tasarrufuna ciddi
katkılar yapmaktadır.

Bu yöntemin avantajı trafiğin azaldığı zamanlarda
enerji tasarruf etmek için fazladan bir hesaplama
gerektirmemesidir. Dezavantaj olarak henüz Bİ yerleri
tasarım aşamasındayken uygulanabilmesi, hâlihazırda
kullanılmakta olan ağlara uygulanamaması sayılabilir.
2.2 Bİ Kaynaklarını Devingen Kullanma
Yeşil THA’larda en çok uygulanan yöntemlerden biri
de Bİ kaynaklarının mevcut trafik yoğunluğunu
dikkate alınarak kullanılmasıdır. Ancak Bİ yerleri
değişmeden ya da ek Bİ’ler kurmadan, mevcut Bİ
şebekesi üzerinde uygulanır. Bu yöntemde “ihtiyacın
kadarını kullan” prensibi benimsenir ve Bİ kaynakları
hücredeki trafik yoğunluğu arttıkça aktif hale
getirilirken yoğunluk azaldıkça devre dışı bırakılır. Bu
kaynaklara örnek olarak kapsama alanı (güç) ve
frekans sayılabilir. Şekil 6’da trafik yoğunluğuna göre
yayın gücünü uyarlayan bir Bİ şebekesinin örnek
kapsama alanı verilmiştir. Saker ve arkadaşları [8]
GSM ve 3G için kaynakların devingen kullanılmasını
önerirken, Tipper ve arkadaşları [9] ise kaynak israfını
önlemek için birleşik bir eniyileme problemi formüle
etmişlerdir.

(a) Hafif Trafik (Gece)
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2.4 Bİ’lerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanılması
Nadiren de olsa enerji nakil hatlarından uzakta kalan
bölgelerde elektrik üretme ihtiyacı doğmaktadır. Bu
ihtiyaç ilk etapta dizel jeneratörler kullanılarak
aşılmaya çalışılmış fakat yüksek maliyetli olması ve
atmosfere ciddi miktarda CO2 salması nedeniyle
günümüzde yerini daha sürdürülebilir olan biyoyakıt,
güneş ya da rüzgâr enerjisine bırakmıştır. Bahsedilen
sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla hem enerji
maliyetleri düşürülmekte, hem de sera gazı salınımı
neredeyse hiç yok denecek kadar azaltılmaktadır. Öte
yandan bu yöntemin dezavantajı kullanılan enerji
kaynağının devamlılığı ve güvenilirliğinin bazen
yeterli seviyelerde olamamasıdır.

(b) Yoğun Trafik (Öğleden sonra)

Şekil 6. Devingen Bİ Planlama Örneği
THA’larda kaynakların devingen kullanımı söz konusu
olduğunda, Bİ-kullanıcı ilişkilendirmesi daha da fazla
önem kazanmaktadır. Zira bir Bİ’nin tamamen
kapatılması, kapsama alanının ya da kullandığı frekans
sayısının değişmesi hizmet verebileceği coğrafi
bölgeyi ve kullanıcı sayısını doğrudan etkilemektedir.
Bu nedenle literatürde devingen Bİ planlamayla
birlikte Bİ-kullanıcı ilişkilendirmesi de çalışılmıştır
[10].
Devingen kaynak kullanımı konusunda literatürde iki
farklı karar mekanizması benimsenmiştir: Merkezi ve
Dağıtılmış.
Merkezi
karar
mekanizmasında
kaynakların açılması ya da kapatılmasına tüm ağı
gözlemleyebilen bir birim karar verir. Dağıtılmış
mekanizmada ise aksine Bİ’ler mevcut şartları
değerlendirerek
kendi
kaynaklarını
nasıl
kullanacaklarına kendileri karar verirler.
Bu yöntemin avantajı mevcut ağ üzerinde değişiklik
yapmadan, olduğu gibi uygulanabilmesidir. Ancak
hangi kaynağın, ne zaman ve ne ölçüde açılıp
kapatılacağının hesaplanması ve karar verilmesi ise
eniyileme metodlari ile cozulmesi gereken problemler
ortaya cikarmaktadir.
2.3 Farklı Operatör Bİ’lerinin Ortak Çalışması
THA hizmeti veren şirketlerin sayısının artmasıyla
birlikte bir coğrafi bölgede iki ya da daha fazla
operatörün servis sağlaması sıkça rastlanır bir durum
haline gelmiştir. Ancak iletişim sektöründeki yüksek
rekabet şartlarından ötürü servis sağlayıcılar
birbirleriyle yardımlaşmaktan, hatta bilgi paylaşımında
bulunmaktan bile genellikle uzak durmaktadırlar. Her
ne kadar gerçek hayatta durum böyle olsa da,
literatürde aynı hizmeti veren şirketlerin belirli sınırlar
dahilinde kaynaklarını birbirlerinin kullanımına açarak
ortaklaşa çalışması ile hatırı sayılır miktarda enerji
tasarrufu sağlandığını bildiren çalışmalar mevcuttur
[11].

3. Sonuç
Bu çalışmada, öncelikle yeşil THA’lar hakkında genel
bir bilgi verilmiş ve THA’larda enerji tasarruf etmek
için Bİ’ler üzerinde ne gibi tedbirler alınabileceği
araştırılmıştır. Ardından bu konuda literatürde ne gibi
çalışmalar olduğu incelenmiş ve bu çalışmaların
avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir.
Enerji fiyatlarının atması ve her geçen gün toplumların
çevreye daha duyarlı hale gelmesi, önümüzdeki
günlerde yeşil yöntemlerin daha fazla önem
kazanacağının habercisi olarak değerlendirilmektedir.
THA’larda konuyla ilgili araştırmacıları bekleyen en
önemli sorun, belirli bir servis kalitesini her zaman
sağlayarak, kaynak kullanımı mevcut şartlara
uyarlamak ve enerji tasarruf etmek olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Teşekkür: Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı’nın
2007K120610 numaralı TAM Projesi tarafından
desteklenmiştir.
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Özet: Türkçe den başka bir dile ya da başka bir dilden Türkçe’ye çeviri yapan yazılımların en büyük
sorunlarından bir tanesi iki dil arasında, birçok sözcüğün iki, üç hatta dört farklı şeyi ifade etmesidir.
Yazılımların uygun bir çeviri sağlayabilmesi için cümle içinde geçen sözcüğün o cümlede ya da o bağlamda
hangi anlamda kullanıldığının yine yazılım tarafından belirlenmesi gerekir. Bunun içinse çeviri yazılımının
uygun bir anlamsal çözümleme işlevine sahip olması gerekir.
Bu çalışmada Türkçe sözcüklerin bir birleriyle olan ilişkilerini, hangi sözcüğün hangi sözcüklerle birlikte
geçtiğinin haritası bir bakıma anlamsal sözcük grafını çıkartılması ve buna bağlı olarak İngilizce – Türkçe ve
Türkçe – İngilizce Sözlüğün bu anlamsal graf’a göre yeniden düzenlemesi ve uygun bir algoritmayla sözcüklerin
bağlam içindeki gerçek anlamlarının ortaya çıkarılması için bir uygulama ve öneri sunulmaktadır.

1. Giriş
Makine çevirilerinde ortaya çıkan bir çok sorun henüz
tam anlamıyla çözülmüş değildir. Türkçe’den
İngilizce’ye ya da İngilizce’den Türkçe’ye yapılan
makine çevirileri henüz tam olarak güvenilir sonuçlar
vermemektedirler. Çevirelerde, dil bilgisi, zaman
dönüşümü, deyimler, atasözleri gibi hususların yanı
sıra her iki dilde de bulunan eş sesli, çok anlamlı
sözcüklerin varlığı da makine çevirilerinde üstesinden
gelinmesi gereken bir sorundur. Örneğin, Türkçe’de
kullanlan pas sözcüğü, futbol dilinde topu takım
arkadaşına kazandırma, verme anlamını taşırken,
başka bir anlamı da metallerin oksitlenmesi sonucu
ortaya çıkan bir maddedir. Cümle içinde bu sözcüğün
hangi anlamda kullanıldığını anlamak için bağlamına
ya da gerek cümle gerekse de aynı paragraf içinde
birlikte geçtiği diğer sözcüklere bakmak gerekecektir.
“Kaleci Demir geri pası tuttu” ya da “Demir pas
tuttu” cümlelerinde geçen pas sözcüğünün gerçek
anlamı, yanında, ötesinde berisinde geçen sözcüklere
bakılarak bulunabilir.
Bu çalışmada, Türkçe’de anlam kargaşasına yol açan
sözcüklerin, birlikte geçtiği sözcükler belirlenerek
oluşturulan grafa dayanarak yapılacak bir Türkçe –
İngilizce sözlük yardımıyla çok anlamlılıktan
kayanaklanan makine çeviri sorunlarına bir çözüm
önerilmektedir.
2. Metin Madenciliği
Metin madenciliği veri madenciliğinin bir yan
uygulama alanıdır. Bilinen şekliyle veri madenciliği
sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik analizi
modellerini inceler [1]. Birliktelik analizi incelenirken
veri setinde kullanıcı tarafından belirtilmiş nesnelerin
birbirleriyle ilişkisi ya da birlikte olma sıklıkları ortaya
çıkartılır[2]. Veri madenciliğinin bu modeli en çok
pazar sepeti analizinde uygulama alanı bulmuştur.
Pazar sepeti analizinde müşterinin aldığı ürünlerin bir
arada bulunma olasılıkları belirlenir ve bu birliktelik

algoritma tarafından hesaplanan güven ve destek
seviyeleriyle birlikte değerlendirilir[1],[2].
Metin madenciliğinde ise müşterinin aldığı ürünlerin
bir arada bulunma sıklığı yerine sözcüklerin belli
koşullar altında bir birini izleme sıklığı ortaya
çıkartılır. Bu uygulamada veri seti bir düz dosyadaki
metindir.
İnternetin
yaygınlaşmasıyla
birlikte
elektronik ortamdaki metinlerin birçoğu artık web
sayfalarında yer almaktadır [3]. Metin madenciliğini
besleyen metinlerde bu yüzden çoğunlukla web
sayfalarından sağlanmaktadır. BU yüzden metin
madenciliği zaman zaman İngilizce’de Web Mining
(Web Madenciliği) ismiyle de anılmaktadır. Ancak
işin özü ve kullanılan algoritmalar değişmemektedir.
Metin madenciliğinde de birliktelik analizleri dışında
sınıflandırma, kümeleme gibi model uygulamaları
yapılabilir.
Herhangi bir kavramın metinde bir kez ya da belirli
sayıda geçeme olasılığının belirlenmesi bununla ilgili
kurallar türetilme çalışmaları metin madenciliğinde
sınıflandırma çalışmalarına tipik bir örnektir. Örneği
biraz daha açarsak, bulut sözcüğünün bir metinde üç
ve üzerinde geçmesi için gerekli kurallar çeşitli
analizlerin
yapılması
ve
metinler
üzerinde
algoritmaların koşturulmasından sonra şu veya benzer
bir şekilde oluşacak ya da algoritma tarafından üretilip
kullanıcıya sunulacaktır.
IF title INCLUDE bulut AND body INCLUDE
bilişim( > 3) AND body INCLUDE veri (>0) THEN
TRUE (Support %3, Confidence %78, Lift 236).
Yukarıdaki sonuç cümlesi şu şekilde açıklanabilir:
Bulut sözcüğünün bir metinde üç defa ve üzerinde
geçmesi için ilk şartın başlıkta bulut sözcüğünün
geçmesidir, bunu yanı sıra metin içinde bilişim
sözcüğünün en az dört defa ve veri sözcüğünün en az
bir defa geçmesi gerekmektedir. Bu kural tüm metinler
göz önüne alındığında veri setinde %3 sıklıkla
rastlanılmış ve her bir rastlantıda bulut sözcüğünün üç
ve üzerinde gerçekleşme olasılığı % 78’dir. Bu kural
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ağacın tümü göz önüne alındığında verilere ulaşma
açısından 2.36 kat daha etkindir. Metin madenciliğinde
kullanılabilecek bir başka veri madenciliği modeliyse
kümelemedir.
Metin madenciliğinde kümeleme metinlerin içinde
barındırdıkları tüm sözcüklere göre kaç ayrı kümeye
ayrılması gerektiği konusuyla ilgilenir[1],[4]. Örneğin
İnternetteki tüm metinler metin madenciliği ile doğal
kümelere ayrılıp daha sonra otaya çıkartılan her bir
kümenin, yapısal ve anlamsal özellikleri belirlenebilir.
Daha sonra da bununla ilgili kurallar türetilerek,
öğrenme evreni dışından karşımıza çıkacak her hangi
bir metnin hangi kümeye, yapısal ya da anlamsal
olarak ait olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın da ana konusunu oluşturan üçüncü
modelse birliktelik kuralları analizdir[3]. Metin
madenciliğinde bu model, hangi şartlarda ve konularda
örneğin, hukuk, spor, magazin vs hangi sözcüklerin
hangi sözcüklerle birlikte geçtiği ve bu birlikteliğin
mutlak ve göreceli gücünü ortaya koyan çalışmadır
[5]. Bu yöntemle ortaya çıkartılan kurallar ve örüntüler
web semantiği alanında temel kaynak veya
kullanılacak olan algoritmanın temel bileşeni olarak
kullanılabilir. Bağlantı analiz için kullanılan
algoritmalardan en yaygın olanları APRIORI, AIS ve
SETM algoritmalarıdır [1],[3],[5]. Üç algoritma da en
kısa süre içinde nesne kümleri yaratarak birliktelik
kurallarını ortaya çıkarır.
3. Anlam ve Bağlam
Anlam sözcüklerin ilk okunduğu ya da duyulduğu
anda zihinde meydana getirdikleri olgudur[6]. Konuya
başlamadan önce bir sözcüğün ilk duyulduğu anda
bizde ne hissettirdigini anlamamız gerekmektedir.
İnsan beynini bir bilgisayar olarak düşündüğümüz
zaman sözcüğü gördüğü ya da duyduğu anda o
sözcüğü daha önce bağdaşlaştırdığı bir sürü anlam
gelir aklına ama cümleye veya konuya göre o
anlamlardan bir tanesini seçer ve o anlama göre
karşısındaki kişiye cevap verir [7]. Şimdi düşünecek
olursak biz İngilizce bir sözcüğü duyduğumuzda ne
yaparız? Arkadaşlarımız ya da yakınlarımızdan birine
şu sözcüğün anlamı ne diye sorarız bize cevap verirken
birbirinden farklı bir kaç anlam söylediklerini ya da
bunları söylemeden önce bize o sözcüğü nereden
duyduğumuzu veya nasıl bişr cümle içinde
duyduğumuzu sorduklarını görürüz. Peki karşımızdaki
kişi bunu niye yapar? Anadili İngilizce olmadığı için
mi? Hayır, sözcüğüm anlamını bilmediği ve bunu
cümleden yararlanarak bulmak istediği için mi? Hayır,
peki niye? Çünkü sözcüğü duyduğu anda beynine
birçok anlam gelir ve bunların hangisinin doğru
olduğunu bilemez işini şansa bırakmamak için ve
karşısındaki kişiye en iyi şekilde yardımcı olabilmek
için sorar. Sözcüğün o cümle içinde kullanılan başka
bir değişle o bağlam içindeki anlamını karşısındaki
kişiye verir. Türkçe’de ve diğer bütün dillerde de bu
böyledir. Eş sesli kelimeler, eş anlamlılar, anlam

genişlemeleri ve anlam daralmaları kelimenin birden
çok anlam ifade etmesini veya birden fazla kelimenin
sadece bir anlam ifade etmesini sağlarlar[8]. Bu da
çevirilerde işimizi bir hayli zorlaştırır. Bunu aynı dili
konuşan
kişiler
fark
etmeyebilir
ya
da
önemsemeyebilirler ama çeviri gibi hassa konularda
çok önemlidirler.
Konuşma dili yazım dilinden farklı olduğu için
yazarak karşımızdaki hissettirdiğimiz şeyi konuşurken
farklı şekilde açıklarız[9]. Çünkü yazı dilinde vurgu
yoktur ve bunun için çoğu insan yazarken duygularını
tam olarak ifade etmediğini söyler. Yazım dilinde
kurallar, kullanılacak sözcükler ve vurgular konuşma
diline göre çok daha önemlidir ve daha büyük bir yer
kaplar. Eş anlamlıların çokluğu zaman kavramları
bütünlük derinlik ilişkileri gerçek anlamda önemlidir.
Bunun için insanlar okudukları zaman dili daha iyi
kullandıklarını görürler. Çünkü birçok kavramı takip
etmesi gerekir. Önce sözcüğün gerçek anlamını, daha
sonra deyimleri, daha sonra cümleyi ve belki
paragrafın tümünü hesaba katarak o sözcüğün gerçekte
ne anlam ifade ettiğini görmeye çalışır. Bizim üzerinde
çalışacağımız konu işte kelimelerin gerçekte ya da
bulunduğu bağlam içinde ne anlam ifade ettiğini bu
özelliklerden birkaç tanesini kullanarak bilgisayara
öğretmek ve çevirilerin daha rahat, daha sağlıklı
olmasını sağlamaktır.
4. Uygulama Adımları ve Öneri
4.1 Amaç
Makine çevirilerinde karşılaşılan temel güçlüklerden
bir tanesi iki dil arasında oluşan sözcükler arası çok
anlamlılıktır. Örneğin, İngilizce’de strong sözcüğü
güçlü kuvvetli analmına geldiği gibi ‘strong tea’
olarak kullanıldığında ‘demli’ anlamını taşımaktadır.
Bu nedenle iki dil arasında da makine çevirisi
yaparken bu anlam farklılıkları, sözcüğün kullanıldığı
bağlam
da
göz
önünde
bulundurularak
değerlendirilmeli ve çeviri işlemi makine tarafından bu
şekilde yürütülmelidir.
Bu araştırmadaki temel çözüm önerisi Türkçe –
İngilizce çevirilerde hedef dil İngilizce olduğu
durumlarda , iki dil arasındaki sözcükler arasındaki
çok anlamlılık ya da anlam kargaşasını gidermektir.
Bunun başarılabilmesi için aşağıdaki hususların yerine
getirilmesi gerekmektedir:
1.
Tercihen her iki dilin de ama en azından
hedef dilin anlam haritasının çıkartılması.
2.
Bu anlam haritasına uygun Türkçe – İngilizce
yeni bir sözcük hazırlanması
3.
Makine çeviri programının yeni sözlüğü
okuyacak şekilde düzenlenmesi.
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4.2 Uygulama
Birinci aşamayı başarmak için veri kaynağı internet
olmak üzere, toplam 13500 paragraf Türkçe
metinlerden taranarak Türkçe deki sözcüklerin bir
birleriyle olan bağları, bir graf şeklinde ortaya
konmuştur. Başka bir değişle sözcüklerin anlam
haritası çıkartılmıştır. Bu anlam haritası bize
kelimelerin birbirleriyle ne kadar sıklıkla bir arada
geçtiklerini göstermektedir. Aşağıdaki Şekil 1 ‘de
ortaya
çıkartılan
grafın
temsili
görüntüsü
görülmektedir.

Şekil 1. Oluşturulan grafın temsili görüntüsü
Burada şekilde görüldüğü gibi paragraflarda geçen
kelimelerin birbiriyle ne kadar sıklıkla geçtiğini,
birbirleriyle nasıl bağlandıklarını görmekteyiz. Burada
sözcüklerin bir arada hangi sıklıkla kullanıldığını
rahatlıkla görmekteyiz. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde
üçgenler, dörtgenler oluşmuştur. Bu gibi durumlarda o
üç veya dört kelimenin birbirleriyle aynı paragrafta
çok geçtiğini, birbirleriyle çok fazla kullanıldığı
görülmektedir. Bu tabii ki bu kelimelerin anlamlarını
araştırırken, kelimenin tam anlamını çok rahat bir
şekilde verebilmemizi sağlayacaktır. Burada tam
olarak gösteremediğimiz ve aşağıda tabloda daha rahat
bir şekilde göstereceğimiz şey ise bunların birbirleriyle
bağlandıklarında aralarında bu bağın gücünü gösteren
sayıların olması, bunu daha çok birbirleriyle geçen
kelimeleri bağlayarak gösterdik ama tam olarak
anlayabilmek için aşağıdaki tabloya dikkat etmemiz
gerekir.
İkinci aşamada, hazırlanmış olan anlam haritası veri
tabanı kullanılarak yeni bir Türkçe – İngilizce sözlük
hazırlanacaktır. Bu sözlük hazırlanırken, hem manuel

hem de bir program aracılığı ile otomatik yapılandırma
sağlanmalıdır. Hazırlanacak olan sözlüğün prototipi
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Önerilen Türkçe – İngilizce sözlükten bir
kesit.

Prototipte görüldüğü gibi öncelikle Türkçe kelimeler
hemen yanında İngilizce anlamları ve yanlarında her
bir sözcük için o sözcüğün anlam haritasından
yararlanarak bulunmuş onunla birlikte geçen diğer
sözcükler
görülmektedir.
Karşılaşılan
büyük
sorunlardan bir tanesi de aynı sözcüğün eş sesli bir
başka kelimenin farklı anlamlarında geçme ihtimalinin
olmasıdır. İşte bu sorunu çözmek için kelimelerin
kullanımlarını derecelendirdik ve bu derecelendirme
sayesinde o kelimenin eş sesli sözcüğün anlamını ne
kadar etkilediğini rahatlıkla görebiliriz.
Örneğin yukarıda ki tabloda “yüksek” sözcüğü hem
kar (yağış) hem de kar (kazanç) anlamındaki
kelimelerin
ikisiyle
de
bağlantılı
olduğu
gözükmektedir. Ama yüksek kelimesi kar (kazanç)
anlamındaki kelimelerle daha fazla geçtiği için
derecesi 100 ancak bir yağış türü olan kar anlamındaki
kelimeyle daha az geçtiği için derecesi ise 60 olduğu
görülmüştür.
Daha önce yapılan programların ve internet
sayfalarının bu konuda neden yetersiz olduğuna
gelince; bu gibi programlar eş sesli veya anlam
daralması yaşamış sözcükleri göz önüne almadan,
sözcüğün en bilindik anlamını çevirmeye çalışırlar.
Yazıdaki kelimeleri birbirleriyle bağlantılarına ya da
bağlam içinde kullanıldıkları anlamlarına bakmadan
doğrudan, kelimelere odaklanarak çeviri işlemini
yürütütler. Örneğin, son zamanların en çok kullanılan
çeviri sitesi Google Translate uygulamasında cümle
içinde “kara saplanmak” tamlamasını çevirmeye
çalıştığımızda bize clung ve land ya da clung ve
black sözcükleriyle çeviriyi yapmaktadır. Ama burada
landkara parçası, black siyah ve clung ise karaya
oturmak anlamındadır. Başka bir örnekte ise; “suda
yüzmek” ifadesi
“face in the water” şeklinde
çevirmekte burada face sözcüğü sima anlamında
kullanılmış ama aslında yüzmek fiili anlamına gelen
swim kullanılmalıydı. Burada eş sesli sözcükler
kullanarak örnekleri çoğaltabiliriz.
Şimdi ise programın çalışma mantığına gelelim.
Anlam haritasını kullanarak otomatik ve manuel olarak
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bir sözlük prototipi ürettik. Bu sözlükte kelimelerimiz,
İngilizce karşılıkları ve onlarla birlikte en çok
kullanılmış sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcükleri ise
kullanılma
sıklıklarına
göre
derecelendirdik.
Programın yapacağı şey öncelikle İngilizceye
çevrilecek sözcüğün içinde bulunduğu paragrafı bulup,
algoritma yardımıyla o paragrafta en çok geçen
sözcükleri
sıralyıp,
daha
sonra
önceden
oluşturduğumuz sözlüğümüzde o kelimenin farklı
anlamlarındaki onlarla birlikte geçmiş (daha önce
derecelendirdiğimiz) kelimelere bakarak hangi
anlamlarındaki sözcükler ile incelediğimiz paragraftaki
sözcükler birbirine daha çok uyduğuna bakarak
sözcüğüm gerçek anlamını bulunacaktır.
5. Sonuç
Çeviri; farklı dilleri konuşan insanlığın birbirleriyle
daha rahat iletişim kurabilmesi için gerekli olup gün
geçtikçe gelişen, üzerinde çok fazla araştırma yapılan
konuların başında gelir. İnternetin tüm dünyada
yaygınlaşmasından sonra, farklı ülkelerdeki farklı
dilleri konuşan insanların birbirleriyle daha fazla
iletişim kurma istekleri, farklı dillerdeki kaynaklardan
yararlanma istekleri çeviri yapan programların
yaygınlaşmasını ve yeni çözüm önerileri çıkmasını
sağlamıştır. Biz de en önemli konulardan biri olan eş
sesli ve anlam daralması yaşamış kelimeler sorununu
çözmeye çalıştık. Daha önce yapılan araştırmaları
inceleyerek ve onların veri ve sonuçlarından
yararlanarak bu sorun için bir algoritma geliştirdik.
Öncelikle kelimelerin paragraflar içindeki birbirlerine
yakınlıklarından yararlanıp yeni bir tür Türkçe
İngilizce sözlük üretip bu sözlük ile kelimenin
kullanıldığı cümle, paragaraf ya da başka bir değişle
kullanıldığı bağlam içindeki anlamını bulmaya çalıştık.
Bildiğiniz gibi çeviri gibi hassas konular, çok farklı
dillerde çok farklı yapılar olduğundan dolayı tüm
dünyada aynı hızla ilerlememektedir. Ancak, farklı
ülkelerde kendi dillerinin yapısını çözümlemek için
birçok araştırma yürütülmektdir. Kendi dilimizin
yapısını çözdüğümüz ve dilimizin yapısı hakkında
yeteri kadar fikir sahibi olduğumuz durumlarda çeviri
gibi hassas konular daha hızlı ilerleme gösterebilir.
Gelişen dünyada yeni teknikler sayesinde gelecekte
insanların birbirlerinin dillerini öğrenmek zorunda

kalmadan birbirleriyle çok rahat bir şekilde iletişim
kurabilecekleri görebiliyoruz. Bu süreci kısaltmak
insanların kendi anadillerine verdikleri özenden ve
kendi anadillerinin yapısını ne derece iyi bilmelerinden
kaynaklandığı bir gerçektir..
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Özet: Personel tanıma ve kimlik doğrulama sistemleri günümüzde elektronik güvenlik sistemlerinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler veri toplama ve değerlendirme bileşenlerinden meydana gelmektedirler.
Veri toplama işlemleri akıllı kartlar, manyetik kartlar ve biyometrik sistemlerle yapılabilmektedir. Bu tür
sistemlerin algılama elemanları ve bakım gereksinimleri nedeniyle maliyetleri değişim göstermektedir.
Güvenlikli olması istenen ortamlara girişte kullanılacak kişisel bilgilerin kaydedilmesi ve kullanılması da riskler
içermektedir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen dezavantajları ortadan kaldıran Bluetooth tabanlı bir sistem
önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bluetooth, ID.
Design and Implementation of Bluetooth Based Multipurpose Security System
Abstract: Nowadays, staff recognition and identity authentication systems are widely used in electronically
operated security systems. These systems are composed of data gathering and verification components. The data
can be gathered with smart cards, magnetic stripe cards and biometric systems. Costs of such systems, however,
can vary due to different sensing elements and maintenance needs. Meanwhile, recording and using personal
information gathered during a passage through an area, where secure access controlling is demanded, also pose
some risks. In this study, to eliminate these drawbacks, a bluetooth-based system will be proposed.
Keywords: Bluetooth, ID.
1. Giriş
Bluetooth cihazlar günümüzde kısa mesafeli kablosuz
veri iletimi için yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Bu
çalışmada bluetooth cihazların yaydığı sinyalleri
kullanan düşük maliyetli, esnek, güvenlikli bir kapı
geçiş denetleyicisinin tasarımı ve uygulaması
anlatılmıştır. Bu sistemde kapıdan geçmek isteyen bir
kişinin sahip olduğu cep telefonu gibi bluetooth sinyal
yayan herhangi bir mobil cihazın bilgileri, kullanılan
bluetooth modülün bağlı olduğu mikrodenetleyiciyle
okunmaktadır. Bu devre bilgisayarla seri iletişime
sokulup geliştirilen bilgisayar yazılımı yardımıyla
alınan veriler incelenmektedir. Cihaz tanıma işlemi
neticesinde kişinin ortamdan geçmesi takip edilmiş
olmaktadır
Güvenlikli olması istenen bina girişlerindeki güvenlik
görevlilerinin çalışmasını kolaylaştırmak için tanıma
ve kimlik doğrulama sistemlerinin kullanımı gün
geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bina giriş ve çıkışlarında
kişilerin elektronik yöntemlerle tanınması bina ya da
kampüs içindeki gideceği yerin elektrik, ısınma ve
havalandırma
gibi
ihtiyaçlarının
gereksiz
kullanılmasını önleyerek enerji tasarruf için
kullanılabilecek
bilgiler
de
elde
etmeyi
sağlayabilecektir.
Kapı geçiş sistemlerinde sesle ve videoyla çalışan,
kartla çalışan, tuş takımıyla çalışan, yaklaşım
anahtarlarıyla çalışan, biyometrik sistemle çalışan,
radyo
frekanslarıyla
çalışan
sistemler
kullanılabilmektedir [1].

Kapı güvenlik görevlilerinin işini güvenli bir biçimde
gerçekleştirebilmeleri için gömülü sistemli kapı
güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar yapılmıştır [2].
Barcode kartlar ziyaretçi ve personel girişi için
kullanılabilmektedir. Kart okuyucuya kısa mesafeden
okutulabilen bu kartlar, kirlendiklerinde ya da hasar
gördüklerinde kullanılamamaktadırlar [3].
Manyetik şeritli kartlar, üzerindeki manyetik şerit
içerisine bilgi saklanabilen kartlardır. Smart kartlar
içerdikleri yonga sayesinde manyetik kartlardan daha
fazla bilgiyi güvenli bir şekilde saklayabilmektedirler.
Manyetik şeritli ve smart kartlar uygun kart
okuyucularla Bankamatik “Automatic Teller Machine”
(ATM) ve Satış Noktası “Point of Sale” (POS)
cihazlarında kullanılmaktadırlar. Ancak bu kartlar
manyetizmadan zarar görebilmektedirler [4].
Radyo frekansı kullanarak tanıma işlemi yapmayı
sağlayan teknolojiye Radio Frequency Identification
(RFID) adı verilmektedir. RFID teknolojisi, tanıma
bilgilerini içerecek biçimde programlanabilen bir
etiket ve okuyucudan meydana gelimektedir. RFID
etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları alıp
cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon yonga, anten
ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, içerisinde
tanımlama bilgileri saklar. Anten, radyo frekansı
kullanarak tanımlama bilgilerini okuyucuya iletir.
Kaplama
ise
etiketin
bir
nesne
üzerine
yerleştirilebilmesi için yonga ve anteni çevreler. Pasif
olanları hiç bir enerji kaynağı barındırmazlar ve
okuyucunun gücüyle çalışırlar. Aktif olanlarıysa 3-5
voltluk bir besleme kaynağı içerirler, RFID
teknolojisinde, düşük frekans (LF) 125–134 kHz,
yüksek frekans (HF) 13.56 MHz, ultra yüksek frekans
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(UHF) 860–960 MHz, 2,45 GHz ve süper yüksek
frekans
(SHF)
5,8
GHz
frekansları
kullanılabilmektedir. 0,5m ile 100m arası mesafeden
okunabilmektedirler [5]. RFID tabanlı kapı kontrol
sistemleri üzerine yapılan çalışmalar da vardır [6].
Bluetooth teknolojisi; bilgisayar, cep telefonu ve
bunların çevre birimlerinden olan kulaklık, mikrofon,
yazıcı vb. elemanlar arasında 2,4 GHz frekansında
düşük güç tüketimli bir biçimde kablosuz iletişim
yapılabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu frekans
değeri ISM (Industrial, Scientific and Medical) bandı
olarak adlandırılan sanayi, bilimsel ve tıbbi
uygulamalar için tahsis edilmiş frekans aralığında yer
almaktadır. ISM bandı lisans gerektirmediğinden
içerdiği frekans aralığında çalışan, değişik amaçlarla
kullanılabilen çok çeşitli cihazlar üretilebilmektedir
[7].
Bluetooth teknolojisiyle RFID’den daha iyi iletişim
yapılarak RFID yerine Bluetooth ile Yakın Saha
İletişimi “Near Field Communication” (NFC)
teknolojisinin kullanımını standartlaştırma üzerine
çalışmalar yapılacağı öngörülmektedir [8].
Personel tanıma ve kimlik doğrulama çalışmalarında
mobile phone ve smart phones kullanılarak bluetooth
sinyalleriyle tanıma sistemleri üzerine yapılan
çalışmalar vardır. Bu sistemlerin bazılarında ID web
service (ID- WSF) frameworkü, j2ME platformu
kullanan çalışmalar olmuştur [9-10].
Bu yazıda; kimlik tanımlama işlemini Bluetooth
sinyallerini kullanarak yapan gömülü sistem tabanlı ve
PC erişimli bir sistem tanıtılmıştır. Bluetooth cihazları
algılamak amacıyla yapılan Bluetooth kimlik
tanımlayıcı; iki temel kısımdan meydana gelmektedir.
İlk kısım sinyalleri algılamak için yapılmış olan
bluetooth sorgulama devresi, ikinci kısım da
sorgulama kısmıyla elde edilen veriler yardımıyla
önceden tanımlanmış cihaz sahibi personelin kimlik ve
resim bilgilerini cihazın bağlı olduğu bilgisayar
ekranında göstermek için oluşturulmuş PC yazılımıdır.

Şekil.1 Bluetooth kimlik tanımlayıcı Genel Yapısı.
Bu makale şu şekilde organize edilmiştir. İkinci
bölümde bluetooth teknolojisi tanıtılmıştır, Üçüncü
bölümde sistemin genel mimarisi ve donanımı
hakkında bilgiler verilmiştir, Dördüncü bölümde
sistemin yazılımı hakkında bilgi verilmiştir ve beşinci
dölüm olan son bölümde de elde edilen sonuçlar dile
getirilerek gelecekte konuyla ilgili yapılabilecek
çalışmalardan söz edilmiştir.
2. Bluetooth Teknolojisi
Bluetooth sistemi, radyo birimi (Radio Frequency) ,
Baseband kontrol birimi (Baseband Controller), link
yöneticisi (Link Manager) ve kullanıcı uç cihazı

arayüz fonksiyonlarına destek veren bir birimden
oluşmaktadır. Ana kontrol arayüzü (HCI - Host
Controller Interface); ana birimin bluetooth
donanımına erişmesi için bir araç vazifesi görmektedir
[11].
RF

Baseband
Controller LAP

Link
Manager

HOST

Şekil.2 Bluetooth iletişim sistemi yapısı
2.1 Bluetooth cihazların sınıfları
Bluetooth cihazları, 1-100 mW aralığında güç
harcayabilmektedirler ve 1-100 m arası mesafelerden
iletişim kurabilecek şekilde 3 farklı sınıfta
üretilmektedirler [12].
Güç Sınıfı
Class 1
Class 2
Class 3

Maksimum Çıkış
Gücü
(PMAX)
100 mW (20dbm)
2,5 mW (4dbm)
2 mW (0dbm)

Mesafe
(metre)
100
10
1

Tablo 1 Bluetooth güç sınıfları [12].
2.2 Bluetooth cihaz algılama
Bluetooth cihazları inquiry prosedürünü kullanarak
önce etraflarındaki diğer
aygıtları
bulurlar.
Haberleşmek isteyen aygıtlar ise page scan ile bağlantı
kurabilirler.[13]
Inquiry Scan: Bluetooth cihazlar algılanabilmek
amacıyla periyodik olarak inquiry paketlerini yayma
ve dinleme moduna girerler. Tanınmam amacıyla
Inquiry Access Code (IAC) içeren ID paketleri
gönderilir. HCI tarafından bu kontrol edilir. Araştırma
başlatmak için HCI_Inquiry komutu kullanılır.
HCI_Inquiry_Result olayı araştırma sonucu olup
olmadığı bilgisini gönderir.
Page Scan: Bluetooth cihazlar diğer cihazların
kendisine page scan mode ile bağlanmasına izin
verirler. Bluetooth diğer cihazlarla paging tarafından
bağlantı kurabilir. HCI_Create_Connection komutu
paging prosedürünü başlatır. Bu komut bağlantı
kurabilmek için gereken tüm bilgiyi içerir.
2.3 Bluetooth cihaz adresleri
Bluetooth cihaz adresleri (MAC) 48 bitlik adreslerdir
ve sorgulama neticesinde bu adres 12 adet
hexadecimal karakter (60A1-0A-34A1ED gibi) olarak
gösterilir.
3. Sistem Tasarım Ve Gerçeklemesi
3.1 Bluetooth sorgulama devresi.
Bluetooth sorgulama devresi bluetooth modül, gömülü
sistem, kızılötesi (IR) sensör ve seri iletişim
biriminden oluşmaktadır.
BLUETOOTH
MODÜL

MİKRO
DENETLEYİCİ

RS 232

IR SENSÖR

Şekil.5 Bluetooth sorgulama devresi.
Bluetooth sorgulama devresi; bluetooth cihazların
cihaz adreslerini yani MAC numaralarını ve cihaz
adını algılamakta. Cihaz adı (ID) (C3510 gibi) ve
MAC adresi bilgilerini (60A1-0A-34A1ED gibi)
toplamaktadır.
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Bluetooth Modül: class1 modul kullanılmıştır. 3.3 volt
ile çalışan modül gömülü sistemle yazılımsal
Universal Asenkron Receive and Transmit (UART) ile
iletime sokulmuştur.
LM400 modülü AT komutlarıyla kontrol edilmektedir.
AT komutları ETSI (Europen Telecommunication
Instute)’nin cep telefonları ve modem benzeri cihazlar
için geliştirdiği standartlardan biridir. AT komutları
ilgili cihazların mevcut özelliklerini öğrenmek, cihazla
çeşitli uygulamalar yapmak ve cihaz ayarlarını
değiştirmek için kullanılırlar [14]. Modülün sorgulama
yapabilmesi için manual master moda ayarlanması
gerekmektedir. İletişim hızı ayarı ve temel AT komut
ayarları tabloda gösterilmiştir.
AT Kodu
İşlevi
ATL1 \r
9600 bps iletişim hız ayarı
ATR0 \r
Master Mod
ATO1 \r
Manual Master Mod
ATF? \r
Tarama işlemi
Tablo 2 Bluetooth komut seti
Gömülü Sistem: Bu çalışmada, BT modül ile iletişim
kurmak için Microchip firması tarafından üretilen
18F452
mikrodenetleyicisi
kullanılmıştır.
Bu
mikrodenetleyiciyi programlamak için CCS C yazılımı
kullanılmıştır.
IR Sensör: Yansıtmalı optocoupler olan bu elemanın
içerisinde Kızılötesi Işın (IR) yayan bir diyot ve IR
ışınla karşılaştığında voltaj üreten bir fotodiyot vardır.
IR diyotun yaydığı ışın bir engele çarpıp geri
yansıdığında, yansıyan ışın sensörün alıcısı tarafından
algılanır. Engel ile IR sensör arasındaki mesafeye
bağlı olarak voltaj üretmektedir.
PC Seri İletişim Birimi: RS232 iletişim protokolüyle
MAX232 entegresi kullanarak mikrodenetleyiciyle PC
arasında iletişim kurulmasını sağlayan kısımdır.
4. Bluetooth Pc Arayüzü
Arayüz yazılımı sorgulama devresini seriport
üzerinden kontrol etmeyi sağlamaktadır. Program akış
diyagramı Şekil 7.’de verilmiştir.
Güvenlikli geçiş işlemi şu şekilde gerçekleşmektedir:
sorgulama
devresindeki
sensör
bir
kişiyle
karşılaştığında
mikrodenetleyici
BT
modülün
sorgulama yapmasını sağlamaktadır. Sorgulama
neticesinde kişinin BT cihazının adı ve MAC numarası
elde edilmektedir. Elde edilen bu bilgi PC ye
aktarılmakta.

Şekil.6 PC arayüzü.
PC de kayıtlı bir MAC ve ID koduyla karşılaşıldığında
önceden tanımlanmış olan kişinin resim ve adı

gösterilmektedir. Burada istenirse diğer bilgileri de
ekrana aktarılabilir.
START

SENSOR

KİŞİ VAR MI?

H
H

EE
MAC & ID
OKU

SAYAÇ
1,2,...

BİLGİ[SAYAÇ]=KOD

EE
MAC & ID

H
H

BİLGİ

EE

STOP

AD & RESİM

Şekil.7 Akış diyagramı.
5. Sonuç ve Öneriler
Tasarlanan ve uygulanan bu sistemle bina, kampüs
giriş kapılarından geçişlerde kullanılabilecek bir
sistem oluşturulmuştur. Bu sistem otoban girişlerine
entegre edilerek bluetooth ile çalışan bir NFC ödeme
kartı tasarımına da dönüştürülebilir.
Bu tasarlanan sistem; bir sağlık kimlik kartı olarak da
kullanılabilir. Hasta, doktor odasına girer girmez
otomatik olarak sistem çalışır ve hastanın tüm geçmişe
dönük ve güncel sağlık bilgileri, geçmişte geçirmiş
olduğu
rahatsızlıklar,
operasyonlar,
tedaviler,
kullanmış olduğu ilaçlar vs... PC'de gösterilebilir.
Muayene sonrası yapılan tetkikler, kaydedilebilir.
Doktorla eczaneler arası ağ kurulursa ve eczanelerde
de bu sistem kurulu olduğu takdirde, reçete vs. gibi
ilaç listesi bilgilerini de benzer şekilde tanıma
gerçekleştirilerek, eczacı gereken ilaçları hastaya
verebilir ve sisteme ilaçları temin ettiğine dair bilgiyi
yazabilir.
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Özet: Web servis aracılığıyla android cihazlardan sıcaklık kontrolü amacıyla bir gömülü sistem tasarlanmıştır.
Ortam sıcaklığı DS18B20 sensörü ile düzenli aralıklarla ölçülür. Sıcaklık verileri Matlab grafik kullanıcı
arayüzü ile izlenmektedir. Webrequest metodu kullanılarak ilgili sıcaklık değeri internet üzerindeki web servise
gönderilmiştir. Web servis aracılığıyla JSON olarak düzenlenen değerler Android uygulaması ile işlenmiştir.
Grafik ve bildirim ara yüzleri eklenerek istenilen alt ve üst eşik arasında kullanıcıyı uyarması sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Gömülü sistem, Matlab, Android, JSON, Web servis

Temperature Control from Android Devices via Web Services
Abstract: An embedded system is designed for temperature control from android devices via web services. The
ambient temperature is measured at regular intervals with DS18B20 Temperature Sensor. Temperature data is
observed with Matlab graphical user interface. Webrequest used the method of the web service on the internet
about the temperature has been sent. Web service via the Android application is processed by the values JSON
parsing. Graphics and notification interfaces were added to warn the user of the desired lower and upper
thresholds.
Keywords: Embedded system, Matlab, Android, JSON, Web service

1. Giriş
Bu sistemde, sayısal olarak 12 bit çözünürlükte
sıcaklık ölçümü yapabilen DS18B20 sıcaklık sensörü
ile ortamın sıcaklığı ölçülüp mikrodenetleyici birimi
ile veriler işlendikten sonra 8 bitlik seri port iletişim
protokolü
kullanılarak
bilgisayar
ortamına
aktarılmıştır. Daha sonra aktarılan bu veriler
webrequest metodu ile önce internet ortamına oradan
da web servis ile mobil cihaza aktarılmıştır. Sistemin
Akış Diyagramı Şekil 1 ‘de verilmiştir.

üretilen One-Wire iletişim protokolü ile ölçülen değer
tek
bir
yol
üzerinden
mikrodenetleyiciye
aktarılabilmektedir. Sensör, 0.5°C’lik hata ile -55°C ile
+125°C arası ölçüm yapabilmektedir.[2]
Sıcaklık sensörü
ve devresi

Veri okuma ve
işleme

internet ortamına
gönderme

2. Sıcaklık Ölçümü
Kontrol ünitelerinin gelişimine bağlı olarak bu
ünitelerde kullanılan parametreler zamanla artmıştır.
Sıcaklık bu parametrelerin içinde en çok
kullanılanlardandır. Gerek sanayi alanında gerek tıbbi
alanda gerekse gıda alanında sıcaklığın kontrolü birçok
değerin analizini kolaylaştırmaktadır. Sıcaklık ölçümü
için yaygın olarak analog sıcaklık sensörleri
kullanılmaktaydı.
Ancak
bu
sensörler
mikrodenetleyiclerin az sayıda bulunan analog giriş
pinlerinin sayısını daha da azaltmakta ve gelişmiş
sistemlerin oluşturulmasında engel teşkil etmekteydi.
Alternatif olarak kullanılan analog dijital çevirim
birimleri ise fazladan donanım birimi kontrolüne yol
açmaktadır.[1]
Bu sebeplerden dolayı bu çalışmada sayısal olarak
sıcaklığı ölçebilen DS18B20 sensörü kullanılmıştır.
DS18B20 sensörü MAXIM/DALLAS
firması
tarafından üretilmiş ve yine aynı firma tarafından

Web Servis ile
Yayınlama

Mobil Cihaz ile
veri çekme

Şekil 14. Sistemin Akış Diyagramı
Elde edilen sıcaklık verisinin uygun yöntemlerle
işlenmesi, LCD ekranında gösterilmesi ve bilgisayara
aktarılması
için
mikrodenetleyici
biriminden
faydalanılmıştır. Mikrodenetleyici olarak PIC16F877A
kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyicinin seçilmesinde
birçok programlama dili ile kontrol edilebilmesi,
istenilen temel özelliklere sahip olması belirleyici
özellik olmuştur.[3,4]
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WebRequest, internet ortamında bulunan verilere
erişebilmek için kullanılan Net Framework yapısı
içerisinde yer alan veri gönderme /alma işlemidir[5].
Uygulamamızda WebRequest bileşenini kullanarak,
bilgisayarımızda bulunan veri dosyamızı ilgili web
sayfasına gönderme (post) işlemi gerçekleştirildi.
Örnek kodlama Şekil 5’ de verilmiştir.

Şekil 2. DS18B20 Sıcaklık Sensörü
3. Mikrodenetleyici Birimi
Sıcaklık sensöründen veri C programlama dilinde OneWire iletişim protokolü ile alınmıştır. Sensör 12 bitlik
veri gönderdiği ve mikrodenetleyicinin veri yolu
uzunluğu 8 bit olduğu için alınan veri uygun bit
işlemleri ile 2 ayrı şekilde ölçülmüştür. Tam sayı kısmı
ve ondalık kısmı ayrı ayrı hesaplanmasının ardından
veri lcd ekrana ve bilgisayara aktarılmıştır.

Şekil 5. WebRequest Kodlama Örneği

4.1 Web Servis
Web servislerindeki temel amacı internet yardımıyla
veri alışverişini sağlamaktır[6]. Web servisleri web
ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve
çağrılarak erişilebilen fonksiyonlarıdır. Her türlü iş
alanında kullanımı mevcuttur.
Web servis kullanımında bazı standartlar vardır.
Bunların başında XML (Extensible Markup Language)
ve JSON (Java Script Object Notation) yapıları gelir.
4.2 XML Veri Yapısı

Şekil 3. Mikodenetleyici Ünitesi Prototipi
3. Arayüz Tasarımı
Mikrodenetleyici ile istenilen formata hazır hale
getirilen veri seri port üzerinden bilgisayar ortamına
aktarılmış ve MATLAB programı sayesinde alınan
verinin bilgisayar ortamında incelenmesi sağlanmıştır.
Arayüzde alınan verinin gerçek zamanlı olarak
Sıcaklık-Zaman Grafiği çizdirilmiş ayrıca bu veriler
farklı formatlarla kayıt altına alınarak istenildiğinde
erişimi sağlanabilecek şekilde kaydedilmiştir.

XML (Genişletilebilir Belirleme Dili), XML verilerin
transferi, depolanması, sorgulanması ve yönetiminde
bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğumuz veri
standardıdır[7]. XML yapısı sayesinde HTML
dosyalarının kullandığı geniş bant genişliklerinden
kurtulabiliriz. Böylece veri trafiğini azaltarak
sunucuların yükünü hafifletir [8]. XML kodlama
yapısı Şekil 6’ da verilmiştir.

Şekil 6. XML kodlama Yapısı
4.3 JSON Veri Yapısı

Şekil 4. Arayüz tasarımı
4. İnternet Ortamına Veri Gönderme
(WebRequest)

JSON, programlama dilleri arasında veri transfer
yöntemidir. XML e kıyasla daha rahat kullanım sunan
JSON hem hız hem de kapladığı alan bakımından
kullanımı yaygındır[9]. JSON formatının doğrudan
sunucu (server) kodu olarak kullanılması, sunucuların
ve kullanıcıların (client) gelişmesine büyük kolaylık
sağlamaktadır[10]. JSON kodlama yapısı Şekil 7’ de
verilmiştir.
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mantığımız şu şekildedir. Uygulama cihaza
yüklendikten sonra Ayarlar bölümünden kontrol sıklığı
ile uyarı alt ve üst eşiği belirlenecektir. İstenirse web
servis kapatılarak kontrol işlemi kapatılabilinecektir.
İlgili ayarlar XML şeklinde cihazda tutulmaktadır. Bu
işlem
için
SharedPrefereces
Kütüphanesi
kullanılmıştır(Şekil 9).

Şekil 7. JSON kodlama Yapısı
5. Android Nedir?
Android, Open Handset Alliance tarafından
geliştirilmiş olup Google ile birlikte daha yaygın
kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Linux tabanlı olup mobil
cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir mobil
işletim sistemidir. [11].
Android uygulama
geliştirmeye elverişli bir işletim sistemidir.
5.1 Android İşletim Sistemi Mimarisi

Şekil 9. SharedPrefereces Kütüphanesi Kullanımı

Android İşletim Sistemi Mimarisi Şekil 8’ de
görüldüğü gibi çeşitli katmanlardan oluşmaktadır[12].
Application (Uygulama) katmanı; İşletim sisteminin
kullanıcıya görünen kısmıdır. Bu katmanda kullanıcı
tanımlı uygulamalar yer almaktadır.
Aplication Framework katmanı;
Uygulamaya ait kaynakların yönetimi, uygulamalar
arası veri paylaşımının yönetimi, Uygulamaların
yaşam döngülerinin yönetilmesi ve uygulamanın
donanım isteklerinin yönetilmesi gibi işlemler bu
katmandadır.
Libraries ; (Kütphaneler) katmanında sistemin
kullandığı çeşitli bileşenlerin tutulur.
Android Runtime; Android uygulamaları Java diliyle
yazıldığından bu uygulamaların çalıştırılmasında bir
Java Sanal Makinesi’ne ihtiyaç vardır. Google bu
sebeple Android için Dalvik Sanal Makinesini
geliştirmiştir.

Cihaz kapalı olduğu durumlarda da veri kontrolü
yapılabilmesi
için
BroadcastReceiver
yapısı
kullanılmış olup bir alarm yönetimi ile birlikte
senkronize olarak istenilen kontrol sıklığında web
servis çalıştırılmıştır[13]. Alınan değer alt ile üst eşik
arasında ise bildirim olarak kullanıcı uyarılmıştır.
Ayrıca alınan son 10 değerin grafiği de
çizilmiştir(Şekil 10).

Şekil 10. Uygulama Ana Ekran ve Grafik Görüntüsü
7.Sonuç ve Öneriler

Şekil 8. Android İşletim Sistemi Mimarisi
Linux Kernel; Android OS, bellek yönetimi, süreç
yönetimi , güvenlik, sürücü hizmetleri gibi temel
işletim sistemi görevlerini Linux Kernel 2.6 ile
gerçekleştirmektedir.

Günümüzde farklı teknolojilerin (gömülü sistem,
Webservis, Mobil işletim sistemleri) bir araya
gelmesiyle herhangi bir ortamdaki değişiklikleri
sensörler sayesinde algılayarak her an her yerde
ulaşma şansına sahip olunmaktadır.
Bu çalışmada var olan teknolojilerin entegresini
uyumlu bir şekilde çalışabileceğinin gösterilmesi
amaçlandı.
İstenilen ortamdaki değişkenlerin (Sıcaklık, nem vs.),
istenilen periyotta bilgi akışı olabildiği ortaya
çıkmıştır.
Sistemin geliştirilerek her türlü endüstriyel ya da zirai
uygulamalarda kullanımı yaygınlaşabilir.

6. Mobil Uygulama Geliştirme
İlgili web adresi tarafından JSON olarak aktarılan veri,
android kodlama ile cihazımıza aktarıldı. Çalışma
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Özet: İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni teknolojilerin ulaştığı noktada, artık bilgi ve belge
yönetimi/paylaşımı, portal adı verilen sanal ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Portallar bilginin, arama işlevi ile
kolayca ulaşılabildigi farklı servislerden oluşurlar. Bu servisler, farklı amaçlara yönelik bilgi ve belge
paylaşımının niteliğini farklı kullanıcı tiplerine göre uyarlayarak sağlayabilirler. Portalların, özellikle
organizasyonel açıdan sağlayabileceği kolaylıklar ile kurumlar çalışma ortamlarının temel işlevlerini bu
ortamlara taşıyarak kurumiçi bilgiye erişimi kolaylaştırma ve iş verimliliğini arttırma hedeflerine ulaşabilirler.
Bu çalışma ile otomotiv endüstrisi bayileri için, otomotiv sektörü videoları ve kurum tarafından bayilere verilen
eğitim videolarının bayiler arasında paylaşılacağı bir portal geliştirilmiştir. Portal kullanıcının isteklerine yanıt
verecek şekilde hazırlanmıştır. Kullanıcılar tek bir yerden bütün içeriğe veya istedikleri içeriğe erişebililer.
İstenilen bilgiye erişimi kolaylaştıran arama olanakları ve kategorizasyon bulunmaktadır. Portala erişim için tek
bir login işlemi yeterli olup, içeriğe erişimde kimlik denetimi ve yetkilendirme yapılmaktadır. Video Portal
uygulaması, Microsoft Silverlight platformunda, Microsoft SQL Server 2008, Entity Framework ve Web
Servisleri kullanılarak hazırlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Video Portalı, Microsoft Silverlight, Video İçeriği Tanımlama, Web Servisleri.

Developing a Video Portal for Automotive Industry
Abstract: The growth of the İnternet has led to new technological advances that yielded new approaches to
document and information management/sharing solutions called portals or super sites. A portal consists of
different services providing search function. These services can allow customization of service properties with
respect to different user types’ different preferences. Portals may help organizations reach their targets by
providing organizational facilities like easy and fast access of information, provided that they move their
business and working environment into the portals. Dealer video portal was developed in order to share training
videos that are prepared for automobile dealers in automotive industry dealers’ network. Portal is prepared to
meet users’ requests. Users can access to all content or content they demand from one location. Portal has
categorization and search ability that facilitates access to information. Single logon process is sufficient to access
portal and authentication & authorization is used to accessing content. The project has been developed on
Microsoft Silverlight platform using SQL Server 2008, entity framework and web service architectures. The
project has been developed on Microsoft Silverlight platform using SQL Server 2008, Entity Framework and
Web Services.
Keywords: Video Portal, Microsoft Silverlight, Video Content Description, Web Services.
1. Giriş
İnternet, ilk kurulduğu günden bu yana gelişiminde
ulaştığı noktada, artık bilgisayarların bağlı olduğu
basit bir bilgisayar ağı olmaktan çıkmış, giderek daha
fazla insanın, hayatında daha fazla zaman ayırdığı
ikinci bir habitat halini almaya başlamıştır. Temel
gereksinimlerden birbirleri ile iletişim’in ötesinde,
artık insanlar günlük hayatlarının parçası olan
aktiviteler için dahi İnternet’i kullanmayı bir refleks
olarak hayatlarına dahil etmişlerdir. Diğer taraftan
İnternet artık bilginin temel kaynağı olarak
algılandığından giderek büyük ama düzensiz bir bilgi
sistemi olma yolunda ilerlemektedir [1]. İşte bu
ilerlemenin daha düzenli bir halde yapılabilmesi için
portallar geliştirilmeye başlanmıştır.

Portal denildiğinde aslında ilk akla gelen genellikle
site terimidir. Teknik açıdan bir portal siteler topluluğu
olarak açıklanabilir, fakat işlevsel anlamda son
kullanıcı için yapılan tanımlamalarda; belli başlı bilgi
kaynak ve servislerini bünyesinde barındıran ve onlara
geçisi sağlayan ve yöneten süper siteler olarak
adlandırılmaktadırlar. Bu tanımlamalarda geçen bilgi
kaynak ve servisleri portalların tiplerine baglı olarak
değişse de bazı temel işlevler tüm portallar için ortak
ve değişmezdir. Bu işlevlerin başında ise arama gelir.
Portallar hiyerarşik yapıdadırlar ve belli bir düzen
taşırlar. İşte bu yapı ve arama olanakları ile İnternet’in
düzenli büyümesi ve böylelikle istenilen bilgiye
ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla İnternet’in bir büyük
bilgi kalabalığı formundan kurtularak kullanılabilir bir
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bilgi kaynağı olmasına katkı sağlarlar. Bugün arama
olanağının bulunmadığı site toplulukları portal olarak
anılmazlar. Diğer taraftan portallar düzenli büyümenin
birincil çözümü olarak başka işlevler
de
yüklenmişlerdir [2]. Örneğin kurumsal işleyişin bir
parçası, hatta temel parçalarından biri halini almaları
bunun bir göstergesidir.
Özünde portal kavramı Tim Berners-Lee’nin 1989
yılında çalıştığı kurum olan CERN’e belge ve bilgi
yönetimi önerisinin bir devamı niteliğindedir [5]. Bir
portal artık bilgi ve belge yönetimi birimi olarak bilgi
veya belgeyi görüntülemek isteyen kişinin kimliğine,
görüntülenmek istenen bilginin niteliğine, vs. bakarak
içerik, belge ya da bilginin yerinin belirlenmesi,
saklanması, kişilere uyarlanması ve sunumu gibi
birçok işlevi bir arada yapabilen bir uygulamalar
bütünü olmanın ötesinde, bu sayede sadece kurum ya
da kuruluşların iç düzene sahip olmasına degil aynı
zamanda İnternet’in de belli bir iç düzene sahip
olmasını sağlayarak bir bilgi kalabalığı halini almasını
engelleyen sanal bir ortamdır [4].
Bu bildiride anlatılan Video portalı projesiyle otomotiv
endüstrisi bayileri için, otomotiv sektörü videoları ve
kurum tarafından bayilere verilen eğitim videolarının
bayiler arasında paylaşılacağı bir portal geliştirilmiştir.
Portal bir kullanıcının ihtiyaç duyduğu tüm bilgiye
erişmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kullanıcı arama seçeneğiyle içerik bazında ve kategori
bazında videolara erişim sağlayabilir. Kullanıcıya en
son yüklenen ve en çok izlenen videoların bilgisi hem
içerik bazında hem de kategori bazında sunulmuştur.
Portal kullanıcıların coğrafi konumlarından bağımsız
olarak iş birliği yapabilmelerini sağlar. Kullanıcılara
sağlanan bilgiler, o kullanıcının rolü ve tercihlerine
göre özelleştirilerek sunulmaktadır.
Portalda videoların çok sayıda kişi tarafından
izlenmesini sağlamak üzere bir iş akışı sistemi
oluşturulmuştur. Portala erişim için tek bir login işlemi
yeterli olup, kullanıcı sisteme giriş yaptığı andan
itibaren her yaptığı işlem kayıt altına alınmaktadır.
Kullanıcı videolara yorum yapma ve oy verme hakkına
sahiptir. İçeriğe erişimde ise kimlik denetimi ve
yetkilendirme yapılmaktadır. Yetkili kullanıcı dışında
sistem kullanıcının
video
yüklemesine
izin
vermemektedir. Bu da bilgi kirliliğinin önüne geçmek
için eklenmiş bir özelliktir.
Bildirinin kalan kısmı şu şekilde organize edilmiştir:
Bölüm 2’de genel anlamda portal kavramı, türleri ve
yararlarından
bahsedilmektedir.
Bölüm
3’te
geliştirdiğimiz video portal uygulaması anlatılmakta
ve ekran çıktılarından örnekler sunulmaktadır. Bölüm
4 ile de sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

2. Portal Kavramı
Genel olarak portallar içerik ya da bilgi sağlayama
yönelik bilgisayar hizmetlerini ifade eder. Günümüzde
İnternet ve Web tabanlı server yazılımlarının yaygın
olarak kullanılması nedeniyle Web tabanlı portalların
İnternet üzerinde ve kurumsal alanda yaygın olarak
kullanıldığını görmekteyiz. İnternet tabanlı Web
portalları çeşitli içeriklerin yayınlanmasını ayrıca email, forum, vb iletişim olanakları sağlamada yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Portalların sağladığı en önemli yarar hiç şüphesi
bilgiye erişimdir. Bilgiye erişimde etkin ve uygun
maliyetli bir çözüm olan portallar ayrıca müşteri,
çalışan ve partner ile iletişimi kolaylaştırır. Bilgiye
erişimi kolaylaştıran portallar özellikle tek bir yerden
erişim ve bilgilerin düzenlenmesi konusunda
kolaylıklar sağlarlar. Müşteri iletişimi, müşterilerin
ürün ve hizmete ilişkin bilgilere erişimini kolaylaştırır.
Benzer şekilde partnerlerle olan iletişimi kolaylaştırır.
Maliyet olarak da çok büyük üstünlükler sağlayan
portallar, iletişim, kırtasiye ve yönetim giderlerini
azaltırlar.
2.1 Portal Türleri
Bilgiye erişimde kullanılan portallar birçok açıdan
sınıflandırılabilir. Uygun bir sınıflandırma portalın
kapsamına, hedef kitlesine, sektörüne, amaçlarına ve
konusuna göre verilebilir.
Kapsam portalın kullanıldığı alanı ve teknolojisini
belirtmektedir. İnternet portalları genelde herkese açık
ya da İnternet üzerinden erişilebilen portallardır.
Intranet portalları ise genellikle bir kurumu içinde bir
yerel ağ içindeki portallardır. Kurumsal portallar
özellikle kurum çalışanlarına yönelik bilgileri içerir.
Örneğin çalışma takvimleri, projeler, şirket haberleri
vb. İnternet Portalları ve Intranet Portallar bu
sınıflandırmaya örnektir.
Bir portalın hedef kitlesi olmalıdır. Bu ayrım
genellikle yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde
yapılır. Dikey portallar spesifik bir hedefe sahiptir.
Örneğin bilgisayar eğitimi için ya da bilgisayar sektörü
için portal geliştirilebilir. Dikey portallar o konuya
ilişkin bilgi, makale, araştırma vb. bilgiler sağlarlar.
Yatay portallar ise genel olarak bilgileri içerirler. Bir
alana spesifik değildir, birçok alanı kapsayabilir. Bu
tür portallar hem arama, hem sosyal konular, iş ve
eğlenceye yönelik içeriğe sahiptir.
Çok tipik olarak sektörel bazda özelleşen portallar
vardır. Kamu kurumlarının portalları ve Özel
kurumların portalları bu anlamda bir sınıflandırmaya
örnek olarak verilebilir.

164

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Portalların belli bir amaca yönelik bilgi içermeleri söz
konusudur. Bu durumda portalları amaçlarına göre
Bilgi portalları, Tanıtım portalları, Eğitim portalları,
Akademik portallar, E-ticaret portalları (B2B, B2C,
vb), Pazaryeri portalları, Endüstri portalları ve
Topluluk portalları olarak sınıflandırabiliriz.
Bilgi portalları bilgiye erişimi sağlarlar. Örneğin
İnternet üzerinde içinde çok sayıda linki barındıran
siteler vardır. Bu siteler bilgiye erişimimizi
kolaylaştırırlar. Tanıtım portallarının amacı ise bir
konuya yönelik tanıtım içeriğine sahip olmasıdır
(Örneğin İzmir iline ait portallar). Eğitim portallarının
amacı ise belli alanlarda eğitime yönelik içeriğe sahip
olmasıdır. Benzer şekilde akademik portallar da
bilimsel alanda bilgi içerir. E-ticaret portalları
kurumlar arası (B2B) ve tüketiciye yönelik (B2C) ürün
tanıtımı ve satış yapılabilen sitelerdir. Pazaryeri

en hızlı sunmak artık İnternette en önemli özelliği
haline gelmiştir. Bireylerin bu sanal ortamlarda bir
araya gelmesi iletişime yeni boyutlar kazandırmıştır.
Normal koşullarda bir araya gelmesi çok zor olan
farklı yerlerdeki insanlar İnternetin sağladığı olanak
sayesinde bir sanal ortamda görüş alış verişinde
bulunabilmektedirler. Böylece sanal bir topluluk
oluşarak bilgi aktarımı yapmaktadırlar.

Şekil 2. Video Portal Ana Sayfası

(marketplace) kavramı ise genellikle belli bir alana
yönelik B2B (Business-to-Business) siteleri içerir
(Örneğin yalnızca bilgisayar eğitim firmalarının yer
aldığı organizasyonlar).
Şekil 1. Video Portal Modül Şeması
Portallar içerdiği bilgilerin konularına göre de
sınıflandırılabilir. Bir anlamda dikey portallar olan bu
tür portallar belli bir konuya yöneliktir. Örneğin
Sağlık, Turizm, Eğitim, Müzik, Kültür/Sanat, Eğlence,
Yatırım/Finans, Haber, vb.

Şekil 3. Portala Video ve İçerik Ekleme Sayfası
Bayi video portal uygulamasında bu gelişen teknoloji
sayesinde kişiler şirket tarafından yeni yayınlanan
eğitim videolarını takip edebilecek, portal üzerinde
yayınlanan istedikleri videolara her an bayi üzerinden
ulaşabilecek ve bu video hakkında yorum
yapabilecekleri gibi videolara oy da verebileceklerdir.

Video Portal uygulamasının ana yapısal öğeleri
arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.
Program modüllere ayrılmış ve modüller arası ilişkiler
Şekil-1’de gösterilmiştir.

Video Portal uygulaması, Microsoft Silverlight
platformunda, Microsoft SQL Server 2008, Entity
Framework
ve
Web Servisleri
kullanılarak
hazırlanmıştır. Şekil-2’de Video Portal uygulamasının
tüm sayfaların üzerinde çalıştığı ana bölüm
gösterilmektedir.

İletişim teknolojilerindeki hızlı artış ve özellikler
İnternetin ortaya çıkması bireylerdeki bilgi alma
ihtiyacını daha da kuvvetlendirmiştir. Bilgiyi en iyi ve

Ana Sayfa üzerinden kullanıcı içerik türüne ya da
kategorisine göre video getirebilir. Burada bayi
kendine açılmış kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme

3. Bayi Video Portalı Uygulaması
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girişi sağlayacaktır. Kullanıcı tanımları ve kullanıcıya
roller system admin tarafından yapılmaktadır.
Kullanıcı girişi sayesinde hangi videoların kimler
tarafından izlendiği bilgisi, videoların kullanıcı
tarafından oylanması ve videolara yorum yapılabilmesi
sağlanmıştır. Kullanıcı girişi ekranına kullanıcıya
kolaylık sağlamak için
beni hatırla seçeneği
konulmuştur. Böylelikle kullanıcının sisteme her
girişinde kullanıcı adı, şifre ve bayi adı seçmek
zorunda kalması gerekmemektedir.

 Maliyet olarak da iletişim, kırtasiye ve yönetim
giderlerini azaltmayı sağlamıştır.
 Telefon ile destek yerine video portal üzerinden
videolu destek sağlamıştır.
 Microsoft Silverlight ve Microsoft Expression
Blend ile portalda görsellik zenginleştirilmiştir.
 İçeriğe erişimde kimlik denetimi ve yetkilendirme
yapılmaktadır.
 Tek bir login işlemiyle kullanıcının portal
üzerindeki tüm işlemleri kayıt altına alınmaktadır.

Şekil 3’te gösterilen sayfa kurum içindeki yetkili kişi
tarafından ya da sistem admin tarafından videoların
sunucuya yüklendiği sayfadır. Burada videoların
tagları da kaydedilir. Öncelikle new seçeneğiyle yeni
UID kaydetmesi sağlanır sonrasında browse butonunu
tıklayarak yüklenecek video seçilir. Thumbnail
zamanını (saniye) ve tagları girildikten sonra save
butonu ile video uygun kategoriye göre sunucuya
yüklenmiş olur.

4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada bir otomotiv endüstrisinin bayileri için
video portalı uygulaması sunulmuştur. Portal
kullanıcının isteklerine yanıt verecek şekilde
hazırlanmıştır. Kullanıcılar tek bir yerden bütün
içeriğe veya istedikleri içeriğe erişebililer. İstenilen
bilgiye erişimi kolaylaştıran arama olanakları ve
kategorizasyon bulunmaktadır. Portala erişim için tek
bir login işlemi yeterli olup, içeriğe erişimde kimlik
denetimi ve yetkilendirme yapılmaktadır. Video Portal
uygulaması, Microsoft Silverlight platformunda,
Microsoft SQL Server 2008, Entity Framework ve
Web Servisleri kullanılarak hazırlanmıştır.
Bu çalışmaya dayanarak ileride çalışma yapılabilecek
öneri konularından biri gerçekleştirimi yapılan
uygulamanın
mobil
cihazlar
aracılığıyla
kullanılabilirliğinin sağlanabilmesidir.
Bir diğeri gelecek çalışma ise, akıllı video arama
geliştiren, kullanıcıyı tanıyan ve o kullanıcının rolü ve
tercihlerine göre portalın özelleştirmesi sağlanabilen
ortam hazırlanmasıdır.

Şekil 4. Video Sayfası
Şekil 4’te ana sayfa üzerinden kategorisine ya da
içeriğine göre seçtiğimiz video üzerindeki linki
tıkladığımızda gelen sayfa gösterilmektedir. Bu sayfa
üzerinde
temel
video
gösterim
özellikleri
sunulmaktadır. Kullanıcı girişi yapmış kullanıcılara
yorum ekleyebilme ve videoya oy verme hakkı
sağlanmıştır.
Video portal uygulamamızın sağladığı yararlar şöyle
özetlenebilir:
 Arama butonuyla bir kullanıcının ihtiyaç duyduğu
tüm bilgiye içerik bazında ve kategori bazında
erişmesini sağlar.
 Portal içinde yer alan tüm bilgiyi kategorilere
ayırarak, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiyi
aradığı bağlamda bulmasını sağlar.
 Portal kullanıcıların coğrafi yerlerinden bağımsız
olarak iş birliği yapabilmelerini sağlar.
 Tek bir yerden erişim ve bilgilerin düzenlenmesini
sağlar.
 Müşteri iletişimi, müşterilerin ürün ve hizmete
ilişkin bilgilere erişimini kolaylaştırır.
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Özet: Çağımızdaki teknolojik değişimler günlük yaşantımızda ve sosyal ilişkilerimizde önemli değişikliğe neden
olmaktadır. İnsanlar alışveriş, bankacılık, vatandaşlık vs işlemlerini artık internet üzerinden rahatlıkla
yapabilmekte ve internetin kullanımı 7 den 70 e her geçen gün artmaktadır.
Yaşanan bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim sadece insanların hayatını etkilemekle kalmamakta, hizmet veren
kuruluşlarında farklı bir hizmet anlayışına geçmesine, yeni metotları benimsemesine ve kullanmasına neden
olmaktadır. Kamu hizmeti yapan kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerde açıklık, şeffaflık, hesap
verilebilirlik, hizmet kalitesini artırma, zaman ve kaynak israfını azaltmak adına e – devlet uygulamalarının
sayısı her geçen gün artmaktadır. E-devlet uygulamalarının en önemli bileşenlerinden biri de günümüz
kuruluşlarının en kayda değer sermayesi diyebileceğimiz bilgi ve bu bilgileri ihtiva eden belgelerin yönetimini
sağlayan elektronik belge yönetim sistemleridir. Bu yazıda TS13298:Elektronik Belge Yönetimi Standardı
ışığında, elektronik belge yönetimi sistemlerinin sağlaması gereken özellikler anlatılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: TS 13298, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Belge, Doküman
1. Giriş
Bilgi Teknolojileri sektöründe elektronik belge
yönetimini yaptığını iddia eden bir çok yazılım
mevcuttur. Bu yazılımların bir kısmı sadece doküman
yönetimi işlemini yapmakta, yazılımlar basit bir evrak
takibinden öteye gitmemektedir. Bu durumun açıklığa
kavuşması için öncelikle doküman ile belgenin
tanımları ve Elektronik Doküman Sistemleri ile
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin farklarının
bilinmesinde fayda vardır. Herhangi bir bireysel veya
kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış
ya da fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik
ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil
teşkil eden kayıtlı bilgi, belge (evrak) olarak
isimlendirilmektedir.
Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde üretilen
ya da toplanan, henüz belge vasfı kazanmamış her
türlü kayıtlı bilgi doküman olarak adlandırılmaktadır.
Kurumların gündelik işlerini yerine getirirken
oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden
kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin
ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel
özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai
tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetilmesine
elektronik belge yönetimi (EBY), bu sebeble
kullanılan sisteme de elektronik belge yönetim sistemi
(EBYS) adı verilmektedir.
2.Karşılaştırma
Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri ;
 Dokümanların üzerinde değişiklik yapılabilmesini
ya da dokümanların sistem içerisinde birden fazla
versiyonu bulunabilmesini,
 Dokümanların
üreticileri
tarafından
imha

edilebilmesini,
 Bazı saklama kriterleri ve planları içerebilmesini,
 Dokümanların
depolanmasının
kontrolünün
üreticileri tarafından sağlanabilmesini,
 Temelde kurumun günlük işlerinin daha etkin ve
hızlı bir sekilde yapılabilmesini sağlar.
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ;
 Belgelerin değiştirilmesine izin vermez.
 Belgelerin imha edilmesine kesinlikle izin
vermez. Belgeler
ancak
saklama
planları
çerçevesinde kontrollü ortamlarda imha edilebilir.
 Kesinlikle saklama planları içermelidir.
 Belge yöneticisi ve sistem yöneticisi tarafından
tanımlanmıs tasnif sistemine bağlı depolama
işlemleri gerçekleştirilir.
 Günlük işlerin yapılmasının yanı sıra kurumsal
hafızanın korunması ve kurumsal faaliyetlere delil
teşkil eden belgelerin güvenilirliğinin sağlanmasına
yöneliktir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin süreçlerine
kabaca baktığımızda ; kurumun kağıt ve kalem
kullanımı olmaksızın elektronik ortamda belgeleri
oluşturması, oluşturulan bu belgelerin güvenli
elektronik imza ile imzalanması, belgenin ve eklerinin
daha önceden belirlenen kurumsal organizasyon
içerisinde dolaşıma sunulması,dolaşıma sunulan
belgelere erişimin yetki dahilinde olması , kullanıcı
hatalarını en aza indirgeyerek belirlenen resmi yazışma
usul ve esasları çerçevesinde belgelerin hazırlanması,
belgelerin saklama planları çerçevesinde saklanması,
elektronik ortamda transferlerinin yapılmasını vs
görmekteyiz.
Elektronik Belge Yönetimi sistemleri sayesinde;
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 Belgelere hızlı erişimin sağlanması,
 Belgelerin kaybolması yıpranması vs gibi fiziksel
sorunların ortadan kalması,
 Kağıt tasarrufu,
 Belgelerin saklama planları çerçevesinde hızlı bir
şekilde arşivlenmesi,
 Arşivleme için gerekli fiziksel materyallerin
(dolaplar,dosyalar vs) kullanımın azalması,
 İşlemlerin hızlı gerçekleşmesinden dolayı müşteri
memnuniyetinin artması,
 Zamandan mekandan ve personelden tasarruf
sağlanması,
 Verimliliğin artması,
 Belgelere erişimde güvenliğin sağlanması,
 Aynı belgeye farklı yerlerden yetkisi dahilinde
birden fazla kişinin erişebilmesi,
 Belgeler üzerinde yapılan değişikliklerin kim
tarafından, ne zaman ne şekilde vs yapıldığı
bilgilerinin tutulması ile belge üzerinde işlem
yapanların elektronik ortamda tüm aşamaları
izleyebilmesi
vs
gibi
birçok
avantajlar
sağlanmaktadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri kuruluşlar için
bu kadar önemli olduğundan özellikle gelişmiş ülkeler
tarafından bu alanda standardlar geliştirilmekte,
modeller ortaya konulmaktadır. Bu konuda
gerçekleştirilen standartlaşma çalışmaları birlikte
çalışabilirliğin temelini oluşturmakta büyük önem
arzetmektedir.Ülkemizde bu bağlamda Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Türk Standardları
Enstitüsünün çalışmaları ile Haziran 2007’de TS
13298 standardı yayınlanmıştır.
3.TS 13298 standardı
TS 13298 standardı genel olarak sistem kriterleri,belge
kriterleri ve üst veri elemanları olmak üzere üç bölüme
ayrılmıştır.Her bölümde kendi içerisinde alt bölümlere
ayrılmıştır.Bu alt birimlerde de sistem gereksinimleri
mevcuttur.Standarda uyumlu Elektronik Belge
Yönetim Sistemleri(EBYS) içerisinde birçok önemli
özellikler içermektedir. TS 13298 standardı genel
olarak;
 EBYS ' nin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
tarafından tanımlanan standart dosya planları ile
uyumlu
olmasını,
kurumun
yapısını
ve
fonksiyonlarını yansıtan dosya tasnif planlarını
içerisinde barındırmasını, dosya tasnif planı
tanımlamaları vs gibi birçok işlemin yetkilere
ayrılmasını ve yetkiler dahilinde yapılmasını
istemektedir.
 Günümüzde
de
karşılaştığımız
kamu
kuruluşlarında birçok birimin kapatılması,yeni

birimlerin oluşturulması, hatta bakanlıkların
ayrılması ve birleştirilmesinin söz konusu olduğu
koşullarda da EBYS'nin bu koşulları entegre
edebilecek bir yapıya sahip olmasını, sistemin aynı
anda birden fazla dosya tasnif planı oluşturmasını
istemektedir.
 EBYS ' nin kullanıcı dostu bir arayüze sahip
olmasını, internette basit birkaç işlemi yapan bir
kullanıcının da bu sistemleri kullanmasına imkan
sağlıyacak fonksiyonlar, kontrollü terminolojiler,
kullanıcı hatalarını en aza indirgemeyi sağlayan
kısıtlamalar içermesini istemektedir.
 Dosya tasnif elemanlarının tanımlanması ve
yönetilmesi ile ilgili de bir çok kural tanımlamakta
böylelikle bir sistem bütünlüğü anlayışını
getirmektedir. Elektronik belge üzerinde yapılan
her türlü işlemin kayıt altına alınmasını istemekte
ve bu kayıtların muhafazasını şart koşmaktadır.
Belgeler üzerinde yapılacak herhangi bir
usulsüzlüğün, belgenin bütünlüğünü bozacak her
türlü
yaklaşımın
önüne
geçilmesi
hedeflenmektedir.
 Elektronik belgenin imha işlemini belirli şartlara
bağlayarak kurumsal hafızanın belkemiği olan
belgelerin kaybolmasının önüne geçmektedir.
Elektronik belgelerin çapraz referanslarla birbirine
bağlanmasını istemekte , böylelikle belge
kopyalamanın önüne geçilmekte ve bir belgenin
gereksiz bir şekilde birden fazla yerde olması
engellenmektedir.
 EBYS 'nin dinamik bir raporlama yeteneğine sahip
olmasını, kullanıcının belirleyeceği kriterlere göre
peryodik ve istatistik raporların alınmasının
sağlanmasını istemektedir. Böylelikle idarecilere
hangi birimden ne kadar yazı çıktığı, belgeler
üzerinde ne kadar işlem yapıldığı, performans vs
gibi istatistikler alınması sağlanmaktadır.
 Sistemin envanter listelerinin oluşturulmasına
imkan sağlamasını istemektedir. Dosya muhteviyat
raporu gibi envanter listeleri ile bir klasörde ne
kadar belge olduğu bilgisi, imha edilecek klasörün
içerisindeki belge sayısı vs gibi bilgiler elde
edilebilmektedir.
 Sistemlerin saklama planları tanımlamasına imkan
sağlanmasını, saklama süresi dolan elemanların
takip edilerek uyarı verilmesini ve tasfiye
işlemlerinin otomatik yapılmasını sağlayacak
fonksiyonlar barındırmasını, saklama sürelerine ait
raporlar alınabilmesini, saklama planları arasındaki
uyuşmazlıkların çözülmesini istemekte ve böylece
belgelerin bir sistem yaklaşımıyla saklanması
sağlamaktadır.
 Sisteme her türlü elektronik belgenin dahil
edilebilmesini, elektronik belge ile üst verisi ve
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ekleri arasındaki bütünlüğün korunmasını, birden
fazla parçadan oluşan örneğin web sayfası gibi
elektronik
belgelerin
parçalar
arasındaki
ilişkilerinin ve yapısal özelliklerinin korunmasını,
makrolar gibi güncellendiğinde belgenin içeriğini
değiştirecek
dökümanların
sisteme
dahil
edildiğinde belgenin içeriğini değiştirmesini
engellemeyi, endüstri standardı haline gelmiş
formatları kullanıcının bilgisayarında belgenin
üretildiği program olmadan görüntüleyebilmesini,
e-posta entegrasyonu gibi kolaylıkların olmasını
istemektedir. Bu özelliklerle belgenin bütünlüğü
korunmakta, farklı sistemlerle (e-posta gibi)
entegre çalışarak belge üretiminin kolaylaşması
sağlanmaktadır.
 Arama, görüntüleme, yazdırma ve raporlamaların
etkin bir şekilde olmasını, kullanıcının en son
yaptığı arama kriterlerini kaydedebilmesini,
programın görsel bir arayüze sahip olmasını,
belgelerden uygun olanlar üzerinde full-text(tam
metin) arama yapılabilmesini, kullanıcının
faaliyetleri hakkında raporlar alınabilmesini
istemektedir. Bu raporlar ile birçok istatistiki
bilgiler elde edilebilmesi sağlanmakta, arama ve
görüntüleme kolaylığı ile kullanıcı dostu sistemlere
sahip olunması sağlanmaktadır.
 Sisteme girişlerin belirli yetkiler dahilinde
olmasını, kullanıcı rol, grup, profil, yetki
tanımlanmaya müsait olmasını, işlem yapan hiç bir
kullanıcının sistemden silinmemesini, günlük
kayıtların
tutulmasını vs istemektedir. Bu
özelliklerle sisteme yetkisiz erişimlerin önüne
geçilmeye çalışılmakta, yapılan işlemler için
kim,ne zaman,hangi belge üzerinde işlem yaptığı
bilgileri ile deliller elde edilmesi sağlanmaktadır.
 Sistemin çevrimiçi yardıma sahip olmasını,
endüstri standardı haline gelmiş kelime işlemci
programlarıyla entegre bir şekilde çalışarak bu
uygulamalar içerisinden de sisteme doküman
kazandırabilmesini, normal işletim koşullarında
performans
göstermesini,
saklama
ünitesi
bozukluklarını peryodik olarak karşılaştıracak
fonksiyonlar içermesini istemektedir. Çevrimiçi
yardım sayesinde sistem hakkında bilgisi olmayan
kullanıcı da sistemi kullanabilmektedir. Sistemin
diğer kelime işlemci programlarıyla entegre
çalışması sayesinde günümüzde çoğu kuruluşlarda
kullanılan programlarla
kolaylıkla
sisteme
doküman kazandırılması sağlanmaktadır. Saklama
ünitesi bozukluklarının karşılaştırılmasıyla sistem
ve veri bütünlüğü sağlanmakta, belge kaybı
yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
 Sistemin e-imzayı bünyesinde barındırmasını
istemekte, bu sayede e-imzanın sağlamış olduğu

kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar
edilemezlik gibi özelliklerle internet ortamında
karşılaşılan güvenlik problemlerinin aşılması
hedeflenmektedir. Elektronik belgelerin üretim,
iletim, depolama ve kullanımına imkan sağlayan
teknolojik özelliklerin kayıt altına alınması ile
yıllar sonra belgeye ulaşılmak istendiğinde hangi
uygulama programı, işletim sistemi vs gibi
özelliklerin sağlanarak belgeye ulaşılabilmesinin
mümkün
olacağının
bilgisi
tutulmaya
çalışılmaktadır.
 Belgelerin olduğu gibi dokümanların da sistem
içerisinde iş akışlarında dolaşmasının sağlanmasını,
elektronik olarak üretilmiş veya metin haline
dönüştürülmüş dökümanlarında(OCR vb sistemler
ile)
içeriklerinin
taranması
istenmektedir.
Dokümanlar üzerinde yapılan değişikliklerin
izlenebilmesi ve taslak dokümanların hızlı bir
şekilde belgeye dönüştürülebilmesini sağlamak
amacıyla
dokümanların
versiyonunun
korunabilmesi istenmektedir.
 Sistemin fiziksel dosya ve belgelerin de tanımlama
bilgilerini bünyesinde barındırması, yer bilgisinin
kayıt altına alınması istenmektedir. Böylece
elektronik olmayan belgelerinde yer bilgilerine vs.
sistem
vasıtayla
kolaylıkla
erişilebilmesi
sağlanmaktadır.
 Sistemin sayısal görüntüleme sistemleri ile
elektronik ortama aktarılan fiziksel belgeleri
görüntü olarak veya OCR kullanarak metin haline
getirilmiş doküman olarak kaydedebilmesi
istenmektedir.
Görüntülenecek
malzemelerin
çözünürlüğü vs gibi özellikleri standardta detaylı
olarak verilerek belgelerin kullanımı ve arşiv
özelliğinin
korunabilmesi
için
gerekli
çözünürlüğün sağlanması istenmektedir.
 Sistemin üst veri eleman tanımlamaları için
herhangi bir sınırlama getirmemesi istenmektedir.
Kurumlar arası ortak bir dil oluşturmak amacıyla
EBYS elemanlarının üst veri tanımlamaları
standardta detaylı bir şekilde verilmektedir.
4.Sonuç
TS 13298 standardı görüldüğü üzere kuruluşlara
birçok faydalar sağlamaktadır. Bunun bilincine varan
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör her geçen
gün bu bilinçle hareket etmekte ve standarda uyumlu
EBYS sistemleri edinmeye çalışmaktadır. Bu
bağlamda standardtan belge almak isteyen firmalar
standardtaki her bir madde için test senaryoları
oluşturmalı
ve
her
senaryoyu
geçerlemeye
çalışmalıdır.

169

TS 13298 Standardı Işığında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
Mustafa Yılmaz

16 Temmuz 2008 Tarihli 26938 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesinde
"Kamu kurum ve kuruluşları oluşturacakları elektronik
belge yönetim sistemlerinde TS 13298 no’lu standarda
göre işlem yapacak, ayrıca üretmiş oldukları elektronik
belgenin
kurumlar
arası
paylaşımını
www.devletarsivleri.gov.tr
internet
adresinde
belirlenen kurumlar arası elektronik belge paylaşım
hizmeti
kriterlerine
göre
gerçekleştirecektir.
Genelgenin yayımı tarihinden önce kurulan sistemler
ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gözden
geçirilerek iki yıl içinde standarda uyumlu hale
getirilecektir. " ifadesi yer almaktadır.Genelge
kurumsal hafızanın korunmasını sağlayan EBYS'nin
kamu kurum ve kuruşlarınca kullanımının önemi
birkez daha vurgulamaktadır. Elektronik Belge
Yönetimi Sistemlerinin yaygınlaşması, etkinliğinin
artması, öneminin kavranması için kamu kurum ve
kuruluşları, özel sektör,üniversiteler vs olmak üzere
herkese büyük görevler düşmektedir.
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Türkiye’de Çiftçilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanımı ve Getirdikleri
Tülin Akın1, Coşkun Yıldırım1
Tarımsal Pazarlama Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul
tulin@tarimsalazarlama.com, coskun@tarimsalpazarlama.com
1

Özet; Türkiye'de Tarım Sektöründe bilişim sistemlerinin yaygınlaşması. Bilişim sistemlerinin yaygınlaşmasının
kırsal alandaki yarattığı değişimler, Tarım Sektöründeki web, mobil ve pc tabanlı teknolojiler, bu teknolojilerin
içerikleri, kullanım alanları ve var olan kullanımlardan örnekler. Türkiye'deki çiftçilerin bilgisayar kullanımı ile
ilgili ayrıntılı araştırma sonuçları ve istatistikleri.
Anahtar Sözcükler: Tarımsal Bilişim, Tarimsalpazarlama.com, çiftçi sms servisi, mobil tarım, çiftçi yazılımı
1. Giriş
Artık çiftçi ve bilişim yan yana geldiğinde garip
durmuyor. Tarım sektörüne girme nedenimiz bilgiye
ve gelişmelere en yakın olması gereken ama en uzak
olan üreticilerin, bilgi ve gelişmeleri en hızlı aktaran
internet ve bilgi teknolojilerine yakın olmasını
sağlamak.
Bu neden önemli?
Hızla gelişen, değişen dünyada tüm sektörler hızla
ilerler gelişir ve yükselirken diğer sektörlerle entegre
çalışan tarım sektöründe her şey aynı hızla arada
uçurum olacak şekilde geride kalmaktadır. Diğer
sektörlere hammadde sağlayan bir sektör olması
açısındanda sömürülmeye de en açık sektör konumuna
düşmektedir.
Tarım Dünya da yerleşik yapılan ilk iş olarak hızla
gelişme kaydetmesi gerekirken tarımla ilgilenen
kişilerin daha güçlü olması, diğer sektörlerden önde
olması ve gelişmiş olması gerekir. Bu gerilemenin
sebebi ise hiç bitmeyecek gibi görünen toprak
kaynağına çok güvenmek ve en başından ilk
tohumların atılışından bu yana babadan oğula geçen
çiftçilik mesleğinin “bu ürün daha başka nasıl
yetiştirilebilinir ki yüzyıllardır böyle yetiştiyoruz,
başka kim alacak ki her zaman bu kişiye sattık, daha
ne olabilir ki” şeklinde - diğer sektörlerdeki
kurumlarda buna “işletme körlüğü” diyoruz –
düşünceleridir.
Bakış açısına göre haklı da sayılırlar. Çünkü
doğduğundan beri bu toprakların üzerinde yetiştiricilik
yapan biri bir meteoroloji mühendisininin tekniğine
sahip olmasa da iyi hava tahmini, bir ziraat
mühendisinden daha çok bilgiye sahip olmasa da
hastalık tespiti yapabilir ve muhteşem öngörü ve
içgülere sahip olabilir. Ancak bu bilgiye sahip olması
bu bilgiyi nasıl kullanacağını ve nasıl geliştireceğini
bilmesi için bilim ile bir araya gelmesi gerekir.
Gelişen teknolojiler ve bilginin hızlı bir şekilde takip
eden bir çiftçinin ne kadar muhteşem sonuçlar
alabileceği açıktır. Verim artışı, çiftçinin kendi ürünün

fiyatını piyasa fiyatına göre
pazarlama gücü ile kazanır.

belirleyebilme

ve

2. Uygulama
Domatesin yetiştiriciliği, traktör kullanma, hayvan
bakımı daha az karmaşık olmasa da Tarımsal
Pazarlama tarafında 8 yıldır yapılan Anadolu turları ve
çiftçi buluşmasında Tarımda teknoloji kullanımı, bilgi
ve bilişim gibi kavramların bilinmeyen, yabancı duran
kavramlar gibi olduğu anlaşılmıştır.
2004 yılında bu sektöre girdiğimde internet, bilişim,
bilgisayarın yanına tarım ve çiftçi kelimelerini
koyduğumuzda anlamsız bir cümle kurmuşuz gibi
oluyordu.
2012 yılında normal bir süreç olarak algılanıyor.
Banka ile Kredi Kartı sistemi oluşturarak çiftçileri zora
sokacak kişisel borçlanmaların önüne geçecek ve zarar
görmeden doğru kullanımla hasadta ödemelerle
kullanacağı sistemleri geliştirdik. Önce borçlandığı
kişilere ürününü satmak zorunda olan çiftçiler kendi
kendilerine ayakta durmaya başladılar.
Bilişime yaklaştırma çabalarımızda çiftçilere en yakın
teknolojik cihaz olan cep telefonu ile başladık.
Çiftçiler cep telefonunun sms – mesaj servisini
kullanarak hal, borsa fiyatlarını takip eder oldular ve
satın almaya gelene hangi civarda fiyat vereceklerini
bilerek pazarlık edebildiler. Meteorolojik bilgileri yine
mesajla alarak kesinlik katarak önceden doğal afetlere,
sel ve dolulara hazırlandılar, bir çok yerde ürünlerini
kurtardılar. Hibelere, desteklere ve bunları nasıl
alacaklarına dair bilgilendirmelerle zaten sahip olduğu
hizmetlerin farkına vardılar. Ve yine ürünlerini sms
mesajı ile internete tarimsalpazarlama.com a ilanlarını
vererek birden çok alıcıya ulaşarak pazarlık güçlerini
arttırdılar.
Şimdi Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden
İntel ile çiftçilere özel “Çiftçi Bilgisayarı”nın
yazılımını
geliştiriyoruz.
Amacımız
herkesin
kullanabileceği
kolaylıkta
kesinlikle
bahçeyi
sulamaktan daha zor olmayan bu bilgisayara uygun
fiyata çiftçilerin ulaşması ve bilginin gücüne ulaşması.
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Bu bilgisayarlar interneti içinde, çiftçiye özel ve
üretimini takip edip bir çok bilgiye ulaşabileceği
yazılımların kurulu ve ücretsiz olduğu servisin evde
kurulup yaparak teslim ettiği bir bilgisayar ayrıca
özellikleri diğer bilgisayarlarla aynı yani çiftçi
çocukları da bilgisayarı kullanıp internette gezinebilir,
araştırma yapabilir, ödevlerini yapabilir özelliktedir.
Yani tüm çiftçi ailesini bilgiye bağlayacak bir cihaz.
Amacımız her zaman çiftçiye özel, çiftçi için ve
çiftçiye dost projeler gerçekleştirmektir.
Ve nihayet son 2 yıldır en başından beri yapmış
olduğumuz çalışmaların sonuçlarını almaktayız.
Türkiye çiftçileri teknolojiye hızlı bir şekilde adapte
olmaktadır.
Web sitemizin üye sayısı uzun bir süre 20.000
civarında kalmış iken hızla 200.000 in üstüne
çıkmaktayız. Cep mesaj servisleri 3.000 den tam
800.000 aboneye sıçramıştır. Hem köylere gittiğimizde
hem fuarlarda çiftçi büyük bir ilgi ile dinlemekte, bilgi
paylaşmakta
ve
teknolojiye,
bilişime
ilgi
göstermektedir. Hatta “bizlere şöyle de bir şey
yapsanız, bu çalışmayı da bu şekilde geliştirseniz,
şöyle de bir bilgiye ihtiyacımız var, böyle de bir
hizmet alsak” şeklinde geri dönüşler yapmaktadır.
Tarimsalpazarlama.com sadece alış veriş yapılabilecek
ve ürün tanıtılacak bir site değildir. Temel amacı tarım
sektörüne her türlü bilişim ve iletişim çözümü
sunmaktır. Ticaretten başladık çünkü en büyük somut
sorunlardan biri pazarlama idi.
Çiftçilerin yoğun olarak kullandığı bu uygulamalar ay
toplamında 8.000 ilan yayını yapmakta günlük 20.000
kadar sayfa ziyareti olmaktadır. Tarım sektörünün
üretim periyoduna göre satılan ürünler ve aranan
ürünler değişmektedir. Sitemizde e-ticaret bölümünden
ürünlerde satmaktayız ancak sattığımız ürünler
genelde
çiftçinin
arayıpta
bulamadığı
veya
ulaşamadığı uygun fiyata satılan ürünler olmaktadır.
Ülkemizin çiftçileri bilişim ve iletişimle olan
imtihandan geçmiştir. Hızla yaygınlaşmakta ve
yayılmaktadır. Çiftçilerimiz bazı kesimlerde henüz
teknolojiye ulaşmış olmasada bile sistemden haberi
vardır ve cep telefonlarından sms ler alarak takip
etmektedir.
Kendi ayakları üzerinde durmaya
başlayan
çiftçilerimizin tarım sektöründeki gücü giderek
artmaktadır ve yeni nesil çiftçiler yetişmektedir.
Bunları yazarak çok toz pembe düşündüğümüzü
düşünebilirsiniz. Artık facebook ta ineğinin doğumunu
cep telefonuna çekip yükleyen çiftçiler ve ona
maşallah diyerek tebrik eden diğer çiftçiler mevcuttur.
Mantar toplayan kadınların buldukları daha büyük
boyuttaki mantarların fotoğrafını çekerek internet
paylaşımları mevcuttur. Bunlar sadece bir sosyal
paylaşım. Sistemlerimizi kullanan yaklaşık 1 milyon
çiftçiyi ve teknolojiyi kullanımlarını takip etmekteyiz.
Cep mesajı ile, cep uygulamasından ve siteden 8.000
ilan ekleyen çiftçi ile karşı karşıyayız.

Bundan sonrası çok daha hızlı olacak çünkü hız
bilişim ve teknoloji ile doğru orantılı, inanıyoruz ve
bunun için çalışıyoruz ki çiftçilerimiz tüm Dünya
çiftçilerine örnek olacak bir iletişim ağı kurarak hem
üretimde hem pazarlama da hem bilgi paylaşımında 1
numara olacaktır.
3. Türkiye’de Çiftçi Bilgisayar Kullanım Oranları
Nisan 2012 de Tarımsal Pazarlama şirketimiz
tarafından gerçekleştirilen araştırma Türkiye’de tarım
alanında faaliyet gösteren kesimin yüzde 70’inin
pahalı bulduğu için bilgisayar almadığını ortaya
koydu. Bilgisayar sahibi 10 çiftçiden sadece 1’i
bilgisayarı iş için kullandığını söylüyor. Her 2
çiftçiden 1’i bütçeye uygun ve çiftçiye özel bir
bilgisayar olursa alabileceğini belirtiyor.

Araştırma hakkında genel bilgiler:
Araştırmaya katılanların
 Yüzde 94,2’sini erkekler yüzde 5,8’ini
kadınlar oluşturuyor.
 Yüzde 37,1’i 23-33, yüzde 25,4’ü 3444, yüzde 16,6’sı 45-55, yüzde13,6’sı
12-22 yaş grubunda, yüzde 5,4’ü 5666 yaş grubunda yer alıyor. Toplam
yüzde 44’ü 44 yaş altı, yani
gençlerden oluşuyor.
 Büyük çoğunluğu ilkokul mezunları
(yüzde 43,2), lise ve dengi mezunları
%29,1, ortaokul 19,3 oranla onları
takip ediyor. Yüzde 65’i traktör sahibi
iken, yüzde 81’inin de arazisi
bulunuyor.
Araştırma kapsamında Şubat ayında Türkiye çapında
69 ilde aktif olarak tarımla geçinen toplam 3007 kişi
ile görüşüldü. Araştırmaya göre her 3 çiftçiden 1’inin
(yüzde 36) evinde bilgisayar bulunuyor. Kayıp veriler
dışında evinde bilgisayarı olanların oranı yüzde 35,6
iken, katılımcıların yüzde 63,2’sinin bilgisayarı
bulunmuyor.
Evinde bilgisayarı olan 1071 katılımcıya bilgisayarı
kimin kullandığı sorulduğunda, en çok çocukların
kullandığı ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 32,7’si
“Çocuklar”ın kullandığını söylüyor. Bu yanıtı yüzde
26 oranla “Aile Bireyleri” izliyor. Katılımcıların yüzde
24,6’sı bilgisayarı kendisinin kullandığını belirtiyor.
İlkokul mezunlarının yarıdan fazlası (yüzde 53,8)
bilgisayarı çocuklarının kullandığını söylerken, lise ve
dengi eğitim düzeyindeki yaklaşık her 3 katılımcıdan
1’i (yüzde 30,8) bilgisayarı kendisinin kullandığını
söylüyor.
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Çiftçinin tercihi dizüstü bilgisayardan yana
Evinde bilgisayar bulunan katılımcıların bilgisayar
tercihinin ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayardan yana
olması dikkat çekiyor. Kayıp veriler çıkarıldığında
evinde bilgisayar bulunan 1071 kişinin yüzde 61,1’i
dizüstü, yüzde 37’si de masaüstü bilgisayarı olduğunu
söylüyor. Tableti olan çiftçilerin oranı sadece yüzde
0,3.
Araştırmaya katılanların yüzde 27,5’i bilgisayarı
eğitim amaçlı kullandığını söylerken bu oranı yüzde
12,2 ile internet, 12,1 ile internet uygulamaları
kullanımı takip ediyor. Araştırmada bilgisayarı olsa
bile çiftçilerin sadece yüzde 10’unun bilgisayarı iş için
kullandığını söylemesi dikkat çekiyor. Ankete
katılanlar arasında iş amaçlı kullanımların yüzde 7,1
oranında gerçekleştiği görülüyor. Bilgisayarı tarımla
ilgili kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 2,6,
hayvancılık ile ilgili kullandıklarını söyleyenlerin
oranı 0,6, “Tarım ve hayvancılık” için kullandığını
söyleyenlerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.
İnternet uygulamaları ve internet amaçlı kullanımlar
ise toplamda yüzde 26,3 lük bir orana ulaştı.
Çiftçinin bilgisayar sahipliğini fiyat belirliyor
Intel ve Tarımsalpazarlama.com’un araştırması,
tarımla
uğraşan
kesimin
bilgisayar
sahibi
olmamasındaki en önemli faktörün fiyat olduğunu
ortaya koyuyor. Araştırma kapsamında bilgisayarı
olmayan 1901 kişiye bilgisayar almama sebepleri
sorulduğunda yüzde 41,6’sı “pahalı” cevabını verdi.
“Pahalı” cevabını, yüzde 28,4 ile “Bilgisayar almaya
gerek duymuyorum” yanıtı takip ediyor. Katılımcıların
yüzde 15,8’i kullanmayı bilmediği, yüzde 4,6’sı
“faydasız” olduğu, yüzde 1,9’u bulundukları yerde
internet olmadığı” cevabını veriyor. Ancak ankete
katılanların yüzde 50,8’i bütçelerine uygun kampanya
olursa bilgisayar alacaklarını belirtiyor. Kayıp veriler
de dâhil olmak üzere; katılımcıların yüzde 52 ‘si
çiftçilere yönelik programların yüklü olduğu
bilgisayarı alabileceklerini söylüyor.
Çiftçiler internete daha çok cepten bağlanıyor

“İnternetten işlerinizle ilgili araştırma yapıyor
musunuz?” sorusuna internet kullananların yüzde
67,6’sı “Evet” yanıtını veriyor. İnternet kullanan 1284
kişiden kayıp değerler de dâhil olmak üzere yüzde
9,9’u ürünlerini daha önce internet üzerinden
sattıklarını söylüyor. Gelecekte internetten ürün
satacağını söyleyenlerin oranı ise çok daha yüksek.
Araştırmaya katılan ların yüzde 59,7’si internetten
ürünlerini satacaklarını düşünüyor.
Facebook çiftçinin de favorisi

Araştırmaya katılan çiftçilerin yarıdan fazlası (yüzde
56,37) internet kullanmadıklarını belirtti. Evinde
bilgisayar olmayan 1882 katılımcının yüzde 32,4’ü
internet kullandığını ifade ediyor. Bilgisayarı olan
kişilerin 662’si (yüzde 62) internet kullandıklarını,
405’i (yüzde 38) internet kullanmadıklarını söylüyor.
Cep telefonu aracılığıyla internete bağlananların oranı
ise oldukça yüksek. İnterneti olanların yüzde 45,2’si
cep telefonların aracılığıyla internete girerken, cep
telefonu aracılığıyla internete girmediklerini söyleyen
670 kişi (yüzde 52,2) bulunuyor.

Intel ve Tarımsalpazarlama.com’un araştırmasında
internet kullanıcılarına üye oldukları siteler
de
soruldu. Cevap verenlerin hepsinin Facebook’u seçtiği
görülüyor. Sadece Facebook cevabını veren kişiler
genel içinde en büyük orana sahip. Facebook yanıtını
veren 792 kişinin genel içindeki oranı yüzde 61,7 oldu.
55 kişi “Facebook ve Twitter” cevabını verirken,
“Facebook-Twitter-Bandoo” ve “Facebook-TwitterLinkedin” cevabının genel içindeki oranları aynı
(yüzde 0,2) oldu.
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Türkiye’de Çiftçilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanımı ve Getirdikleri
Tülin Akın, Coşkun Yıldırım

Her 4 çiftçiden 3’ü internetten videolu eğitim
istiyor
Araştırma çiftçinin internet üzerinden videolu
eğitimlere sıcak baktığını ortaya koyuyor. Araştırmaya
katılan internet kullanıcılarının yüzde 76,4’ü internet

üzerinden videolu eğitimleri izleyeceklerini belirtiyor.
Her 5 kullanıcıdan 4’ü (yüzde 79,5) internet üzerinden
çiftçilikle ilgili sorunlarına çözüm bulmayı istediğini
ifade ediyor.
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Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Üniversite ve Emniyet İşbirliği:
Bir Eğitim Süreci
Utku Köse1, Durmuş Koç2
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Uşak Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uşak
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Özet: Bu çalışmanın amacı, Uşak Üniversitesi – Sürekli Eğitim Merkezi ile Uşak Emniyet Müdürlüğü – Bilişim
Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü arasındaki işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim sürecinin genel
çerçevesini çizmek ve bu sürecin sonuçlarını değerlendirmektir. İfade edilen eğitim süreci, Uşak Üniversitesi –
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan akademisyenler tarafından, Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne
bağlı; Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, toplam 10 polis memuruna sunulmuştur.
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, “eğitim alma projesi” olarak desteklenen süreçte, özellikle günümüz bilişim
suçlarıyla mücadele edebilmek adına gereken bilgi ve beceriler, teorik ve uygulamalı derslerle ilgili polis
memurlarına kazandırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilişim Güvenliği, Bilişim Suçları, Bilişim Suçlarıyla Mücadele, Bilgi Güvenliği, Bilgi
Hırsızlığı, Bilginin Kötüye Kullanımı.

University and Police Cooperation in Fighting Against Cybercrimes: An
Education Process
Abstract: Objective of this study is to provide general picture of the related education process, which was
realized within the cooperation between the Usak University – Continuing Education Center and the Usak Police
Headquarters – Fighting against Cybercrimes Branch Office, and evaluate results of this process. The mentioned
education process was provided by two academicians from Usak University – Directorate of Computer Center to
a total of 10 police officers, who work at Fighting against Cybercrimes Branch Office, Fighting against
Smuggling and Organized Crimes Branch Office and Fighting against Terror Branch Office, which are under the
Usak Police Headquarters. The related knowledge and abilities, which are necessary for ensuring fighting efforts
against especially today’s cybercrimes, were provided to the related police officers within this process, which
was also supported by the Zafer Development Agency in the context of “education receiving project”.
Keywords: Informatics Security, Informatics Crimes, Fighting Against Cybercrimes, Information Security
Information Theft, Misuse of the Information
1. Giriş
Bilindiği üzere; günümüz yaşam standartları
bağlamında hayat bulan ve “bilgi toplumu” olarak
adlandırılan toplum formu, bilgiyi elde etme ve işleme
anlamında olduğu kadar, bilginin niteliğini ve
kapsamını koruma anlamında da destekleyici ve
yardımcı nitelikte olan çeşitli unsurlara ihtiyaç
duymaktadır. Söz konusu bu ihtiyaçlar, bilginin
zamanla platform değiştirerek, sayısal muhtevalarda
temsil edilmesinin ve akabinde, –değişen yaşam
standartlarına da paralel olarak– hızlı bilgi erişimi ve
paylaşımı ile birlikte gün yüzüne çıkan kaotik bilgi
akışının sonuçları olarak, gerekli ve zorunlu
yaklaşımlar haline gelmiştir [1, 2]. Potansiyel anlamda
öneme sahip olan bir bilginin sayısallaşması, söz
konusu bilginin daha kolay erişilebilir ve işlenebilir
hale gelmesini sağladığı kadar, bu bilginin güvenliğini
ve kullanılabilirlik kapsamını negatif yönde
etkileyecek açıklara da doğrusal bir yönde sebep
olmuş; dolayısıyla bu değişimler, söz konusu

ihtiyaçların önceliğini daha belirgin hale getirmiştir.
Bu açıklamalar, genel anlamda “bilgi hırsızlığı”,
“bilginin kötüye kullanımı” gibi kavramları işaret
etmektedir. Bu kavramlar da yine paralel anlamda,
“bilgi güvenliği” kavramını akla getirmekte ve hatta
bilginin temel odak noktası olan “bilişim” kavramıyla
ilişkilendirilmek suretiyle; “bilişim güvenliği”
konusunu ortaya çıkarmaktadır.
Bilişim güvenliğinin sağlanması noktasında işe
koşulan yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler
konusunda bilgi sahibi olmak; söz konusu amaç
kapsamında istendik süreçlerin geçirilmesi adına son
derece kritik bir durumdur. Ancak her şeye rağmen,
bilişim güvenliğinin sağlanamaması ya da negatif
yönde gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek;
veriye erişim, verinin kötüye kullanımı gibi
durumlarda, benzer durumların tekrar yaşanmaması
adına gerekli önlemlerin alınması süreçleri de, “bilişim
suçlarıyla mücadele” yaklaşımı kapsamında ifade
edilebilmektedir.
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Söz konusu açıklamalar kapsamında bu bildiri
çalışmasının amacı, Uşak Üniversitesi – Sürekli
Eğitim Merkezi ile Uşak Emniyet Müdürlüğü –
Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
arasındaki işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilen
eğitim sürecinin genel bir çerçevesini çizmek ve bu
sürecin sonuçlarını değerlendirmektir. İfade edilen
eğitim süreci, Uşak Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı’nda görev yapmakta olan akademisyenler
tarafından, Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı; Bilişim
Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan,
toplam 10 polis memuruna sunulmuştur. Zafer
Kalkınma Ajansı tarafından, “eğitim alma projesi”
kapsamında desteklenen bu süreç içerisinde, özellikle
günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojilerine dayalı
bilişim suçlarıyla etkili mücadele edebilmek adına
gereken bilgi ve beceriler, teorik ve uygulamalı dersler
aracılığıyla ilgili polis memurlarına kazandırılmıştır.
İlgili konu bağlamında, çalışmanın ilerleyen bölümleri
şu şekilde düzenlenmiştir: Bir sonraki bölümde,
gerçekleştirilen eğitim sürecinin genel hatları kısaca
açıklanmış ve böylece okuyucunun süreç hakkında
temel anlamda bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.
Üçüncü bölümde, eğitim süreci kapsamında ele alınan
bazı önemli konulara değinilmiş ve elde edinilen
kazanımlar vurgulanmıştır. Dördüncü bölümde, eğitim
sürecinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan
anket çalışması ve bu anket çalışmasıyla elde edilen
sonuçlar açıklanmış; son bölüm olan beşinci bölümde
ise çalışmanın sonuçları tartışılmıştır.
2. Genel Hatlarıyla Eğitim Süreci
Çalışmaya konu olan eğitim sürecinin anlam ve
önemini anlamak ve süreci daha iyi analiz edebilmek
adına, sürecin genel hatlarına değinmek yerinde bir
yaklaşım olacaktır. Buna göre söz konusu genel hatlar,
özet olarak ilerleyen paragraflarda açıklanmıştır:
“Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Uzmanlaşma” başlığı
altında, “Eğitim Verme” projesi olarak, Zafer
Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından desteklenen
çalışma, 31.10.2012 – 28.11.2012 tarihleri arasında,
toplamda 100 saatlik bir süreç kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Genel olarak, “Türkiye’de bir ilk”
olarak gerçekleştirilen bu çalışma, Uşak Üniversitesi –
Sürekli Eğitim Merkezi ile Uşak Emniyet Müdürlüğü
– Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
arasındaki işbirliğine dayalı olarak ortaya konmuş ve
bu bağlamda, eğitmenlik görev(ler)ini Uşak
Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev
yapmakta olan Öğr. Gör. Utku KÖSE ve Öğr. Gör.
Durmuş KOÇ üstlenmiştir.
Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak, 2012 yılı
başlarında kurulmuş olan Bilişim Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bir
projeye dayanan ilgili eğitim sürecinde, aşağıda sayısal
açılımı ifade edilen, 10 polis memuru yer almıştır:

•

Bilişim
Suçlarıyla
Mücadele
Şube
Müdürlüğü’nden 8 polis memuru (bütün birim
personeli),
• Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü’nden 1 polis memuru,
• Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden 1 polis
memuru.
Söz konusu 100 saatlik eğitim süreci içerisinde, –talep
edilen kurs müfredatı kapsamında olmak üzere– genel
olarak aşağıdaki kategoriler altında incelenebilecek
konulara; gerek teorik, gerekse uygulamalı süreçler
kapsamında değinilmiştir:
• Donanım ve yazılım bağlamında bilgisayar
teknolojisi ve ilgili sistemler,
• Detaylarıyla Windows ve Unix – Linux tabanlı
işletim sistemleri,
• Bilgisayar tabanlı teknolojiler arası iletişim
yaklaşımları ve bu bağlamda; temel ağ ve Internet
teknolojileri,
• Ağ ve Bilgi Güvenliği ve ilgili konular,
• Literatürde aktif durumda olan ve kurs
müfredatıyla paralel, popüler yaklaşımlar (Örn.
Bulut Bilişim),
• Bilişim suçları, bilgiyi kötüye kullanma, bilgi
hırsızlığı konularına dair ilgili konular,
• Bilişim suçlarıyla mücadele yaklaşımı bağlamında
ilgili konular.
Eğitim süreci sırasında, eğitmenler tarafından
uygulanan ve süreci pozitif yönde etkileyen başlıca
eğitimsel eğilimler de aşağıda maddeler halinde
açıklanmıştır:
• Süreç esnasında ele alınan konular, –mümkün
olduğunca– gerçek hayattan örneklerle ve
uygulamalı olarak desteklenmiştir (Özellikle
anlaşılması güç olan teknik, soyut konular üzerinde
bu yaklaşımlar işe koşulmuştur).
• İlgili konular, gerçek hayattan örneklerle
desteklendiği kadar, özellikle bilişim suçlarıyla
mücadele yaklaşımlarıyla da desteklenmiş, hatta bu
yaklaşımlar bağlamında örnek senaryolar ele
alınmıştır.
• Süreçlerle bağlantılı eğitim dokümanları ve
özellikle yazılımlar, kursiyerlerle paylaşılmıştır.
• Özellikle uygulama alt-süreçlerinde, bütün
kursiyerlerin, –mümkün olduğunca– eş zamanlı bir
şekilde eğitim faaliyetlerini yerine getirmelerine ve
faaliyetler sonucunda istenilen bilgi birikimi ve
becerileri elde etmelerine dikkat edilmiştir.
• Eğitim süreçlerinde kursiyerlerle karşılıklı
tartışma, soru – cevap… vb. şeklinde etkileşimlere
girilmiş ve böylece ilgili süreçler daha etkili,
verimli ve ilgi çekici geçmiştir.
• Kursiyerler tarafından, üzerinde durulması istenen
konulara ve bu bağlamdaki uygulamalara önem
verilmiş, süreçlerin karşılıklı yönlendirmeler
yoluyla daha etkin bir şekilde sürdürülmesi
sağlanmıştır.

176

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Kuşkusuz ki, eğitim süreci ve ilgili çalışmalar
kapsamında ele alınan birçok konu, Emniyet’in
“gizlilik” yaklaşımı kapsamına girmekte ve bu nedenle
söz konusu bu bildiri çalışmasına da konu
olmamaktadır. Bu nedenle, süreç konusunda yeterli
düzeyde bilgi vermek ve akademik anlamda
kazanımları iyi değerlendirebilmek adına, ele alınan
önemli konulardan bazılarından kısaca bahsetmek
yerinde bir yöntem olacaktır.
3. Eğitim Süreci Sırasında Ele Alınan Bazı Önemli
Konular
Detaylardan arındırılmak suretiyle, eğitim süreci
kapsamında değinilen ve sürece olumlu katkıları
yüksek olan bazı önemli konuları, kısaca aşağıdaki
şekilde açıklamak mümkündür:
•
Bilişim suçlarıyla mücadele yaklaşımındaki
önemli noktalardan birisinin de, “ilgili suçların nasıl
•
Kurs müfredatının, “Bilgisayar Bilimleri”
bağlamında ilgili literatürle bağlantılı olan kısımlarına
önem verilmiş, bu kapsamda üniversitelerde –
akademik ortamlarda işlenen konulara odaklanılmış ve
bu yolla, ilgili kursiyerlerin, akademik bağlamda da
önem arz eden, güçlü bir “bilgi altyapısına” sahip
olması amaçlanmıştır.
•
“Sanallaştırma”, “şifreleme” gibi akademik
dünyanın da yakından ilgili olduğu konulara önem
verilmiş ve bu bağlamda yine güçlü bir “bilgi
altyapısının” oluşturulması amaçlanmıştır.

işlendiği yolunda teorik ve pratik anlamda yeterli
bilgi” olduğu düşünülerek, ilgili kursiyerlere bu
paralellikte katkılarda bulunulmaya çalışılmış ve bu
bağlamda, –tabiri caizse– “Etik Hacker” kültürü
üzerinde yol alınmıştır.
•
Süreç sırasında; gerek yerel, gerekse ulusal
basında da sıklıkla yer alan ve Bilişim Suçları
kapsamında önem arz eden bazı konulara değinilmiş
ve bu bağlamda eğitim sürecinin etkinliği ve
verimliliği yüksek düzeylere ulaşmıştır.
•
Günümüzde popülerlikleri su götürmez bir
gerçek olan ve bu nedenle bilişim suçları, bilginin
kötüye
kullanımı
gibi
noktalarda
sıklıkla
soruşturmalara konu olan “Sosyal Medya” bazlı
olaylara ve ilgili uygulamalara da sıklıkla değinilmiş,
bu bağlamda bilişim suçlarıyla mücadele paralelinde
gerekli bilgi birikimi ve becerilerinin kazanılması veya
geliştirilmesi sağlanmıştır.
Geçmiş paragraflar kapsamında ifade edilen ve genel
bir çerçevesi çizilen eğitim süreci sonucunda elde
edilen kazanımların analiz edilmesi ve akademik
anlamda
değerlendirilmesi
adına,
eğitmenler
tarafından bir değerlendirme çalışması – yaklaşımı
uygulanmıştır. Bu bağlamda, elde edilen sonuçlar ve
değerlendirmeler, dördüncü bölümün konusunu
oluşturmaktadır.
4. Değerlendirme
Sürecin değerlendirilmesi adına; toplam 20 adet
ifadeden oluşan bir anket çalışması, ilgili eğitmenler
tarafından tertiplenmiş ve eğitim süreci sonunda,
kursiyerlere sunulmuştur. Bu noktada; anket
kapsamındaki ifadeler, “Likert ölçeğine göre”
cevaplandırılacak şekilde ve genel anlamda, eğitim
süreci esnasına ve sonrasına dayanan görüşlere
odaklanan yaklaşımlar kapsamında tasarlanmıştır.
Ankette yer alan en önemli 10 ifade ve bu ifadelere,
Likert ölçeği kapsamında (1: tamamen katılıyorum; 2:
katılıyorum; 3: kararsızım; 4: katılmıyorum; 5:
tamamen katılmıyorum) verilen ilgili cevaplar, Tablo 1
kapsamında sunulmuştur.
Elde edilen veriler; gerçekleştirilen eğitim sürecinin,
kursiyerler üzerinde oldukça pozitif yönde etkileri
olduğunu göstermektedir. Tablo 1 kapsamında sunulan
en önemli 10 anket ifadesinin yanında, geriye kalan
anket ifadelerine verilen cevaplar da oranlar açısından
ilgili tabloda yer alanlarla benzer niceliklerde elde
edilmiştir.
Değerlendirme bağlamında; gerek anket çalışmasıyla
ulaşılan sonuçlara bakılarak, gerekse daha önceki
paragraflarda anlatılanlardan yola çıkarak, söz konusu
eğitim sürecinin; özel anlamda etkili ve verimli, genel
anlamda ise başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve
sonuçlandırılmış olduğunu ifade etmek mümkündür.
5. Sonuçlar
Bu
çalışmada;
bilişim
suçlarıyla
mücadele
kapsamında, üniversite ve Emniyet işbirliği
neticesinde gerçekleştirilen eğitim sürecinin genel
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hatları ve bu bağlamda izlenen yaklaşımlarla birlikte
amaçlar, alt-süreçler ve kazanımlar ifade edilmiş;
kısacası, konu edinilen eğitim sürecinin bir çerçevesi
çizilmiştir. Bu noktada ayrıca, sürecin etkinliği,
verimliliği ve başarımı konusunda fikir elde etmek
adına düzenlenen bir değerlendirme yaklaşımı da ele
alınmıştır.
Elde edilen sonuçlar ve süreç kapsamındaki genel
izlenimler, akademik tabanlı bu eğitim yaklaşımının,
bilişim suçlarıyla mücadele aşamasında ilgili emniyet
biriminin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerin
hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağladığını ortaya
koymaktadır. Bu noktada bahsedilmesi gereken diğer
bir önemli husus da; çalışmanın gerek akademik
çevrede, gerekse emniyet çevresinde ses getiren bir
çalışma olarak sonuçlanmış olmasıdır. Bu durum, söz
konusu proje çalışmasının ve genel anlamda eğitimsel
yaklaşımın ne derece önemli ve etkili bir düzeyde
olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir.
Ortaya konulan çalışma aynı zamanda; bilişim
suçlarıyla mücadelede üniversite ile emniyet birimleri
arasındaki işbirliğini ortaya koyması ve bu kapsamda;
gerek süreci, gerekse elde edilen sonuçları
değerlendirmesi nedeniyle, önemli bir referans kaynağı
– yaklaşımı olmaktadır. Yazarlar – eğitmenler söz
konusu
çalışmanın,
gelecek
zamanlarda
gerçekleştirilebilecek benzer çalışmalara da ön ayak
olabileceğini ve bu bağlamda Türkiye çapındaki
akademik kurumları ve diğer emniyet birimlerini
paralel çalışmalar yapmaya sevk edebileceğini
düşünmektedir.
6.Kaynaklar
[1] Yalçın, N., Köse, U., “Sending e-mail with an
encryption algorithm
based
on
private-key
encryption”, Proceeding of the International
Conference on Information and Communication
Systems 2009 (ICICS 2009), Jordan, 33-37, (2009).
[2] Köse, U., “Security approaches in internet
communication”, AL-Dahoud Ali, Walid A. Salameh ,
Linda Smail (ed.), Intelligent Communication System,
UBICC, (2010)
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Özet: Akıllı telefonlar sadece günlük yaşamın değil iş yaşamının da vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Son
yıllarda yapılan araştırmalar, akıllı telefon kullanımının giderek arttığını göstermektedir. Artık akıllı telefonlar,
sıradan mobil telefonların sağladığı özelliklerin yanı sıra, bilgisayarların yapabildiği çoğu işlemi yerine
getirebilmektedir ve maliyet tasarrufu ve verimlilik başta olmak üzere işletmelere çok sayıda faydası olan
aygıtlar haline gelmiştir. Bu araştırmada, akıllı telefonların kullanımını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve bu
faktörlerin akıllı telefon kullanımını ne düzeyde etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma
kapsamında, mobil iletişim sektörü çalışanlarına yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın
bulguları, örgütsel faktörlerin mobil iletişim sektörü çalışanlarının akıllı telefon kullanımını pozitif olarak
etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, bireysel ve sosyal faktörlerin akıllı telefon kullanımını etkilemediği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Akıllı telefon, bireysel faktörler, örgütsel faktörler, sosyal faktörler, mobil iletişim sektörü

An Investigation on Factors Affecting the Use of Smartphones
Abstract: Smartphones have become necessary components of both daily life and business life. Recent research
shows that smartphone use gradually increases. In addition to the features provided by mobile phones,
smartphones have most of the functionalities of computers, and provide many benefits to businesses, including
savings and productivity. In this research study, the factors that affect the use of smartphones and whether or not
these factors affect smartphone use will be investigated. In the context of this study, a survey was conducted
with the mobile communication sector personnel. Results of this study reveal that organizational factors
positively influence smartphone use. We also found that individual and social factors do not have any
statistically significant impact on smartphone use.
Keywords: Smartphone, individual factors, organizational factors, social factors, mobile communication sector
Giriş
Son yıllarda mobil cihazlar hayatımıza büyük ölçüde
yön vermeye başlamıştır. İlk zamanlarda sadece
telefon görüşmesi ve kısa mesaj gönderimi gibi
fonksiyonları içeren bu cihazlar günümüzde büyük bir
değişim sürecine girmiştir. Mobil cihazlar arasında
akıllı telefonlar (smartphone) artık bir bilgisayardan
farksız bir hale gelmiş olmakla birlikte, her ölçekteki
işletmeler tarafından artan oranlarda birçok faaliyetin
yürütülmesinde kullanılmaktadır. Öyle ki, 2011’de
yapılan bir araştırmada, küçük işletmelerin %63’ü, orta
ölçekli işletmelerin %82’si ve büyük işletmelerin ise
%92’si akıllı telefon kullandıkları sonucuna varılmıştır
[8].
IDC (International Data Corporation)’nin yaptığı
araştırmaya göre, 2010 yılında dünya çapında 305
milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşmiştir (Şekil
1). 2011 yılında ise bu rakam %62’lik bir artış
göstererek 494 milyon adete ulaşmıştır. Aynı
araştırmaya göre, 2012 yılı için tahmin edilen toplam
akıllı telefon satışı 660 milyon adet olarak tahmin
edilmekle birlikte, 2015 yılı itibariyle dünya çapında
toplam bir milyar adet akıllı telefon satışına ulaşılması

öngörülmektedir. Akıllı telefon satışları yıllar geçtikçe
artmakla birlikte, bu rakamlar akıllı telefonların
günlük yaşamda ve iş yaşamındaki öneminin
artacağının bir göstergesidir [7].

Kaynak: IDC, Mart 2012-11-24
Şekil 1. Dünya çapındaki akıllı telefon satışları
Akıllı telefonların hayatımızdaki artan önemi, son
dönemde birçok araştırmanın da konusu olmuştur ve
bu konuda yapılan araştırmaların sayısı artmaktadır
[1]. Park ve Chen (2007) yaptıkları araştırmada doktor
ve hemşirelerin akıllı telefon kullanımını etkileyen
motivasyonel faktörleri incelemiştir. Bu araştırmanın
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bulgularına göre, kullanışlılık ve akıllı telefon
kullanımına yönelik tutumlar, akıllı telefon kullanım
niyetini pozitif olarak etkilemektedir [14]. Bodker vd.
(2009), bireylerin içsel ve dışsal değerlerinin akıllı
telefon kullanımını ne yönde etkilediğini incelemiş
olup, akıllı telefon ve diğer kablosuz mobil aygıtların
tasarımı için önerilerde bulunmuşlardır [3]. Chen vd.
(2009), dağıtım hizmetleri ile ilgili bir işletmede
yapılan araştırmada, bilgisayar öz-yeterliliğinin akıllı
telefon kullanımını, akıllı telefon kullanımına yönelik
tutumlar üzerinden dolaylı olarak etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır [4]. Bao vd. (2011) büyük bir işletmenin
çalışanlarının akıllı telefon kullanımları ile ilgili
yaptıkları
çalışmada,
bilgisayarlar
ile
karşılaştırıldığında, akıllı telefonların okumayı
hızlandırdığı, fakat metin girişini yavaşlattığı sonucuna
varmışlardır [2]. Kang vd. (2011) genel kullanıma
yönelik yaptıkları çalışmada, kullanışlılığın akıllı
telefon kullanım niyetini pozitif yönde etkilediği
sonucuna varmakla birlikte, kullanım kolaylığı ve
akıllı telefon kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki
tespit edememiştir [9]. Lane ve Manner (2011) ise
kişilik özellikleri ve akıllı telefon sahipliği ve
kullanımı arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik
çalışmalarında, dışadönük bireylerin akıllı telefona
sahip olmaya ve kullanmaya daha yatkın oldukları
sonucuna varmıştır [11].

kullanılabilirler [10]. Özetle, akıllı telefonlar aşağıdaki
özelliklere sahip olabilmektedir [18];
1. Telefon görüşmesi ve kısa mesaj
2. GPS, WiFi, 3G, Bluetooth gibi gelişmiş bağlantı
seçenekleri
3. Mobil internet bağlantısı
4. Mobil
uygulamaların
yüklenebileceği
bir
uygulama marketi
5. Üzerinde uygulama geliştirilebilen bir mobil
işletim sistemi
6. Dokunmatik arayüz
7. Birden
fazla
uygulamayı
aynı
anda
çalıştırabilmesi
8. Dahili yada eklenebilir hafıza
9. Görüntü ve ses kaydı

Akıllı telefon kullanımını etkileyen faktörlere yönelik
literatürde çok sayıda çalışma olmakla birlikte, bu
çalışmaların çoğunluğu genel kullanıma yöneliktir.
Yapılan incelemelerde çalışanlara yönelik olarak
yapılan az sayıda çalışmaya rastlanmakla birlikte,
mobil iletişim sektörü çalışanlarına yönelik herhangi
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca, bu konuda
Türkiye’de yapılan herhangi bir ampirik araştırma
tespit edilmemiştir.

Akıllı telefonlar ve bunların sağladıkları özellikler,
sadece ticari işletmelerde değil her türlü örgüte fayda
sağlayabilmektedir. Bu faydalar örgütlere genel olarak
maliyet tasarrufu, verimlilik artışı ve yenilikçilik
kabiliyeti olarak yansımaktadır. Akıllı telefonların
örgütlere sağladığı faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilir
[17];
1. Akıllı telefonlar ile e-mail hesaplarına erişim
kolay olmakla birlikte bu maliyetleri azaltıp,
verimliliği arttırmaktadır.
2. İşletme içindeki sistemlere uzaktan erişim
sayesinde gereksiz telefon görüşmeleri ve şirket
ziyaretleri azaltılmaktadır.
3. Navigasyon kabiliyeti sayesinde ulaşılmak istenen
yerlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak
ulaşılmaktadır.
4. GPS fonksiyonu sayesinde mekan paylaşımı ve
çalışan takibi sağlanabilmektedir.
5. Yüksek çözünürlüklü kameralar işbirliği ve
doküman paylaşımını sağlayabilmektedir.
6. Wi-Fi özelliği sayesinde ücretsiz internet erişimi
sağlanabilmekte
ve
seyahatlerde
internet
maliyetlerini azaltabilmektedir.
7. Örgütteki sistemler aracılığıyla dışarıdan veri
paylaşımı ve transferi gerçekleştirilebilmektedir.

İşte bu nedenle, bu araştırmanın amacı, akıllı telefon
kullanımı ve bunu etkileyen bireysel, örgütsel ve
sosyal faktörlerin incelenmesi ve bunlar arasındaki
ilişkilerin tespit edilmesidir. Bu araştırma kapsamında,
mobil iletişim sektörü çalışanlarına yönelik bir anket
uygulaması yapılmış olup, araştırma modeli kısmi en
küçük kareler (PLS) yöntemi ile analiz edilmiştir.
2. Akıllı Telefonlar (Smartphones)
Akıllı telefonlar, sıradan mobil telefonlara göre daha
üst düzeyde bilgi işlem kabiliyeti ve bağlanabilirliğe
sahip olan mobil telefonlardır. Kullanıcılarına telefon
görüşmeleri yapmalarına olanak sağlamalarının
yanında, PDA ve çoğu bilgisayarlarda bulabilecekleri
özellikleri
(e-mail
gönderip
almak,
ofis
dokümanlarının düzenlenmesi, vb.) eklemelerini
sağlarlar. Ayrıca, türü ne olursa olsun her türlü içeriğin
(görüntü, ses ya da metin) oluşturulmasında

Akıllı telefonlar günümüzde verilerin iletimi, internet
erişimi, e-mail ve anlık mesajların iletimi, dijital
içeriğin görüntülenmesi ve şirket içindeki sistemlerle
veri iletimi yapılması, vb. gibi bilgisayarların yaptığı
çoğu
işin
yürütülmesini
sağlayabilmektedir.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise akıllı telefon,
netbook ve tablet bilgisayar gibi mobil aygıtların
internet
erişimi
gibi
bilgi
ihtiyaçlarının
karşılanmasında temel araçlar olacağı, işletmelerin ise
bilgi işlem süreçlerini masaüstü bilgisayarlardan bu
mobil aygıtlara kaydıracağı öngörülmektedir [12].

3. Araştırma
3.1. Araştırmanın Amacı
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Bu araştırmanın amacı, sadece gündelik hayatın değil
iş yaşamının da vazgeçilmez unsurları arasında yer
almaya başlayan akıllı telefonların kullanımını
etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve bu faktörlerin
akıllı telefon kullanımını ne düzeyde etkilediğinin
incelenmesidir.
3.2. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Bu çalışma kapsamında test edilecek olan araştırma
modeli Şekil 2’de gösterilmiştir. Araştırma modelinde
Akıllı Telefon Kullanımı bağımlı değişken olup,
Bireysel Faktörler, Örgütsel Faktörler ve Sosyal
Faktörler araştırmanın bağımsız değişkenlerini
oluşturmaktadır.
Bireysel
Faktörler

Örgütsel
Faktörler

Sosyal
Faktörler

H1
Akıllı
Telefon
Kullanımı

H2

H3

Şekil 2. Araştırma modeli ve hipotezleri
Araştırma modelindeki Akıllı Telefon Kullanımı
(ATKL), çalışanların işleri ile ilgili faaliyetlerinde
akıllı
telefonları
kullanım
düzeyleri
olarak
tanımlanmıştır. Bireysel Faktörler (ATBF), akıllı
telefon kullanımını etkileyen eğitim, yaş, deneyim ve
kişisel özellikler gibi faktörler olup, Örgütsel
Faktörler (ATOF) üst yönetim desteği, işletme
büyüklüğü, girişimcilik yeteneği vb. gibi faktörlerdir.
Son olarak Sosyal Faktörler (ATSF) ise diğer kişilerin
ve işletmenin akıllı telefon kullanımını ne düzeyde
etkilediği ile ilgili faktörlerden oluşmaktadır.
Akıllı
telefon
kullanımı
göz
önünde
bulundurulduğunda, yukarıda belirtilen faktörlerin
akıllı telefon kullanımını pozitif yönde etkilediğine
yönelik araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir:
Hipotez 1: Bireysel faktörler ile akıllı telefon
kullanımı arasında pozitif bir ilişki vardır.
Hipotez 2: Örgütsel faktörler ile akıllı telefon
kullanımı arasında pozitif bir ilişki vardır.
Hipotez 3: Sosyal faktörler ile akıllı telefon kullanımı
arasında pozitif bir ilişki vardır.

anket yöntemi ile 152 çalışana anket linki
gönderilmiştir. Bunlardan 47’si anketimize katılmış
olup %31’lık bir anket cevap oranı yakalanmıştır.
Anket, akıllı telefon kullanımı, bunu etkileyen
bireysel, örgütsel ve sosyal faktörler, akıllı telefonu
kullanım amaçları ve demografik soruların yer aldığı
altı bölümden oluşmaktadır. Anket sorularının
oluşturulmasında literatürden çeşitli kaynaklardan
faydalanılmıştır [14, 16]. Anket soruları 5’li Likert
tipinde hazırlanmıştır (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5
= Kesinlikle katılıyorum). Katılımcıların gönderdiği
anketler incelendiğinde, 10 adet anketin eksik
cevaplandığı tespit edilmiştir ve bunlar veri analizine
dahil edilmemiştir.
3.4. Veri Analizi
Araştırmada Şekil 1’de gösterilen model PLS (Partial
Least Squares-Kısmi En Küçük Kareler) yapısal eşitlik
modellemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu analiz
SmartPLS paket programı kullanılarak yapılmıştır
[15]. PLS ölçülen modelin psikometrik özellikleri (her
bir değişkenin ölçümünde kullanılan ölçeğin
güvenilirlik ve geçerliliği) ve yapısal modelin
parametrelerini (modeldeki değişkenler arasındaki
ilişkinin derecesi ve anlamlılık düzeyi) eşzamanlı
olarak değerlendirmektedir. PLS yönteminin veri
dağılımı konusunda hiçbir varsayımı olmamakla
birlikte, tahminlerin istatistiki anlam düzeylerinin
tespitinde (bootstrapping ve jackknifing gibi)
parametrik olmayan yöntemleri kullanmaktadır.
Ayrıca PLS yöntemi örneklem büyüklüğü konusunda
minimum düzeyde kısıtlama getirmektedir. Yani,
örneklemin küçük olduğu durumlarda veri analizini
mümkün kılmakta ve bu özelliğiyle de bu araştırma
için en uygun yöntem olmaktadır [5].
Test edilen modelin güvenilirlik sonuçları Tablo 1’de
gösterilmektedir. Bu kapsamda bileşik güvenilirlik
(Composite Reliability) ve Cronbach Alpha katsayısı
değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonucunda tabloda
görüldüğü gibi, model için tüm güvenilirlik değerleri
genel kabul görmüş değere (0,70) eşit ya da üzerinde
çıkmıştır [13]. Ayrıca, Açıklanan Ortalama Varyans
(AVE-Average
Variance
Extracted)
değeri
hesaplanmış olup, bu değer Fornell ve Larcker
(1981)’in önerdiği 0,50’lik düzeyin üstündedir [6].
Tablo 1. Araştırma modeli güvenilirlikleri

3.3. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de mobil iletişim
sektöründe faaliyette bulunan bir işletmenin
Diyarbakır, Erzurum ve İzmir bölge müdürlüklerinde
çalışanlara bir anket uygulaması yapılmıştır. Online
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Araştırma modelinde, üç bağımsız değişkenin
(bireysel, örgütsel ve sosyal faktörler) akıllı telefon
kullanımı pozitif yönde etkilediği gösterilmiştir. Her
bir değişkenin farklı bir kavramı ölçtüğünü kontrol
etmek için ayırdedicilik geçerliliği (discriminant
validity) hesaplanmıştır. Tablo 2’de köşegen
elemanları ayırdedicilik geçerliliğini destekler şekilde
kendine ait sütün ve satırdaki değerlerden daha
yüksektir. Sonuçlar tüm değişkenlerin ampirik olarak
birbirlerinden farklı olduklarını göstermektedir.

Tablo 3. Araştırma modeli ölçekleri ortalama,
standart sapma ve faktör yüklemeleri

Tablo 2. Araştırma modeli ayırt edicilik geçerliliği

Araştırmada yakınsaklık geçerliliği (convergent
validity) PLS ile her bir anket sorusunun ayrı ayrı
faktör yüklemesi yapılarak test edilmiştir. Genel kabul
görmüş kurala göre yakınsaklık geçerliliğini
belirleyebilmek için; kendi yapısı içerisinde her bir
soru 0,70’den büyük olarak yüklenmelidir. Tablo 3’de
görüldüğü gibi sadece bir anket sorusu dışında (ATKL
= 0,57) tüm anket soruları ilgili faktörlere 0,70’den
daha büyük olarak yüklenmiştir. Bundan dolayı, bu
çalışmada kullanılan ölçeklerin yakınsaklık geçerliliği
onaylanmıştır.
4. Bulgular
4.1. Demografik Bulgular
Demografik bulgular Tablo 4’de gösterilmiştir. Ankete
katılanların %3’ü 20-24, %24’ü 25-29, %38’i 30-34,
%30’u 35-39 yaş aralığında olup, 40 yaş ve üzeri
çalışanlar katılımcıların %3’ünü teşkil etmektedir.
Tabloya
bakıldığında,
anket
katılımcılarının
çoğunluğunun erkek olduğu (%59), 6 ile 10 yıl
arasında çalıştığı (%38) ve genellikle lisans mezunu
oldukları (%57) gözlemlenmektedir. Ankete katılan bir
kişi ise demografik soruları boş bırakmıştır.
Tablo 4. Demografik bulgular

4.2. Temel Bulgular
Yapısal model sonuçları Şekil 3’de gösterilmiştir.
Şekilde, değişkenler arasındaki bağlantıların Beta
katsayıları ve önem düzeylerine, ayrıca içsel
değişkenin R2 değerine yer verilmiştir. İçsel değişken
olan Akıllı Telefon Kullanımı’na ait R2 değeri önemli
ölçüde yüksektir. Akıllı Telefon Kullanımı’ndaki
değişimin %49’ü bunu etkileyen değişkenler (bireysel,
örgütsel
ve
sosyal
faktörler)
tarafından
açıklanmaktadır.
Bireysel
Faktörler

2

0,03

Örgütsel
Faktörler

0,60**

Sosyal
Faktörler

0,13

R = 0,49
Akıllı
Telefon
Kullanımı

* p < 0.05; ** p < 0.01
Şekil 3. Yapısal model sonuçları
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Yapısal model sonuçların göre Bireysel Faktörler ve
Sosyal Faktörler ile Akıllı Telefon Kullanımı arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Bu sonuçlara göre Hipotez 1 ve Hipotez 3
reddedilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre,
Örgütsel Faktörler ve Akıllı Telefon Kullanımı
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (β = 0,60; p
< 0.01). Buna göre Hipotez 2 kabul edilmiştir.
5. Sonuç
Bu araştırmada, akıllı telefonların kullanım düzeyini
etkileyen faktörler ve bu faktörlerin akıllı telefon
kullanımını ne düzeyde etkilediğinin tespit edilmesi
gibi konular ele alınmıştır. Araştırma kapsamında,
mobil iletişim sektörü çalışanlarına yönelik bir anket
uygulaması yapılmıştır.
Araştırmanın temel bulgularına göre, üst yönetim
desteği, işletme büyüklüğü, girişimcilik yeteneği vb.
gibi bileşenlerden oluşan örgütsel faktörler akıllı
telefon kullanımını önemli ölçüde etkilemektedir.
Diğer yandan, araştırmanın sonuçları, eğitim, yaş,
deneyim ve kişisel özellikler gibi bileşenlerden oluşan
bireysel faktörlerin, diğer kişiler ve işletme yönetimi
gibi bileşenlerden oluşan sosyal faktörlerin akıllı
telefon kullanımını etkilemediğini göstermektedir.
Sonuç olarak, akıllı telefon kullanımına başlayan, bunu
yaygınlaştırmaya çalışan ya da gelecekte bu
teknolojilerden faydalanmayı amaçlayan işletmeler,
bireysel ya da sosyal faktörlerden çok örgütsel
faktörlere yönelmeleri gerekmektedir. İşletmelerin
akıllı telefonlardan faydalanmaları ve işletmeye artı bir
değer olarak entegre edebilmeleri için, çalışanlarına
akıllı telefon sağlamaları tek başına yeterli
olmamaktadır. Bu teknolojilerin mümkün olduğunca
işletmenin süreçlerine entegre edilmesi ve çalışanların
faaliyetlerini bu teknolojiler sayesinde yürütmelerinin
sağlanması gerekmektedir. Bu konuda üst yönetimin
desteği ve belirleyeceği politikalar çalışanların akıllı
telefon kullanımı ve bunun arttırılması konusunda yol
gösterici olacaktır. Ayrıca, işletme içinde çalışanların
yenilikçilik kabiliyetlerini gösterebileceği bir kültür
oluşturulması ve bunun teşvik edilmesi de akıllı
telefonların işletmelerde etkin olarak kullanılmasını
sağlayacaktır.
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Özet: Yazılım projelerinde,geliştirilecek yazılımın büyüklüğü ve harcanacak emeğin kestirimi, projelerin
doğru planlanması ve hesaplanması açısından çok önemlidir.Yazılım geliştirme sürecinin başında,büyüklük,
emek ve maliyet kestirimleri geliştiricilerin ve yöneticilerin karşılaştığı en önemli problemlerdir. Yazılım proje
yönetiminde çok önemli olan ölçme ve bu kavram çerçevesinde yapılanan kestirim yöntemleri aracılığı ile
zaman ve işgücü gibi planlamaların yapılabilme gereği açıktır. Bu çalışmada bir yazılım projesinin büyüklüğü,
işlev puanı yöntemiile hesaplanmıştır.Aynı yazılım projesi, farklı yazılım grupları tarafından
gerçekleştirilmiştir.Yazılım projesi için yapılan ilk tahminleme ile yazılım gruplarının gerçekleştirmiş olduğu
çalışma sonunda elde edilen veriler karşılaştırılmış ve sonuçlara yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yazılım Proje Yönetimi, Büyüklük Kestirimi, İşlev Puanı Analizi

Size Estimation in Software Projects
Abstract: Estimating the size of software and the effort to be spent to develop it is very important for the
accurate planning and calculation of software projects. At the beginning of the software development process,
size, effort and cost estimations are the most important problems that developers and administrators face.
Necessity of making plans such as time and effort planning through the concept of measuring that is so important
in software project administration and the estimation methods takes shape around this concept is obvious. In this
study, the size of the software project was calculated through the function point’s method. The same software
project, implemented by different software development teams. Early estimations made for the software project
and the data obtained as a result of the teams' studies are compared and comparison results are provided.
Keywords: Software Project Management, Size Estimation, Function Point Analysis
kestirim yapabilme imkânı bulabileceklerdir. Yazılım
projelerinde kaliteyi arttırmak, her şeyden önce doğru
ölçme yöntemlerine bağlıdır.

1. Giriş
Her yazılım projesinin temel hedefi, müşterinin
ihtiyaçlarını karşılayan, öngörülmüş bütçe ile
zamanında teslim edilen hatasız bir yazılım
geliştirmektir.
Yazılımda ölçüm yöntemlerinin kullanılması, yazılım
sektöründe gittikçe önem kazanmaktadır. Yazılım
ölçümü, yazılım projesini anlamak ve modellemek,
yazılım projelerinin yönetilmesine yol göstermek ve
yazılım
süreç
geliştirme
çalışmalarını
yön
vermekaçısından yazılım şirketleri için çok önemlidir.
Bu amaç doğrultusunda bildirininikinci bölümünde
yazılım büyüklük yöntemlerinden,üçüncü bölümde
yazılım
projesinin
kapsamındabahsedilecektir.
Dördüncü bölümde,projenin başlangıcında yapılan
işlevsel büyüklük kestirimi ve geliştirilmesi sonrasında
elde
edilen
ölçütler
anlatılmıştır.Sonbölümde
isesonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.
2.Yazılım Büyüklük Kestirim Yöntemleri
Yazılımın ölçülebilmesi, harcanılan zaman, emek,
proje büyüklüğü ve kalite gibi faktörlerin
belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Organizasyonlar,
bu verilere dayanarak ileride alacakları projeler için

Yazılım
büyüklük
kestiriminde
kullanılan
yöntemler;teknik büyüklük kestirim yöntemleri
veişlevsel büyüklük kestirim yöntemleri olarak
sınıflandırılmıştır.
Teknik
büyüklük
kestirim
yönteminde en çok bilinen yöntem Satır Sayısı (Lines
of Code - LOC) yöntemidir [1]. Uygulamanın
büyüklüğünü anlamak için bilgisayar programlarındaki
kodların satırlarını sayma en geleneksel ve en yaygın
şekilde kullanılan yazılım ölçümüdür. Kolaylığı ve
doğrudan ölçülebilirliği açısından en fazla kullanılan
yazılım ölçme yöntemi, satır sayısıdır.
Ancak kullanılan bu yöntemin bazı dezavantajları
vardır. Programlama dili farkı, deneyim farkı gibi
nedenlerle LOC yöntemi projenin büyüklüğünü
tahminlemede direkt olarak kullanılan bir yöntem
değildir. Bu nedenle İşlevsel Büyüklük Ölçümü
(Functional Size Measurement - FSM), yöntemleri
kullanılmaktadır. Bu yöntemde yazılımın işlevselliğini
temel alınmaktadır.
2.1 İşlevsel Büyüklük Kestirim Yöntemleri
İlk olarak İşlev Puanı (Function Points) ve İşlev Puan
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Analizi (Function Points Analysis - FPA) 1979 yılında
IBM’in satır sayısına alternatif olarak yazılım
büyüklük ölçümü için Allan Albrecht tarafından ortaya
çıkartılmıştır. 1983’de ise, Allan Albrecht ve John
Gaffney tarafından Yönetim Bilgi Sistemlerinin
büyüklüğünü ölçmek için FSM yöntemi geliştirilmiştir
[2]. Daha sonra farklı kitleler tarafından orijinal FPA
yöntemi üzerinde yapılan oynamalarla, aralarında
ölçüm yöntemi farklı birçok FSM yöntemi
geliştirilmiştir. Aşağıda bazı işlevsel büyüklük
kestirim yöntemleri verilmiştir:
• İşlev Puanı (Function Points - FP),
• IFPUG İşlev Puanı Analizi (IFPUG Function
Points Analysis – IFPUG FPA),
• Mark II İşlev Puanı (Mark II Function Points – MK
II FP),
• Nesma İşlev Puanı (Nesma Function Points),
• Tam İşlev Puanı (Full Function Points – FFP),
• COSMIC Tam İşlev Puanı (COSMIC Full
Function Points – COSMIC FFP),
• Nesne Puanı (Object Points),
• Nesne-Tabanlı İşlev Puanı (Object-Oriented
Function Points – OO FP),
• Nesne-Tabanlı Yöntem İşlev Puanı (ObjectOriented Method Function Points – OOmFP)
2.2 İşlev Puanı (Function Points)

uygulamanın içine doğru olan süreçleri ve işlenebilir
verileri gösterir.Veri genellikle uygulamaya içine
eklenebilir,silinebilir veya güncellenebilir. Dış
girdilere örnek olarak; kullanıcının bilgi girişi yaptığı
veri giriş ekranları ve mantıksal dâhili dosyalar
verilebilir.
‒
Dış Çıktılar: Verinin uygulama sınırları
içinden dışarı çıkmasına izin veren süreç veya
işlemlerdir. Dış çıktılara örnek olarak; raporlar,
doğrulama mesajları ve ekran çıktıları verilebilir.
‒
Dış Sorgular: Kullanıcı isteğidoğrultusunda
alınan hızlı veri çıkışlarıdır Dış sorgular dosyada
saklanan veriyi değiştirmez veya güncellemez. Sadece
bilgiyi okurlar.
‒
İç Mantıksal Dosyalar: Uygulama sınırları
ile birlikte verilerin saklandığı mantıksal bir dosyadır.
İç mantıksal dosyalara örnek olarak, dâhili kullanıcı
verileri, saklanan veriler verilebilir.
‒
Dış Arayüz Dosyaları: Başka bir uygulama
sistemi ile olan paylaşımı ifade eder.
Tablo 4. İşlev Puanı Karmaşıklık Tablosu
Bileşenler
Dış Girdiler
Dış Çıktılar
Dış Sorgular
İç
Mantıksal
Dosya
Dış
Arayüz
Dosya

Bu yaklaşım; verimliliğin, üretilen işlev puanına göre
adam-ay olarak belirlenmesini öngörür.
Eğer proje ile ilgili girdi çıktı gibi özellikler tahmin
edilebiliyorsa, bunlar kullanılarak geliştirilecek
sisteme ait bir İşlev Puanı hesabı yapılabilir ve
sonuçlar Satır Sayısına (LOC) çevrilebilir. Bu satır
sayısından maliyet, emek ve süre tahmini
yapılabilir.İşlev puanı dönüşüm süreci, Şekil 1’de
gösterilmiştir [3].

Basit
3
4
3

Orta
5
6
5

Karmaşık
6
7
6

7

13

15

5

9

10

Adım-2: Düzeltilmemiş İşlev Puanı’nın (Unadjusted
Function Points - UFPs) hesaplanması:
UFP = [Dış Girdiler x W(1)] +
[Dış Çıktılar x W(2)] +
[Dış Sorgular x W(3)] +
[İç Mantıksal Dosyalar x W(4)] +
[Dış Arayüz Dosyaları x W(5)]
Her bir bileşenin zorluk derecesi basit, orta ve
karmaşık gibi Tablo 1’de verilen rakamsal değerlere
bağlı olarak ölçülebilmektedir. Bu ölçülen değerler
toplanarak
Düzeltilmemiş
İşlev
Puanı’nı
oluşturmaktadır.

Şekil 15. İşlev Puanı Dönüşüm Süreci
İşlev Puanı’nın hesaplanması ve Satır Sayısı’na
dönüştürülmesi süreci beş adımdan oluşmaktadır.
Adım-1:İşlev Puanında sisteminişlevselliği 5 ayrı
bileşenle incelenmektedir:
‒
Dış
Girdiler:Uygulamanın
dışından

Adım-3:
Teknik
Karmaşıklık
Faktörünün
(Technical ComplexityFactor - TCF)hesaplanması:
Tablo 2’de verilen 14 genel sistem özelliği
kullanılarak sistemin beklenilen uygulama zorluğu için
ilave bir Teknik Karmaşıklık Faktörü (TCF)
hesaplanır.
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Tablo 5. Genel Sistem Özellikleri

DELPHI 5

18

JAVA 2

46

VISUAL BASIC 6

24

SQL

13

Dördüncü
Diller
Nesne
Diller

Kuşak
Tabanlı

20

30

3.Yazılım Projesi Kapsamı
Yazılım projesi toplam yedimodülden oluşan bir
Windows uygulamasıdır. Programa ilişkin modüller
aşağıda verilmektedir.
14 genel sistem özelliği için verilen her bir soruya 0 ile
5 arasında değerler verilir ve bu değerler toplanarak
Etki Derecesi (Degree of Influence - DI) hesaplanır.
0: hiç yok ya da etkisiz,
1: önemsiz etki,
2: az etkili,
3:orta düzeyde etkili
4: önemli düzeyde etkili,
5: güçlü etki
DI = i=1.. 14Cevapi
TCF = 0,65 + 0,01 x DI
Adım-4: İşlev Puanı
kullanılarak hesaplanır:

aşağıda

verilen

formül

FP = UFP x TCF
İşlev Puanı’nı, Satır Sayısına dönüştürmek için
aşağıdaki formülden yararlanılır.
LOC = FP x Prog. Dili LOC Katsayısı

Tablo 6. Bazı Programlama Dillerinin
LOC/FP Oranları
Programlama Dili

LOC/FP

C

128

C ++

53

COBOL

107

FORTRAN

105

a)
Kullanıcı Giriş Ekranı
b)
Ürün Arama Listeleme Ekranı
‒
Arama
Kriterleri
(Ürün
Kodu,ÜrünAdı,Kategorilere Göre Arama)
‒
Listeleme(Ürün Kodu, Ürün Adı, Kategori
Sil,Stok Durumu,Aktiflik)
c)
Stok Giriş Güncelleme ve Silme Ekran
‒
Ürün Adı, Kategori, Adet, Stok Giriş
Tarihi,Hangi Bölüme Gönderilmiş, Aktif
d)
Kişisel Bilgiler
‒
Ad,Soyad, Bölüm, Unvan (Dışarıdan)
e)
Kategori Bilgileri ve Demirbaş Bilgileri Giriş
Ekranı
f)
Personel Üzerine Demirbaş verilmesi
‒
Personel unvanına göre, adına, soyadına ve
bölümüne göre arama yapabilmektedir.
‒
Personel üzerine demirbaş verme işlemleri
yapılabilmektedir.
g)
Listeme Raporlama
‒
Stok ismine göre, stok tipine göre, stok
türlerine göre arama yapılabilmektedir
‒
Personel
üzerindeki
stokları
listeleyebilmektedir.
4. Projenin Başlangıcında
Büyüklük Kestirimi

Yapılan

İşlevsel

Proje ile ilgili büyüklük hesabı, işlev puanı yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Sisteminişlevselliği 5 ayrı
bileşen dikkate alınarak belirlenmiştir.Tablo-4’de
hangi düzeyde kaç adet bileşen olduğu gösterilmiştir.
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Tablo 7. Karmaşıklık Düzeylerine Göre Bileşen
Sayıları
Bileşenler
Dış Girdiler
Dış Çıktılar
Dış Sorgular
İç
Mantıksal
Dosya
Dış Arayüz Dosya

Basit
2
0
0

Orta
2
3
0

Karmaşık
0
1
0

0

1

0

1

0

0

4.1Projenin Geliştirilmesi Sonrasında Elde Edilen
Ölçütler
Aynı yazılım projesi,üçfarklıyazılım ekibi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım ekipleri aynı teknolojik
altyapıyı
kullanarak
bu
yazılım
projesini
geliştirmişlerdir.
Yapılan çalışmalar sonucunda
projeye ilişkin veriler,“SourceMonitor V3.3” [5]
kullanılarak
elde
edilmiştir.
Şekil
2’de
“SourceMonitor”
programına
ilişkin
arayüz
görülmektedir.

UFP = [Dış Girdiler x W(1)] +
[Dış Çıktılar x W(2)] +
[Dış Sorgular x W(3)] +
[İç Mantıksal Dosyalar x W(4)] +
[Dış Arayüz Dosyaları x W(5)]
UFP = [(2*3) + (2*5)] + [(3*6) + (1*7)] +
[1*13] + [1*5] = 59

DI = 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 + 1 +
3+ 2 + 1 + 1 + 5 = 34
TCF = 0,65 + (0,01 * 34) = 0,99
FP = UFP * TCF = 58,41

Her yazılım ekibinin gerçekleştirmiş olduğu yazılım
projesine ait Kod Satır Sayısı (Lines of Code - LOC)
değerleri Tablo 5’de sunulmuştur.

VB programlama dili ile tahmini proje satır sayısı;
‒
LOC = 58,41 * 24 = 1401,84 olarak
bulunmuştur.

Tablo 8. Yazılım Projelerine İlişkin Kod Satır Sayıları

Proje için harcanan tahmini emeğin hesaplanmasında
COCOMOyöntemi [4] kullanılmıştır. COCOMO
yöntemi ile tahmini emek aşağıda verilen formül
kullanılarak hesaplanabilir.
Emek = 2.4 (KLOC)1.05

Grup

Kod Satır Sayısı

A Grubu

2331

B Grubu

1074

C Grubu

1254

Projenin tahmini emeği;
Emek=2.4 (1,402)1,05 = 3,42 adam-ay
Proje geliştirme süresi ise;
Süre = 2.5(3,42)0,38 = 3,99 ay olarak bulunmuştur.
N = Emek / Geliştirme Zamanı
Formülü kullanılarak projenin yaklaşık olarak kaç kişi
ile geliştirileceği bulunabilir:

Proje başında FP yöntemi kullanılarak tahmin edilen
proje büyüklüğü 1402 satır olarak elde edilmişti. Aynı
yazılım projesi, üç farklı ekip tarafından
gerçekleştirildikten sonra, projelerin büyüklüğüne
bakıldığında,bu üç yazılımprojesinin ortalama olarak
1553 kod satırından oluştuğu görülmektedir.
Gerçekleştirilen yazılım projeleri ile tahmin edilen
proje büyüklüğü arasında yaklaşık %10’luk bir sapma
vardır.Yazılım projeleri ile
ilgili geliştirme
zamanlarınabakıldığında;A Grubu 1 adam-ay, B
Grubu 15 adam-gün,C Grubu ise 12 adam-günlük
sürelerde projeyi geliştirmişlerdir.

N = 3,42 / 3,99 = 0,86 ≈ 1 Kişi
5. Sonuç ve Öneriler
Yazılım projeleri için başlangıçta harcanacak emek,
maliyet ve zaman tahminlerinin planlanması
noktasında temel girdi projenin büyüklüğüdür.Burada
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sunulan çalışmada yazılım projelerinde büyüklük
kestirimi konusu ele alınmıştır. Yazılım büyüklük
kestirim yöntemi olarak İşlev Puanı (FP)
kullanılmıştır. Aynı yazılım projesiüç farklı ekip
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda
verilmektedir:

elde

edilenbulgular

aşağıda

‒
FP yöntemi ile yapılan yazılım proje
büyüklük
tahmini,
%10’lukbir
sapma
ile
gerçekleşmiştir.
‒
Büyük ölçekli yazılım projelerinde olduğu
gibi; küçük ölçekliyazılım projelerinde, büyüklüğü
tahminetmek için FP yönteminin kullanılabilir olduğu
görülmüştür.
‒
İleriki aşamada yapılacak çalışmalarda,
nesne-tabanlı diller göz önünde bulundurularak, farklı
bir
yazılım
büyüklükkestirim
yönteminin
oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Özet: Kinect, insan hareketlerini algılayıp bu hareketleri bilgisayarlara gönderebilen bir sistemdir. Microsoft
tarafından Xbox oyun konsolu için oyun oynamak amaçlı geliştirilmiş ve zamanla diğer alanlardaki uygulamalar
için kullanılmaya başlanmıştır. Yeni bir teknoloji olmasından dolayı uygulama ve Türkçeliteratür eksikliği
vardır. Bu çalışmada, kullanıcının el hareketleri Kinect tarafından algılanarak hazırlanan piyano tuşları üzerinde
hangi notaya karşılık geliyorsa o sesi çıkaran sanal bir piyano uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kinect,Visual Studio 2010, WPF (Windows Presentation Foundation)

A Sample Application with Kinect : Piano
Abstract:Kinect is a system which can able to detect human motions and send them to computer. It was
developed by Microsoft for Xbox game console to play games and by the time it was used for the applications in
different areas. Since it is a new technology, it has got some deficiencies such as practice and Turkish literature.
In this study, a virtual piano application is carried out that detects hand motions of the user by Kinect and sounds
them which corresponds musical notes on piano keys.
Keywords: Kinect, Visual Studio 2010, WPF (Windows Presentation Foundation)

Bununla beraber Kinect Windows işletim sistemi
yüklü olan her bilgisayarda kullanılmaya başlanmıştır.

1. Giriş
Hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin en verimli
ürünlerinden biri olan Kinect ile insan hareketleri
algılanabilemektedir. Kinect’in insanhareketlerini
algılayabilme
özelliği
ilk
olarak
oyunlarda
tanıtılmıştır. Bu sayede oyunseverler kumanda veya
kontrol kartı kullanmadan sadece hareketleri ile oyun
oynayabilmektedir. Kinect teknolojisinin kazandırdığı
yenilik sadece oyun sektöründe kalmamıştır. İnsanın
olduğu her alanda bu yenilik dikkat çekmektedir.
Kinect her ne kadar yeni bir teknoloji olsa da eğitim,
robotik, mühendislik alanlarındaki projelerdede hızla
yerini almaktadır [4]. Şekil 1’de Kinect cihazı
görülmektedir.
Kinect üzerinde bulunan kamera ve ses algılayıcıları
sayesinde ortamda bulunan insan veya nesneleri kolay
bir şekilde algılayabilmektedir.

Bu gelişim ile beraber araştırmacıların dikkatini çeken
Kinect ileetkileşimli uygulamalar gerçekleştirmek
mümkün olmuştur. Yeni gelişen bir teknoloji
olmasının getirdiği avantajların yanında dezavantajları
da bulunmaktadır. Bu dezavantajların en önemlisi
kaynak ve literatür eksikliğidir.Özellikle ülkemizde
Kinect alanında yapılan bilimsel çalışmaların azlığı
söz konusudur.. Gerçekleştirilen örnek Kinect
uygulaması ile literatürdeki bu eksikliği kapatacak
adımlardanbiri olması planlanmaktadır.
Gerçekleştirilen örnek uygulama Visual Studio 2010
üzerinden
Kinect
SDK
‘ları
kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Yazılım kodları Visual C#
programlama dili kullanıllarak WPF teknoloji üzerinde
yazılmıştır.
Örnek uygulama olarak tercih edilen Piyano, müzik
severlerin hiç bir maliyet gerektirmeden sadece ellerini
kullanarak piyano çalmasını öğreneceği bir
uygulamadır. Bu sayede piyano öğrenmek isteyenler
için eğlenceli bir materyal olması hedeflenmektedir.

Şekil 1. Kinect donanımı [5]

2.Kinect

Kinect’ın algılama özelliği otomatik olarak oyunlarda
sadece
XBOX
360
oyun
konsolu
ile
gerçekleşmekteydi [8]. Fakat Microsoft Kinect’in
bilgisayarlarda da kullanılması için gerekli SDK
(Software Development Kit)’yı yayınlamıştır [9].

Kinect ya da eski adı ile Project Natal, Microsoft
tarafından geliştirilmiş bir donanımdır. Kinect’in göze
çarpan en büyük özelliği insan hareketlerini algılaması
olmuştur. Microsoft’un, Kinect teknolojisi ilk olarak
oyun sektöründe tanıtıldı. Yine Microsoft’un başka bir
ürünü olan X-Box oyun konsolu ile çalışabilen Kinect,
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oyunlarda kontrol görevi görmektedir [2]. Yani
oyuncu hiç bir kontrol aracı kullanmadan hareketleri
ile oyunu oynayabilmektedir. Microsoft 2010 yılında
bu teknolojiyi piyasaya sürmüştür. Ülke geneline
bakıldığında, bu teknoloji oyun sektöründe yeni yeni
görülmektedir[5].
Kinect, donanımı ile tümleşik 2 tane derinlik kamerası,
1 tane RGB (Red Green Blue) kamera, 2 tane
mikrofon bulunmaktadır [9].Kinect’in alt bölümünde
yukarı ve aşağı hareketi sağlayan tilt motoru vardır.
Kinect’in
teknik
özellikleri
aşağıdaki
gibi
listelenmektedir;
RGB kameranın özellikleri;
 1.3 megapixel renkli kamera
 MicronMT9M001.
 IR (Infrared) geçiren filtre ile donatılmış.
 32-bit renk ve 30 frame/sn.
 640 x 480 pixel resim çözünürlüğüne sahiptir [10].

Kinect’in bağlantıları sağlandıktan sonra, Windows 7
işletim sisteminde otomatik olarak sürücüleri
yüklenecektir. Bu yükleme Windows Update sistemi
ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden yükleme esnasında
internet bağlantısının olması gerekmektedir. Yükleme
tamamlandıktan sonra Şeki 2‘deki resimde görüldüğü
gibi aygıt yönetisicinde, Kinect’in birimleri
kullanılmaya hazır olacaktır.

Şekil2. Kinect’in sürücü birimleri
2.2. Kinect Teknolojisinin Görüntü İzleme Sistemi
Kinect'in üzerinde 3 adet göz, sıra mikrofonlar ve
hareket
sağlayıcı
bir
motor
mekanizması
bulunmaktadır. Soldaki göz lazer projeksiyonu
yaparken, sağdaki kızılötesi sensör bu ışınların gidiş geliş süresini hesaplayarak 320 x 240 çözünürlüğünde
her bir noktanın mesafesini bildirmektedir. Kinect
içerisindeki yazılım ise bu veriler ışığında iskelet
yapısını hesaplamakta ve bunu XBox’a yada
bilgisayara göndermektedir.

Sensör;
 Renk ve derinlik algılama lensleri.
 Ses mikrofon düzeni.
 Sensör ayarlaması için tilt motoru [9].
Görüş Alanı;
 Yatay görüş alanı: 57 derece.
 Dikey görüş alanı: 43 derece.
 Fiziksel Tilt alanı: 27 derece.
 Derinlik sensörü alanı: 1.2m - 3.5m [9].
Data Akışı;
 320x240 16-bit derinlik - 30 frame/sn
 640x480 32-bit renk - 30 frame/sn
 16-bit audio - 16 kHz [11].
2.1. Kinect teknolojisininbilgisayarda kullanılması
Microsoft'un oyun konsulu XBOX 360 ile kullanılmak
üzere geliştirdiği Kinect, Kinect SDK ile Windows
uygulamalarında da kullanılabilinmektedir. Kinect
teknolojisinin paketi içerisinde yer alan USB kablosu
ilebilgisayara bağlanılmaktadır. Kinect’in bilgisayarda
çalışabilmesi için hem USB ‘in takılması hemde harici
bir kaynaktan 5V güç verilmesi gerekmektedir [7].
Kinect
teknolojisinin
bilgisayarda
verimli
çalışabilmesi için gerekli minimum bilgisayar ve
yazılım gereksinimleri aşağıdaki gibi verilmiştir [5].
 Windows 7 (x86 veya x64 )
 Dual-Core 2.66 GHZ veya daha hızlı bir işlemci
 2GB Ram
 Visual Studio 2010
 .NET Framework 4.0
 DirectX SDK
 DirectX End-User Runtime
 Microsoft Speech Platform

Şekil 3. Kinect’in çalışma sistemi
Firmware üzerine kayıtlı 200 poz, insan vücudunun
bir kısmı görüş alanı dışına çıkarsa bile iskelet
yapısının görünmeyen kısmını tahmin etmek için
kullanılır [1].
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Kinect'in ortasında bulunan göz ise 640 x 480
çözünürlüğünde 30 FPS (Frame Per Second) bir VGA
(Video Graphics Array) kameradır. Yakalanan
görüntü, saniyede 30 kez resim olarak uygulamaya
iletilmektedir. Şekil 3’te Kinect’in kamera ve ses
birimleri ile iletişimi görülmektedir [11].

Çizelge 1. Kinect’in algıladığı bölgeler
Baş
Sol omuz
Sağ omuz
Sol dirsek
Sol bilek
Sağ bilek
Sağ el
Sol el
Sol diz
Sağ dirsek

Bölgeler
Sağ diz
Sol ayak
Sol ayak bilek
Sağ ayak bilek
Boyun
Sağ ayak
Sol kalça
Sağ kalça
Orta kalça
Göğüs

yapabileceği milyonlarca hareket ve durum tanımlı
olarak gelmektedir. Kinect’e hareket algılama komutu
verilmesi ile beraber IR (Infrared) kamera ortama
kızılötesi ışın yapmaktadır. Kızılötesi ışınlar insanın el
kol, baş ve ayağın geçebileceği noktalara
yayılmaktadır [3]. O noktalarda insan algılanırsa
CMOS
(Complementary
Metal
Oxide
Semiconductor) algılayıcılar açılarak hareket
tanımlanmaya başlamaktadır. Kinect içerisindeki
ROM’da kayıtlı olan hareket algılanırsa sistem
bilgisayar sistemine uyarı kod göndermektedir [14].
Gerçekleştirilen hareket, tanımlı hareketler arasında
yok ise Kinect sistemi beklemeye almaktadır.
Kinect’in insan hareketlerinin algılmasına yönelik
algoritma Şekil 4‘teki gibi olmaktadır.
2.4. WPF (Windows Presentation Foundation)
Microsoft gelişen yazılım teklonojisine, kullanıcı
etkileşimli uygulamalar konusunda çok önemli bir
teknoloji sunarak destek olmuştur. Bu teknoloji 2003
yılında
Professional
Developer
Conference
etkinliğinde .NET Framework 3.0 ailesi ile birlikte
lanse edilmiş ve ilk duyurulduğunda Avalon kod ismi
ile anılmıştır [13] .

2.3.Kinect teknolojisinin iskelet algılama ve izleme
sistemi
Kinect teknolojisinin en büyük yeteneklerinden biri de
iskelet algılama ve izleme sistemidir. Kinect üzerinde
bulunan kızılötesi kamera sayesinde insanın hareketli
eklemleri algılanabilmekte ve izlenebilmektedir. İnsan
anatomisine bakıldığında 20 farklı hareket noktası
görülmektedir. Kinect, insanda bulunan bu 20 farklı
noktayı algılayabilme özelliğine sahiptir. Kinect
kameraları aynı anda 2 farklı kişininde 20 farklı
bölgesini aktif olarak algılayıp izleyebilmektedir.
Kinect’in algıladığı 20 farklı bölge Çizelge 1’de
verilmiştir [6].

WPF, yazılım geliştiriciler için devrim niteliğinde bir
yenilik olmuştu. Çünkü bir form uygulaması
geliştirmek için sadece geliştirici yeterli idi. Web
tarafında bu iş, geliştirici ve tasarımcının ortak
çalışması sonucunda gerçekleşiyor. Bu tasarım ve kod
alanının farklı yerlerde yer almasından kaynaklanıyor.
Form uygulamalarında tüm iş geliştiriciye düşüyor ve
eksik tasarımlarçıkabiliyordu [13].
WPF teknolojisine baktığımızda ilk olarak tasarım ve
kod
alanlarının
birbirinden
ayrıldığı
göze
çarpmaktadır. Bu yenilik sayesinde hem tasarımcı hem
de geliştirici kendi alanlarında daha verimli
olabileceklerdir. WPF, teknolojinin karmaşık ama
umut verici bir parçasıdır. WPF teknolojisi, bu eşsiz
özellikleri
ile
daha
yetenekli
uygulamalar
geliştirilmesine imkân sağlamaktadır [12]. Bu
teknoloji ile geliştirilmiş Messenger, Office 2010,
Visual Studio 2010 yazılımları olduğu bilinmektedir.
WPF teknolojisinin birçok özelliği Windows XP
Servise Pack 2 ve öncesi işletim sistemlerinde
desteklenmemektedir. Performans olarak en iyi
Windows 7 ‘de çalışmaktadır [12].
3. Uygulama
3.1. Multimedya VerilerininToplanması

Şekil 4. Kinect’ in insan hareketlerini algılama
algoritması

Kinect’in donanımsal yapısı incelendiğinde içerisinde
bir mikroişlemci devresi olduğu görülmektedir. Kinect
içerisinde yer alan bu mikroişlemci devresinin ROM
(Read OnlyMemory)’u üzerinde bir insanın

Kinect ile gerçekleştirilecek olan piyano uygulaması
için, piyono tuş sesleri ve piyano tuşlarının toplanması
gerekmektedir. Şekil 5 ‘te görüldüğü gibi piyano
tuşlarında bir bölümü kullanılacaktır. Her bir tuş için
tuş seside veri olarak uygulamada saklanmaktadır.
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(C#)
runtime.Initialize(Microsoft.Research.Kinect.Nui.Runti
meOptions.UseColor |
RuntimeOptions.UseSkeletalTracking);
runtime.VideoStream.Open(ImageStreamType.Video,
2, ImageResolution.Resolution640x480,
ImageType.Color);

Şekil 5. Örnek Klavye Tuşları
3.2 Uygulama Tasarımın Yapılması
Piyona uygulamasının tasarım bölümü gerçek bir
piyanoyu anımsatacağı için Şekil 5’te görüldüğü gibi
olacaktır.Uygulamanın tasarım ve yazılım alanları
Visual Studio 2010 üzerinde açılan WPF teknolojisi ile
gerçekleştirilmiştir.
Piyano üzerindeki her bir tuş resim Adobe Photoshop
programı ile ayrı resimler haline getirilmiştir. Bu
sayede uygulama üzerinde her tuşa farklı bir işlev
yüklenmesi amaçlanmıştır.

Kinect’in uygulamanın çalıştığı bilgisayara USB
arabirimi ile takılı olması gerekmektedir. Kinect insan
hareketlerini algıladığı zaman uygulamamıza olay
olarak sinyalleri aktarmaktadır. WPF uygulaması
içerisindeSkeletonFrameisimli sınıf Kinect cihazından
gelen eklem hareketlerini saklamaktadır. Aşağıdaki
örnek kod ile eklem hareketleri alınabilmektedir.
(C#)
SkeletonFrame skeletonSet = e.SkeletonFrame;
SkeletonData data = (from s in skeletonSet.Skeletons
where s.TrackingState ==
SkeletonTrackingState.Tracked
select s).FirstOrDefault();

Visual Studio2010 üzerinden File>New > New Project
menüsünden
WPF
Applicationtaslağı
açılabilmektedir.Tasarım gerçekleştirilirken her bir
piyona tuşu için HoverButton kontrolü kullanılmıştır.
Bu kontrolün arkaplan resmine tuş resimleri
aktarılmıştır.

Kinect üzerinden gelen insan hareketlerinin hepsi
bazen kullanılmamaktadır. Bu uygulamada sadece el
hareketleri ile komut verilebilmektedir. Bu yüzden
SkeletonFrameisimli sınıftan gelen el hareketlerini
süzmek gerekmektedir. Ufak bir sorgulama ile bu
işlem gerçekleştirilmiştir.

Piyona tuşları uygulama üzerinde tasarlandıktan sonra,
uygulamayı yönetecek kullanıcının el kontrolleri takibi
için iki tane daire oluşturulmuştur. Bunun sebebi
kullanıcıya elini nasıl hareket ettirdiğini ve hangi tuşun
üzerinde
olduğunu
göstermektedir.Piyona
uygulamasına ait tasarımın son görüntüsü Şekil 6’da
verilmiştir.

(C#)
if (data != null)
{
SetEllipsePosition(leftHand,
data.Joints[JointID.HandLeft]);
SetEllipsePosition(rightHand,
data.Joints[JointID.HandRight]);
}
İnsanın el hareketleri algılanıp uygulamaya
aktarıldıktan
sonra
el
hareketlerinin
anlık
görülebilmesi için dairelere konumları aktarılmaktadır.

Şekil 6. Uygulamanın Tasarım Görüntüsü
3.3. Uygulama Yazılımının Gerçekleştirilmesi
Tasarım bölümü tamamlanan uygulamanın yazılım
kısmında temel olarak Kinect’ten gelen sinyaller
incelenip ve el komutları geldiği zaman işleme
alınmaktadır.
Öncelikle uygulamanın Kinect cihazının tanıması ve
insan iskeletini izlemesi için temel atamaların
yapılması gerekmektedir.

(C#)
private void KonumAta(Ellipse daire, Joint joint)
{
Microsoft.Research.Kinect.Nui.Vector vector = new
Microsoft.Research.Kinect.Nui.Vector();
vector.X = ScaleVector(640, joint.Position.X);
vector.Y = ScaleVector(480, -joint.Position.Y);
vector.Z = joint.Position.Z;
Joint updatedJoint = new Joint();
updatedJoint.ID = joint.ID;
updatedJoint.TrackingState =
JointTrackingState.Tracked;
updatedJoint.Position = vector;
Canvas.SetLeft(daire, updatedJoint.Position.X);
Canvas.SetTop(daire, updatedJoint.Position.Y);
}
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Uygulamayı kullanan kullanıcı el hareketlerini ekranda
görebilmektedir. Kullanıcı eli ile daha önceden
tasarlanan piyona tuşları üzerine geldiği zaman o tuşda
tanımlanan ses çalmaktadır. Bu işlem için kullanılan
HoverButton’un Click olayı altında tanımlı ses aktif
olmaktadır.
(C#)
void kinectButtond_Clicked(object sender,
RoutedEventArgs e)
{
SoundPlayer player1 = new
SoundPlayer("pianodkey.wav");
player1.Play();
}
void kinectButtone_Clicked(object sender,
RoutedEventArgs e)
{
SoundPlayer player2 = new
SoundPlayer("pianoekey.wav");
player2.Play();
}
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Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlarının Belirlenmesi İçin
Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
Zülfü Genç, Habibe Kazez, Ayça Fidan
Fırat Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elazığ
zgenc@firat.edu.tr

Özet: Türk Dil Kurumuna göre Etik; “Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken
davranışlar bütünü” olarak tanımlanır. Bilgisayar etiği; sürekli gelişen bilgisayar teknolojileri ile ilişkili olarak
gerçekler, kavramsallaştırmalar, politikalar ve değerler arasındaki ilişkileri içine alan dinamik ve karmaşık bir
çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır. Etik genel olarak fikri mülkiyet, doğruluk, erişim ve gizlilik ana
başlıkları altında toplanabilir. Bilgisayarların etik dışı kullanımı veya etik dışı davranış genel olarak bilerek
başkalarına bir bilgisayar veya internet aracılığı ile zarar veren eylem(ler)yapılmasıdır. Bu çalışmada literatürde
mevcut olan bir etik dışı davranış ölçeğinden yola çıkılarak üniversite öğrencilerinin çevrimiçi etik dışı
davranışlarının belirlenmesine yönelik uyarlanmış yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçekteki benzer maddeler
tek bir maddeye indirgenmiş ve özellikle çevrimiçi kavramı altında toplanmıştır. Yeni ölçek 40 maddeden oluşan
Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar Ölçeği olarak adlandırılmış ve toplanan verilerin güvenirlilik analizi
yapıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.946 olduğu görülmüştür. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde okuyan 370
öğrenci katılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilişim etiği, etik dışı davranışlar, etik
A Study of University Students’ Online Unethical Behaviors
Abstract: According to Turkish Language Association, ethics has been defined as “the behavior of the parties in
the various professions to meet or avoid the whole”. Computer ethics, in relation to the ever-evolving computer
technologies, has been defined as a dynamic and complex framework including the facts, conceptualizations,
policies and values (Moor, 1985). Ethics, in general, gathers the intellectual property, accuracy, access and
privacy topics. Unethical use of computers or unethical behaviors in general is intentional and conscious harmful
actions toward another computer or the Internet. In this study, the new online unethical behavior scale which is
adapted from an existing unethical behavior scale in the literature was developed for the determination of the
university students’ unethical online behavior. The new scale is named as Online Unethical Behaviors Scale and
it’s consists of 40 items with 0,946 Cronbach's Alpha coefficient 0,946. This study aims to reveal the online
unethical behaviors of 370 university students from Computer Engineering, Software Engineering and Computer
Education and Instructional Technology departments from Firat University.
Keywords: Computer Ethic, Unethical Behavior, Ethic
1. Giriş
Günümüzde, gelişmiş toplumlar başta olmak üzere,
dünya toplumları bilgi toplumu olma yolunda hızlı bir
değişim sürecinden geçmektedir. Bu süreçte aktif bir
rol alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT); eğitim,
iletişim, elektronik ticaret ve bankacılık, kamu
hizmetleri ve savunma sistemleri ve sağlık hizmetleri
başta olmak üzere birçok alanda insanların yaşamlarını
kolaylaştıran vazgeçilmez araçlara dönüşmüşlerdir.
BİT’lerindeki baş döndüren gelişmeler ve bu
teknolojilerin yaygın kullanımı insan yaşamını birçok
olumlu yönde etkilemesinin yanında beraberinde bazı
problemlerinde hayatımıza girmesine neden olmuştur.
Bu problemler 2004 yılında ortaya çıkan MyDoom
isimli bir bilgisayar virüsünün 38.5 milyar dolar zarara
sebep olan veri kayıplarının, donanım zararlarının
yaşanmasına sebep olan bir olay olabileceği gibi
insanların gizli kalması gereken bilgilerinin internette

yayınlanması, bir fikri mülkiyet meselesi gibi
insanların özgürlüklerine zarar veren birçok ahlaki
olmayan durumlara yol açabilir. Tüm bu problemlerin
üstesinden gelmek ancak bu teknolojilerin etik sınırlar
içerisinde kullanılması ile mümkün olacaktır.
Ahlak felsefesi olarak da bilinen etik kavramı
Yunanca’da karakter anlamına gelen “ethos”
kelimesinden ortaya çıkmıştır ve geniş bir uygulama
alanına sahip bir bilim dalıdır. Yaşanılan çağa göre
şekillenen, kültürden kültüre farklılıklar gösterebilen
etiğin literatürde pek çok tanımı mevcuttur. Türk Dil
Kurumu’na göre; “Çeşitli meslek kolları arasında
tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar
bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma
göre etik, neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış
olduğunu derinlemesine inceleyen ve araştıran, bireyin
hayatındaki amacının ne olması gerektiği üzerinde
düşünen, ahlaklı ve erdemli bir yaşamın hangi
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unsurları içinde barındırdığını konu edinen bir felsefe
dalı olarak tanımlanabilir [1].

yazılım, bir belge, öğretim materyallerinin hepsi fikri
mülkiyet olarak nitelendirilir. Fikri mülkiyete karşı en
büyük tehdit, bilgisayar ve internetin gelişmişliğine
paralel olarak bu ortamlar sayesinde fikirlerin kolayca
kopyalanabilir ve dağıtılabilir olmasıdır. İkinci etik
sorun, doğruluk, bilgilerin doğruluğuyla ilgilidir.
Yanlış bilgiler tahmin edilemeyen ve geri
döndürülemez sonuçlara sebep olabilir. Günlük
hayatta sınav sistemleri, hava durumu, bankacılık gibi
pek çok hayati işlem çevrimiçi halledildiği için de
doğruluklarının korunması büyük önem taşır. Üçüncü
etik sorun, gizlilik, insanların düşünce, duygu, inanç,
korku, plan ve fantezilerini insanlardan saklama
yetisidir. İnsanlar bu bilgilerin başkaları ile ne zaman
ve nasıl paylaşılacağına kendileri karar verebilir. Aksi
durum etik bir sorunu ortaya çıkarır. Son etik sorun,
erişim, bilgiye ulaşmayla ilgili bir durumdur ve
bireylerin bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmaları ile
ilgilidir. Bu bilgiler, bir banka hesabı, bir word
belgesi, bir veri tabanı, bir web sitesi v.b bilgisayar
ortamındaki her türlü bilgi olabilir. Erişim aynı
zamanda şahsi ve gizli verilere yetkisiz erişimi
engellemek için geliştirilen önlemleri de içerir [6]

Bu çalışmada etik kavramı felsefik veya sosyolojik bir
kavram yerine bilgisayarlar ile ilgili olan bir kavram
olarak ele alınmaktadır. Moor bilgisayar etiğini gelişen
bilgisayar teknolojileri ile alakalı gerçekler,
kavramsallaştırmalar, politikalar ve değerler arasında
ilişkiler üzerine çalışmaların yapıldığı dinamik ve
karmaşık bir çalışma alanı olarak tanımlamaktadır [2].
Erişim hakları, işyerinde çalışanların bilgisayarlarını
izleme, spam mail gönderimi, sansür gibi sosyal
meseleler; veri güvenliği, bilgisayarın kötüye
kullanımı, yazılım korsanlığı gibi profesyonel konular
bilgisayar etiğinin ilgilendiği konulardır. Bilgisayar
etiği tanımı bilgisayardaki gelişmelere paralel olarak
ne kadar genişlese de tanım üzerinde çalışan, alanları
farklı olan kuramcılara göre ortak nokta; bilgisayar
teknolojileri insani değerlere uygun gelişirse, insani
değerlere zarar vermek yerine onları koruyarak
ilerleyeceğidir. Bilgisayar etiği ile ilgili olarak genelde
4 etik sorundan bahsedilebilir ve bu sınıflama Mason
tarafından yapılmıştır [3]. Mason, bilgi çağının 4 etik
sorununu; fikri mülkiyet, doğruluk, gizlilik ve erişim
kavramları altında toplamıştır. Fikri mülkiyet için 2. Araştırmanın Örneklemi
literatürde farklı tanımlar vardır; Bowyer’a göre araba, Araştırma örneklemini ise, 2012-2013 öğretim yılında
ev gibi sahip olunan her şey, Moore’a göre ise bir fikir Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü 1, 2,
veya fikirlerin birleşiminden üretilen ve fiziksel 3 ve 4, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
olmayan mülkiyet olarak tanımlanmaktadır [4,5]. bölümü ve Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği
Sonuç olarak, bir insanın ürettiği resim, video, kitap, bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
makale, konuşma veya bunlara benzer bir ürün; Çalışmaya 141 kadın, 229 erkek olmak üzere toplam
bilgisayar bilimleri için bir donanım tasarımı, bir 370 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Tablo 1: Katılımcılar ve bölümlere göre dağılımı
Bölüm
N
%
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
90
24,32
Bilgisayar Mühendisliği
160
43,24
Yazılım Mühendisliği
Toplam

120

32,43

370

100

öğrencilerin çevrimiçi etik dışı davranış çok düşük
düzeyde olduğunu göstermektedir.

3. Çevrimiçi Etik Dışı Davranış Ölçeği (ÇEDDÖ)
Çevrimiçi Etik Dışı Davranış Belirleme Ölçeği
geliştirmek için literatürde mevcut olan Namlu ve
Odabaşı [7]’nın hazırlamış olduğu anketten
yararlanılmıştır. Bu ölçekteki benzer maddeler tek bir
maddeye indirgenmiş ve özellikle çevrimiçi kavramı
altında toplanmıştır. Yeni ölçek 40 maddeden oluşan
Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar ve demografik bilgiler
ile ilgili sorular olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Toplanan verilerin güvenirlilik analizi
yapıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.946
olduğu görülmüştür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin çevrimiçi etik dışı
kullanım tanımlayıcı istatistik sonuçları Tablo 3’de
verilmiştir. Kırk davranışın istatistik sonuçlarının
ortalamasına göre etik dışı kullanım tanımlayıcı
istatistik sonucu 1.722 bulunmuştur. Bu sonuçlar

Sonuçlar
Bu çalışmada çevrimiçi etik dışı davranışların
belirlenmesi için yapılacak çalışmalarda kullanılmak
üzere var olan bir ölçekten yol çıkılarak yeni bir ölçek
geliştirilmiştir ve ölçekteki maddelerin tanımlayıcı
istatistik sonuçları bulunmuştur. Bilgisayar bilimleri
bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi
etik dışı davranış düzeyleri istatistiksel olarak 1.722
olarak bulunmuştur yani düşük düzeyde etik dışı
davranışlar sergiledikleri sonucuna varılabilir.
Geliştirilen ölçeğin faktör analizi, maddelerin
çalışmada belirtilen dört ana sorundan hangi grubun
altında toplanacağı ayrıca öğrencilerin etik dışı
davranışlarının cinsiyet, yaş, internet kullanım sıklığı,
bilgisayar öz yeterlilikleri, bölüm v.b birçok
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paratmetreye göre nasıl değiştiği üzerine ayrıntılı
çalışmalar yapılmalıdır.
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Tablo 2: Çevrimiçi Etik Dışı Davranış Belirleme Ölçeği (ÇEDDÖ)
Davranış

Ort.
N=370
2,708

1,339

2. Kullanıcıyı rahatsız edecek reklam amaçlı mail gönderme

1,248

,618

3. Rahatsız edici isimsiz mail gönderme

1,237

,568

4. Maddi amaçlı zincir mail gönderme

1,586

,883

5. Alınan bir maili, sahibinden izinsiz genele açık bir ortama gönderme

1,273

,627

6. Pornografik içerikli dosyaları internette paylaşma

1,259

,752

7. Kasıtlı olarak virüslü mail gönderme

1,273

,716

8. Özel bilgileri ele geçirici yazılımlar kullanma

1,502

,908

9. Kişisel çıkarlar için başkalarının hesaplarına girme

1,505

,887

10. Bir kişinin gizli bilgilerini, izinsiz olarak bir web sayfasına gönderme

1,310

,693

11. Servis sağlayıcılarında kapasite üzerinde çalışma

2,221

1,163

12. Servis sağlayıcıları tarafından, üye bilgi ve maillerini, üyenin bilgisi dışında, farklı insanlara
izletme
13. Başkalarının yaptığı çalışmaları kaynak göstermeden kullanma

1,413

,812

1,897

1,041

14. Lisanslı fotoğraf, resim ve animasyonlar gibi öğeleri sahibinden izin almadan kullanma

1,973

1,111

15. Yazılan programın sosyal hayata etkisini göz ardı etme

2,091

1,060

16. Ödev hazırlayan sitelere ödev yaptırma

2,327

1,224

17. Sanal ortamın avantajını kullanarak kişileri rahatsız etmek

1,535

,796

18. Sanal ortamda insanları maddi olarak zor duruma sokmak

1,343

,661

19. Bilgisayarı gerçek dışı bilgi yaymak için kullanma

1,508

,865

20. Bilgisayarlar yardımıyla toplumsal rahatsızlık veren veya kişiye zarar veren propaganda yapma

1,483

,893

21. Şirket saatleri içerisinde şirket kaynaklarını kişisel işler için kullanarak para kazanma

1,697

1,041

22. Çalışanların izni olmadan bilgisayarlarını, amirleri tarafından izlenmesi

1,837

1,128

23. Lisanslı programlara internetten erişim verme

2,664

1,406

24. Lisans kırma programlarını internetten dağıtma

2,329

1,359

25. Web sitesi yöneticilerinin, ellerindeki kullanıcı kayıtlarını başka kişilere dağıtması

1,589

,933

26. Web sitesine, gizli program olarak klavye okuyucu program koyma

1,578

,982

27. Gerçekleştirilen bir web sitesinde kullanılan objeleri kaynak belirtmeden kullanma

1,894

1,026

28. Başka insanların bilgisayarlarına tehdit, şantaj gibi amaçlar için sızma

1,443

,821

29. Çevrimiçi oyunlarda hileli yollarla para kazanma

1,770

1,135

30. Başkalarının hazırladığı sitelere zarar verme

1,629

,951

31. Web sayfalarına gizli linkler koyma

1,737

1,045

32. İnterneti kullanarak, kişinin izni olmadan bilgisayarının bağlantısını kullanma

1,700

1,053

33. İnterneti kullanarak, diğer kullanıcıların bilgisayarlarına saldırıda bulunma

1,548

,948

34. Web sitelerinde çok fazla sayıda pop-up sayfalar kullanma

1,656

,941

35. Sipariş üzerine hazırlanan bir web sitesine, talepkârın istekleri dışında bilgiler-linkler bulundurma

1,689

,930

36. Site tanımlarını arama motoruna yanlış verme

1,540

,802

37. Internet bankacılığı kullanan kişilerin bilgilerini ele geçirerek hesaplarına müdahale etme

1,256

,699

38. Mp3 müzik dosyalarını internetten dağıtma

2,975

1,426

39. Kütüphane, okul laboratuvarı gibi özellikle çocukların kullanımına açık yerlerde filtresiz bağlantı
kullanma
40. Öğrencilerin ve çocukların gelişim düzeylerine uymayan bilgisayar ortamları sunma

1,986

1,230

1,689

1,032

1. Kopya yazılım kullanma
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Özet: Katılımcılı Algılama hem kişisel hem çevresel ölçekte veri toplarken aynı zamanda bu verilerin
işlenmesini de hedefler. Algılama sürecinde önemli olan, katılımcıların veri toplama işlemlerinin yapılacağı yer,
zaman ve duruma kendilerinin karar verebilmesidir. GPS ve ivmeölçer gibi pek çok algılayıcının üzerlerinde
bulunmaları nedeniyle akıllı telefonlar, katılımcılı algılama için benzersiz bir veri toplama aracı olarak ortaya
çıkmaktadır. Verilerin bu şekilde toplanması sayesinde, çevreye ve gündelik yaşam etkinliklerine ait tüm hareket
ve örüntülerin izlenmesinin yanı sıra, insanlar da bu sürecin bir parçası haline gelir ve dolayısı ile daha başarılı
çıkarsama olanakları elde edilir. Katılımcılı algılama ile, gürültü ve hava kirliliği haritaları çıkarmak gibi pahalı
altyapı ya da büyük iş gücü gerektiren işlemler katılımcılar sayesinde dağıtık bir şekilde gerçekleştirilerek zaman
ve maliyet gereksinimleri önemli ölçüde azaltılabilir. Bu yazıda, katılımcılı algılamanın mevcut durumu ele
alınmaktadır. Bu genel bakışın ardından kullanılan algılayıcıların özelliklerinin yanı sıra potansiyel uygulama
alanları incelenmiştir. Hâlihazırdaki araştırma ve uygulamaların tanıtılmasından sonra karşılaşılan açık noktalara
yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Katılımcılı Algılama, Kitle Kaynaklı Algılama, Akıllı Telefon, Mobil Uygulamalar.

An Outlook on Crowd and Participatory Sensing and Open Issues
Abstract: Participatory Sensing aims to collect and process personal and environmental grade data. The
important aspect of the data collection is that participants are free to choose the time, location and context of the
data sampling procedure. Smartphones, being equipped with many sensors such as GPS and accelerometer, pose
a unique data collection medium for participatory sensing. Collecting data in this fashion not only enables the
monitoring of the movements and patterns of daily and environmental activities but also the incorporates the
involvement of participants, which in turn leads to higher success rates for inference algorithms. By virtue of
participatory sensing, tasks requiring expensive infrastructure and large man power, such as mapping cities for
sound and air pollution, can be carried out with considerable less cost and completion time. This paper presents
the current state of participatory sensing. The sensors’ properties and their potential application areas are
investigated following this outlook. After presenting the current important applications and research areas the
paper concludes with open issues encountered.
Keywords: Participatory Sensing, Crowd Sensing, Smartphone, Mobile Applications.

1. Giriş
İnsanları ve gündelik hayat etkinliklerini algılama ve
analiz etme işlemelerine katmayı amaçlayan katılımcılı
algılama ilk olarak 2006’da isimlendirilmiş olup [1]
kökeni
kitle
kaynaklı
hesaplamalara
kadar
götürülebilir. SETI [2] ve GIMPS [3] örneklerinde
olduğu gibi, kitle kaynaklı hesaplamalarda yapılması
gereken işlemler büyük sayıdaki bilgisayarlara
yaptırılarak sonuçlara dağıtık bir yöntemle ulaşılır.
Amazon Mechanical Turk [4] uygulamasında ise şu
anda bilgisayarların cevaplayamadığı soruların
dünyanın her tarafından insanlara yöneltilerek
cevaplanması amaçlanır.
Katılımcılı algılamada amaç insanları hem algılama
sürecine katmak hem de insan davranışlarını, sosyal
etkinliklerini ve çevre ile olan etkileşimlerini bir araya
toplamak ve analiz etmektir.
Örneğin, şehir

genelindeki gürültü haritasını çıkarmak için akıllı
telefon sahiplerinden, telefon üzerinde bulunan
mikrofonları kullanarak bulundukları yerden ses
örnekleri toplayıp göndermeleri istenebilir. Böylelikle,
çok geniş alanların, çok hızlıca ve düşük maliyetle
anlık durumlarına ulaşılabilir.
Katılımcılı algılamada, uç noktada yer alan
bilgisayarların
yerini
insanlar
ve
onların
kullandığı/taşıdığı algılayıcılar almaktadır. Bu özellik
sayesinde uç noktalar, hesaplamanın yanı sıra veri
toplama ve bilinçli hareket etme yeteneklerine
kavuşmaktadır. Toplanacak olan veriler, büyük oranda
akıllı telefonlar tarafından ölçülecek olan, konum
bilgisinden başlayarak, ses/gürültü seviyesi, hareket
örüntüsü ve fotoğrafa kadar yayılan geniş bir yelpazeyi
oluşturmaktadır. Bu veriler akıllı telefonlar tarafından
otomatik ve fark edilmeden ya da doğrudan
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kullanıcılar tarafından istek üzerine toplanıp
gönderilebilir. Kullanıcılar bu işleme gönüllü olarak
katılabilir ya da çeşitli ödüllendirme mekanizmaları ile
teşvik edilebilir. Katılımcılı algılamanın en büyük
avantajlarından biri, büyük altyapı ya da iş gücü
gerektiren işlemlerin katılımcılar üzerinde dağıtık bir
şekilde gerçekleştirilmesi ile zaman ve maliyet
gereksinimlerinin önemli ölçüde düşürmesidir. Öte
yandan, akıllı telefonların programlanabilir olması
uygulama geliştirme açısından büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Geliştirilen uygulamaların çok büyük
bir bölümünün Android ve iOS gibi yaygın işletim
sistemlerine uyumlu olarak hazırlanmasıyla bu
uygulamaların gündelik hayata nüfuzu daha da fazla
olmaktadır.
Copenhagen Wheel [5] örnek bir uygulama olarak
gösterilebilir. Şekil 1’de verildiği gibi, bisikletlere
takılan algılayıcılar ile şehir bazında Şekil 2’deki gibi
gerçek zamanlı trafik, gürültü, karbon monoksit
haritaları çıkarılabilmekte ve bisiklet kullanımının
daha
enerji
verimli
olması
için
ipuçları
toplanabilmektedir.

Yazının bundan sonrası şu konuları ele almaktadır:
Bölüm 2 algılayıcı türlerini ve işlevlerini, Bölüm 3 ise
mevcut uygulamaları ele almaktadır. Henüz açık olan
araştırma konuları Bölüm 4’te, ulaşılan sonuçlar da
Bölüm 5’te toplanmıştır.
2. Algılayıcı Teknolojileri
Katılımcılı algılamada kullanılabilecek araçlar, başta
akıllı telefonlar olmak üzere, her tür taşınabilir
algılayıcıdan
oluşabilmektedir.
Algılayıcıların
yayılmasında en büyük kısıtlayıcı etken olan hacim ve
büyüklüğün mevcut teknoloji ile çok küçük boyutlara
ulaşması ile birlikte yalnızca telefonlarla değil
kıyafetlerle de bütünleşik hale gelmektedirler. Bu
sayede,
konum
bilgisinden kalp ritmindeki
bozukluklara kadar geniş bir yelpazede insan hareket
ve örüntüleri takip edilebilir hale gelmektedir. Başlıca
algılayıcılar şu şekilde sayılabilir:
GPS: Küresel konumlandırma sistemi sayesinde açık
alanlarda 15m’den düşük hata payları ile
konumlandırma bilgilerine ulaşılabilmektedir. GPS
algılayıcısının dezavantajı ise yüksek batarya kullanım
oranı ortaya çıkmakta ve akıllı telefonların batarya
ömrünü sürekli kullanımda 2 saate kadar
düşürmektedir.
GSM verileri: Kapalı alanlarda konumlandırma
bilgilerine ihtiyaç duyulduğunda cep telefonu
şebekelerinin kullandığı ve o çevrede yer alan baz
istasyonlarının konum bilgileri ile bu amaca
ulaşılabilir.
WiFi: WiFi, GSM baz istasyonları gibi, daha çok şehir
içi ve kapalı alanlarda konum bilgisi elde etmek için
kullanılmaktadır.

Şekil 1. Copenhagen Wheel algılayıcısı [5]

Bluetooth: Bluetooth algılayıcıları sayesinde yakın
çevredeki diğer kullanıcıların varlığı tespit edilebilir
ve bilgi/veri alışverişi gerçekleştirilebilir.
Jiroskop ve İvmeölçer: Bu iki algılayıcı ile kullanılan
aletin yere göre konumu ve 3 eksendeki ivmelenmesi
takip edilebilir. Basit görünmekle birlikte, bu iki
algılayıcı sayesinde gündelik yaşam etkinliklerinin
takip ve tespiti son derece kolaylaşmaktadır.
Yakınlık algılayıcı: Bu algılayıcı çok yakın
mesafedeki nesnelerin varlığını haber vererek, örneğin
bir koltukta oturuyor olma, gündelik yaşam
etkinliklerinin tespitinde yardımcı olmaktadır.

Şekil 2. Katılmcılı algılama ile oluşturulmuş
karbon monoksit, nitrik (di)oksit ve gürültü
haritaları [5]

Telefon kullanım verileri: Akıllı telefondaki
uygulamaların ve algılayıcıların kullanımı hakkında
istatistikî ve gerçek zamanlı bilgiler ile gündelik
yaşam etkinliklerinin yanı sıra kişilerin duygu
durumunu takip etmek mümkün hale gelebilmektedir
[6].
Sosyal Medya: Facebook, Twitter, Google Latitude
gibi sosyal medya paylaşım ortamlarından elde edilen
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veriler de kişisel örüntüleri ve iletişim ağlarını
çözümlemek üzere kullanılabilir.
Kamera/Fotoğraf Makinesi: Akıllı telefonlardan elde
edilecek gerçek zamanlı görüntüler trafik ve şehir
planlama başta olmak üzere pek çok uygulama için
hayati bir işlev üstlenebilir. Şehirlerdeki anlık
sorunları (trafik sıkışıklığı,
yol çalışmaları,
toplanmayan çöplerin durumu, kar altında kalan
sokakları tespit etme) bu yolla belirlemek maliyet ve
tepki süresi açısından oldukça elverişlidir.
Mikrofon: Akıllı telefonlarda bütünleşik mikrofonlar
ile çok detaylı ses ve gürültü haritaları oluşturulabilir,
gündelik hayat etkinlikleri ve çevresel bağlamı
(context) tespit eden algoritmaların başarımı
artırılabilir.
Çevresel Algılayıcılar: Akıllı telefonlar oldukça güçlü
işlemciler ve bataryalar ile çalıştıklarından, çevresel
algılayıcılar ile takviye edilmeleri mümkündür. Bu,
hem fiziki olarak telefonların üstüne monte edilerek
doğrudan ya da kablosuz (örneğin Bluettoth bağlantısı
ile)
iletişim
sağlanarak
dolaylı
olarak
gerçekleştirilebilir. Örneğin, hava kirliliği, akıllı
telefonlara yerleştirilecek karbon dioksit ya da nitrik
oksit algılayıcıları ile şehirlerin genelinde takip
edilerek astım hastalarının daha kirli bölgelerden uzak
durması sağlanabilir. Sıcaklık, bağıl nem, barometre
gibi algılayıcılar da farklı amaçlar için akıllı
telefonlara eklenebilir.
Tüm bu özelliklerden yola çıkarak, akıllı telefonların
birden
fazla
yöntem
ile
haberleşebilmesi,
programlanabilmesi ve harici cihazlar ile kolaylıkla
bağlanabilmesi gibi özellikleri nedeniyle katılımcılı
algılama için en yaygın uygulama ortamı olarak
kullanılacakları sonucuna varılabilir.
3. Uygulamalar

Şekil 3. Gigwalk uygulamasından örnek bir
katılımcı seçme sorgulaması [7]

Gigwalk [7] katılımcı algılamayı kullanan en güncel
ve kapsamlı uygulamadır. Bu uygulama ile ABD
genelinde katılımcılar çok amaçlı ve değişken süreli
kampanyalara katılarak para kazanabilmektedir.
Saygınlığı (reputation) ve dakikliği daha yüksek olan

kullanıcılar Şekil 3’de görüldüğü gibi uygulama
amacına bağlı olarak daha yüksek öncelikle
seçilebilmekte ve kullanıcıların saygınlığı istenen
görevi
yerine
getirip
getirmediklerine
göre
değiştirilebilmektedir.
Gigwalk’da başlıca katılımcı faaliyetleri (panoramik)
fotoğraf çekimleri ve anket sorularını cevaplamaktan
oluşmaktadır.
Waze [8] katılımcı kaynaklı gerçek zamanlı bir trafik
ve yol durum uygulaması olup aynı zamanda ücretsiz
bir küresel konumlama sistemi uzantısıdır. Waze ile
katılımcılar trafik sıkışıklıklarını, yol kazalarını, yakıt
durum ve fiyatlarının yanı sıra daha ekonomik ulaşım
alternatiflerini
duyurabilmektedir.
Şekil
4’de
katılımcılardan gelen örnek raporlar yer almaktadır.

Şekil 4. Waze uygulamasından örnek bir
rapor [8]
GarbageWatch [9] ise çöp toplama noktaları için en
uygun
noktaların
tespit
edilmesi
amacıyla
katılımcılarından koordineli olarak çöp kutularının
fotoğraflarını göndermesini ister.
PEIR [10] ise katılımcıların çevreye olan etkilerini
raporlamayı hedef alır. Toplanan veriler ile
katılımcıların
ulaşım
ve
etkinlik
durumları
belirlenmeye çalışılır. Yapılan çıkarsamalar sonucunda
hem oluşturulan hem de alınan çevresel zararlar
tahmin edilir.
4. Açık Konular
Enerji verimi/uzun pil ömrü: Katılımcı algılamada
kullanılacak olan uygulamaların çalışması planlanan
algılayıcılardan en başta gelenin akıllı telefonlar
olduğu göz önüne alındığında insanların ve dolayısı ile
telefonların hareketli doğası hatırlanmalıdır. Akıllı
telefonlar bu uygulamalara ev sahipliği yapmanın yanı
sıra pek çok işlevi yerine getirmekle yükümlü
olduklarından pillerinin gün içinde tekrar şarj edilme
ihtiyacının doğmasının kesinlikle önüne geçilmelidir.
Diğer önemli bir etken de haberleşme ve veri işleme
için kullanılacak olan enerjinin en uzun pil ömrünü
verecek şekilde haberleşme ve veri işleme arasında
uygun bir biçimde dağıtılmasıdır. Toplanan verilerin
tamamını akıllı telefonun özelliklerini (örneğin, WiFi
ya da 3G ile) kullanarak uzaktaki (bulut bilişim)
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sunuculara göndermek enerji açısından yüksek
maliyetlere ulaştığında, bunun yerine telefon üzerinde
koşacak veri işleme algoritmaları bu ihtiyacı önemli
oranda azaltarak pil ömrünü korumada yardımcı
olabilir.
Pil ömrü açısından haberleşme tüketimi kadar akıllı
telefon üzerindeki algılayıcıların türü ve kullanım
sıklığı da önemlidir. Örneğin, bataryayı çok çabuk
tükettiği bilinen GPS’in yalnızca gerekli durumlarda
açılması için bağlam bilinçli (context aware)
algoritmalar
kullanmak
gerekmektedir.
Bunu
yapmakta amaç, GPS’in zaten verimsiz olacağı
durumları bulmak ve bu durumlarda gereksiz enerji
sarfiyatı yapmasını engellemektir.
Katılımcı seçme: Katılımcılı algılama, gücünü
herhangi bir kısıtlaması olmayan katılımcı sayısından
alıyor gibi gözükse de bazı fiziksel sınırlamalar
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: Katılımcıları teşvik
etmek için kullanılacak olan teşviklerin miktarının
katılımcıların sayısı ile doğru orantılı olarak artması bu
iş için ayrılan bütçeyi doğrudan etkileyecektir. Eldeki
bütçe ile en büyük faydayı getirecek katılımcıların
seçilmesi bu yüzden çok önemlidir ve bu konudaki
çalışmalar devam etmektedir [11].
Katılımcı teşvikleri: Literatürde teşvik miktarının
istenen sonuçlara ulaşmada belirleyici olduğu
gösterilmiştir. Buna göre, teşvik miktarının
ayarlanmasının da kendi başına önemli bir araştırma
konusu olduğu ortaya çıkmaktadır.[12].
Gizlilik: Katılımcılı algılamada dikkat edilmesi
gereken en önemli kıstaslardan biri de katılımcıların
özel hayatının gizliliğidir: Akıllı telefonlar kişisel
veriler açısından eşi benzeri bulunmayan bir şekilde
veri-konum, telefonda konuşlan, SMS ya da e-posta
atılan kişiler, kablosuz ağlar, Bluetooth komşularıtoplar, saklar ve gönderirler. Bu verilerin amaçlarının
dışında kullanılması ya da istenmeyen kişilerin eline
geçmesi maddi ve manevi pek çok sakıncaya yol
açabilmektedir. Bu sebeple, söz konusu verilerin nasıl
kullanılacağı,
gönderileceği
ayrıntılı
olarak
incelenmelidir. Buna ek olarak, kişisel verilerin akıllı
telefondan mümkün olabildiğince az gönderilmesi ya
da hiç gönderilemeden gerçek zamanlı bir şekilde
işlenerek sonuca ulaşmanın yolları da araştırılmalıdır.
Hata tespiti: İrdelenmesi gereken diğer bir konu da
veri işleme algoritmalarının başarımıdır. Yapay
öğrenme bu algoritmalarda kullanılmakta olan başlıca
yöntemlerden biridir ve verilerin kalitesi ve miktarı
başarımı önemli ölçüde etkilemektedir. Öte yandan,
katılımcılı algılama kapsamında toplanan veriler hatalı
olmaya çok açıktır: Herhangi bir anda katılımcılardan
biri, pek çok değişik nedenden dolayı, kendisinden
istenen veriyi (yeterince iyi derecede) toplama ya da
gönderme fırsatı bulamayabilir. Bu tür durumlarda
algoritmaların eksik ya da hatalı veriler ile de yüksek
başarım oranlarına ulaşması için ek çalışmaların
yürütülmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
Gerçek zamanlı veri işleme: Haberleşme, katılımcı
algılamanın üzerine kurulu olduğu başlıca yapılardan

birisidir ve bu nedenle haberleşmede yaşanan sorunlar
geliştirilen uygulamaların başarısını doğrudan
etkileyecektir. Katılımcılardan toplanan verilerin
çeşitli yöntemlerle (cep telefonu şebekesi, kablosuz
internet ya da Bluetooth) aktarılması esnasında
yaşanacak olan sorunları göz önüne alarak bu ihtiyacı
en aza indirecek ya da mümkün olabildiğince az
katılımcıdan elde edilecek verilerle en iyi sonuçlara
ulaşacak yöntemler bu yüzden rakiplerine oranla çok
daha kalıcı olacaklardır.
5. Sonuç
Bu yazıda katılımcılı algılamaya genel bir bakış
sunulmuş ve kullanılan algılayıcıların potansiyel
kullanım
alanlarına
değinilmiştir.
Hâlihazırda
kullanılan örnekler ele alınmış ve bunlardan yola
çıkarak, geniş kitlelere ulaşmaları ve harici
algılayıcılar ile kolayca bağlanabilir olmaları
nedeniyle akıllı telefonların katılımcı algılamada
baskın
olarak
kullanılacağı
gözlemlenmiştir.
Katılımcılı algılamanın, teknolojideki gelişmeler ve
internetin en ücra noktalara kadar yayılması ile birlikte
gündelik hayatın etkinliklerini izleme ve tespit etme,
şehir ve trafik planlama ve çevre düzenleme
işlemlerinde birincil araç olarak kullanılacağı
öngörülmektedir.
Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP) tarafından 6056 numaralı proje ve
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, 2007K120610
numaralı TAM Projesi kapsamında desteklenmiştir.
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Özet: FPGA’e ait donanım yapıları artan kapasiteleri sayesinde bilgisayar ve elektronik alanlarında, ihtiyaca
göre uygun gömülü sistem uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bilgisayar sistemlerinin
artan işlem kapasitelerine cevap vermek için, işlemci tasarımları gerçekleştirilmektedir. Ancak yüksek kapasiteli
paralel aritmetik işlemler için gerçekleştirilen tasarımlar, hız söz konusu olduğunda ihtiyaca cevap
verememektedir. FPGA ile paralel aritmetik işlemler gerçekleştirmek için ihtiyaca özgü aritmetik üniteler
donanım seviyesinde tasarlanabilir ve uygulanacak sistem üzerine kolaylıkla uygunlaştırılabilir.
Bu çalışmada VHDL kullanılarak FPGA ile yüksek kapasiteli çıkarıcı devresi tasarlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: FPGA, VHDL, Yüksek Kapasiteli Aritmetik Ünite, Tam Çıkarıcı.

High Capacity Subtractor Circuit Design with FPGA Using VHDL
Abstract: FPGA hardware structures are started to using extensively by increasing capacity, appropriate to
needs of embedded system implementations on computer and electronic fields. Processor designings are
performing to answer the purposes of increasing processing capacity of computer systems. But performed
desigings cannot able to answer the purpose when it comes to speed of high capacity parallel arithmetic
processes. Arithmetic units, which are dedicated to purpose, can be design for perform parallel arithmetic
processes with FPGA at hardware level and can be easily adapted to implemented system.
In this study, high capacity subtractor circuit designed with FPGA, using VHDL
Keywords: FPGA, VHDL, High Capacity Arithmetic Unit, Full Subtractor.
programlanabilir
olması
sayesinde,
bilgisayar
1. Giriş
işlemcilerinin sunduğu standart veri işleme kapasitesi
Çıkartma işlemi, bilgisayar mimarisi içerisinde, yerine, ihtiyaçlar doğrultusunda aritmetik üniteler
temelde toplama işleminin 2’ye göre tümleyenini alma tasarlanabilir. Karmaşık algoritmaların, FPGA
mantığına göre gerçekleştirilen bir aritmetik işlemdir uygulamalarının paralel işlem kabiliyetleri ve gerekli
[6]. Toplama işlemi, bilgisayar aritmetiğinde donanım
kaynakları
sayesinde
performansı
kullanılan işlemlerin temelini oluşturur. Günümüz arttırılabilir. [2]
bilgisayar mimarisinde bu işlemler, özellikle yüksek
kapasiteli veri işleme sırasında, oldukça uzun zaman Gerçekleştirilen bu çalışmada FPGA donanımını
süreçlerinde gerçekleştirilebilmektedir.
programlamak için VHDL kullanılmıştır. VHDL
FPGA donanım yapısının yüksek kapasitesi ve kolay
(Very High Speed Integrated Circuit - Hardware
Description Language), yüksek hızlı tümleşik donanım
tanımlama dilidir. Buna paralel olarak günümüzde
yaygın biçimde kullanılan diğer donanım tanımlama
dili olarak Verilog HDL sayılabilir. Bu çalışmada
kullanılan VHSIC HDL kod yapısı ADA programlama
dilini baz alan Pascal sınıfında bir dil olarak
sayılabilir. Verilog HDL ise daha ziyade C
programlama diline yakın bir yapıdadır.[3]

Şekil 16. Birikeç Yapısı [1]

2. Bilgisayar Aritmetiğinde Çıkartma İşlemi
Standart bir bilgisayar işlemcisinde, Birikeç Yazacı
(Akümülatör-AC), Toplayıcı ve Mantık devresi ile
Denetim kapılarından oluşan bir yapı mevcuttur.
İşlenecek veri kaydedicilerden veri yolu ile buraya
aktarılarak işlem süreci gerçekleştirilir. [1]
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32 bit bir işlemciye sahip olan standart bir bilgisayar,
yazılımsal olarak birçok adımda çıkarma işlemini
gerçekleştirir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi işlemcinin veri kapasitesi ile
aynı veri boyutu büyüklüğüne sahip iki değerin dahi
çıkarma
işlemi
birçok
adımda
gerçekleştirilebilmektedir. Şifreleme, şifre çözme veya
grafik işleme konularında günümüzde kullanılan veri
boyutları 2048 bit ve üzerine ulaşmıştır. Aynı veri
işleme kapasitesine sahip bir işlemci, yazılımsal olarak
gerçekleştirilen bu çıkartma işlemini

3.1 VHDL ile Bir Bit Tam Çıkarıcı Devresi
Yüksek kapasitede bir çıkarıcı devresi tasarlamak için
öncelikle bir bit boyutunda bir tam çıkarıcı devresi
tasarlamak gerekmektedir. Bir sonraki aşamada,
tasarlanan bu bir bitlik tam çıkarıcı devresini
genişleterek, istenilen boyutta bir çıkarıcı devresi elde
edilebilir.

Şekil 3. Bir Bit Tam Çıkarıcı devresinin ModelSim

benzetim sonuçları

Şekil 4. Bir Bit Tam Çıkarıcı Devresi RTL görünümü
Şekil 4’te tasarlanan bir bit tam çıkarıcı devresinin
Quartus programındaki RTL devre görüntüsü
görülmektedir.
Şekil 5’te bir bit tam çıkarıcı devresinin VHDL kodları
görülmektedir. Bu kod yapısı içerisinde, “entity”
kısmının altında A_BIT ve B_BIT olarak devrenin veri
girişleri tanımlanmıştır. D_BIT olarak önceki
devreden borç girişi, DOUT olarak bir sonraki devreye
devreden borç çıkışı tanımlanmıştır. SUB_BIT olarak
devrenin işlem sonucu çıkışı tanımlanmıştır. “Process”
yapısı altında devrenin girişlerinin işlem davranışları
tanımlanmış ve çıkışlara aktarılmıştır.
Şekil 3’te bir bit tam çıkarıcı devresinin ModelSim
programında benzetim sonuçları görülmektedir.

Şekil 2. 32 bitlik iki veriye çıkarma işlemi
uygulama algoritması [1]
1024 bit uzunluğundaki iki veri için, verileri paketlere
bölerek işleyebilmesi için 32 defa tekrar etmesi
gerekir.
3. Yüksek Kapasiteli Çıkartma Devresi Tasarımı
Yüksek kapasiteli verileri kısa sürede işleyebilmek,
şekil 2’de ki örnekte de görüldüğü gibi, mevcut

standart sistemler ile mümkün değildir.
FPGA kullanılarak bu sorunu aşmak mümkündür.
FPGA’nın yapısı sayesinde, istenilen veri boyutuna
göre tam çıkarıcı tasarlanabilir.

3.2 VHDL ile “n” Bit Çıkarıcı Devresi
İstenilen veri boyutunda bir çıkarıcı devresi
oluşturulabilmesi için, bir önceki kısımda tasarlanan
bir bit çıkarıcı devresi, VHDL kod içerisine, şekil 7’de
görüldüğü gibi, bileşen olarak aktarılıp “n” defa tekrar
edilir.
VHDL kod yapısı içeriside, devre giriş ve çıkışlarının
tanımlandığı entity kısmının altında “SZ” değişken
olarak tanımlanır.
Şekil 8’de verilen VHDL kodlarının içinde “SZ”
değişken değeri 63 olarak verilmiştir. Bu değer ile tam
çıkarıcı devresi 64 bit olarak ayarlanmıştır. Bu değer,
kullanılacak olan FPGA kapasitesine bağlı olarak
istenilen seviyeye ayarlanarak yüksek kapasiteli
çıkarıcı devresinin kapasitesi arttırılabilir.
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Sonuç ve Öneriler
Gerçekleştirilen bu çalışmada, FPGA donanım
yapısının esnek ve kolay programlama kabiletinden
faydalanılarak yüksek kapasiteli çıkarıcı devresi
benzetim seviyesinde tasarlanmıştır. Sıradan bilgisayar
sistemlerinde, basit bir aritmetik işlem olarak kabul
edilen çıkartma işlemi, yüksek kapasiteli verilerde
uzun süreler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.
Günümüzde kullanılan modern FPGA yapılarında
gömülü hafıza birimleri ve aritmetik işlemler için
gömülü mantık birimleri mevcuttur [4]. FPGA, bize
düşük maliyet ile donanım seviyesinde genişletilebilir
aritmetik işlem kapasitesi sunmaktadır.
Şekil 6’da ModelSim benzetim sonuçlarında
görüldüğü gibi sadece tek saat vuruşunda 1024 bit
uzunluğundaki
iki
verinin
çıkarma
işlemi
gerçekleştirilmiştir. FPGA’nin kolay programlanabilir
yüksek kapasiteli yapısı bize çıkarma işlemi gibi,
toplama, çarpma ve bölme gibi diğer aritmetik işlemler
için yüksek kapasiteli aritmetik ünite tasarlama imkanı
vermektedir [5][7]. Şifreleme biliminde kullanılan
büyük boyuttaki şifreleme ve şifre çözme işlemleri için
hızlı donanımlar tasarlanabilir.

Şekil 5. Bir Bit Tam Çıkarıcı Devresi VHDL kod
yapısı

Şekil 6. N bit tam Çıkarıcı devresi ModelSim benzetim
sonuçları

Şekil 7.N bit Çıkarıcı Devresi Blok Şeması
A ve B değerleri entitiy yapısında sabit değerler
tanımlanmıştır. Bu örnekte kolay gözlem yapılabilmesi
açısından A eksilen değer için, en yüksek değerlikli bit
“1” olarak; B eksilten değeri için ise en yüksek
değerlikli bitten bir sonraki bit “1” olarak seçilmiştir.
“Architecture” yapısı altında “obfsub” dosya adı ile bir
bit tam çıkarıcı devresi bileşen olarak tanımlanmıştır.
For
döngüsü içerisinde, bileşen olarak tanımlanan
“obfsub” çıkarıcı devresi “SZ” değişken değerine göre
istenilen sayıda genişletilerek ana dosya içerisine
aktarılmıştır.

Şekil 8. “n” bit Tam Çıkarıcı devresi VHDL kod yapısı
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Özet: Açık kaynak uygulamalar günümüzün vazgeçilmez ve bir o kadar da önemli araçlarıdır. Piyasaya çıkan
çoğu ticari yazılımlara alternatif açık kaynak yazılımlar geliştirilmektedir. Açık kaynak uygulamaların ücretsiz
ve açık kodlara sahip olması bu uygulamaların tercih edilmelerinin temel nedenlerindendir. Ayrıca bazı
durumlarda açık kaynak yazılımlarım kullanımı bir tercih yerine bir zorunluluk haline gelmektedir. Var olan
ticari yazılımların kaynak kodlarının kapalı olmasından dolayı bir sisteme entegre edilememesi açık kaynak
yazılımları zorunluluk haline getirmektedir.
Açık kaynak yazılımların yaygın kullanım alanlarından birisi eğitim uygulamalarıdır. Özellikle uzaktan eğitim
kavramının oldukça yaygın hale gelmesi bu öğretim biçimi için ders materyallerine olan gereksinimi artırmıştır.
Bu noktada var olan ticari yazılımlara alternatif birçok açık kaynak uygulama karşımıza çıkmaktadır. Audacity,
Gimp, CamStudio, HotPotatoes , Xerte gibi uygulamalar içerik geliştirmede kullanılabilecek oldukça gelişmiş
araçlardır.
Bu uygulamalar ile sunu, animasyon, farklı soru tiplerine sahip sınavlar, etkileşimli eğitim videoları ve ses
kayıtları gibi çeşitli içerikler geliştirilmiştir. Geliştirilen içerikler yaygın olarak kullanılan uzaktan eğitim
sistemlerinde(SCORM desteğine sahip) sorunsuz şekilde çalışmışlardır. Hazırlanan içerikler günümüz uzaktan
eğitim sistemlerinin sahip oldukları kriterlerin büyük bir kısmını karşılayacak niteliklere sahiptir.
Dolayısıyla uzaktan eğitim için içerik geliştirmede ticari uygulamaların yerine açık kaynak uygulamalar
kullanılabilir. Bu durum hazırlanan içeriklerin hem daha düşük maliyetli hem de esnek bir yapıda olmasını
sağlamaktadır.
Anahtar sözcükler: Uzaktan eğitim, içerik geliştirme araçları, açık kaynak uygulamalar .

Use of Open Source Software for Distance Education Content Development
Open-source applications are indispensable and important tools of today. Most of the commercial software
alternative to open-source software is being developed. Open source applications have a free and open code, the
main reasons for these applications is that they are preferred. Also, in some cases, the use of open source
software is becoming a necessity rather than a choice. Commercial software is closed source code. Therefore, it
is difficult to be integrated in the software to another. For this reason, the use of open source software is
becoming a necessity.
Open source software is widely used in the field of education. In particular the concept of distance education is
becoming very common form of teaching has increased the need for the course materials. At this point, many of
the existing open-source alternatives to commercial software applications emerge. Audacity, Gimp, CamStudio,
HotPotatoes, Xerte is quite advanced applications such as content development tools that can be used.
With these applications, presentations, animations, quizzes with different question types, interactive training
videos and audio recordings etc. have been developed. Developed content are widely used in remote education
systems (with the support of SCORM) seamlessly. Prepared contents of today's distance education systems have
the criteria of a large part of the meets. Therefore, the process of developing content for e-learning open source
applications instead of commercial applications available. This is the content as well as a flexible structure and a
low cost to make.
Keywords: Distance learning, content development tools, open-source applications.
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1. Giriş
Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile
birlikte birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır. Bu
kavramlardan biri de uzaktan eğitim kavramıdır.
Uzaktan eğitim konusunda çok sayıda kabul görmüş
tanım mevcuttur. Uzaktan eğitim, öğretmen ve
öğrencinin aynı mekânlarda bulunmak zorunda
olmadığı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin posta
hizmetleri ve bilgi iletişim teknolojileri sayesinde
yürütülen bir eğitim sistemi modelidir [1]. Bu
bağlamda uzaktan eğitim, yapısı gereği özel
yönetimsel ve organizasyonel düzenlemeler, özel ders
tasarımı ve öğretim teknikleri, muhtelif teknolojiler
aracılığı ile iletişim gerektiren genel olarak öğretimden
farklı bir yerde geçen planlı öğrenim sürecidir [2].
Uzaktan eğitim kavramının ilk dönemlerinde mektup,
video, kaset, televizyon ve radyo gibi araçlar tercih
edilirken ilerleyen zaman ve gelişen bilgi teknolojileri
ile birlikte bilgisayar ve internet kullanılmaya
başlanmıştır. Bu değişim uzaktan eğitim kavramı
içerisinde alt kavramların oluşmasını sağlamıştır.
Günümüzde bilgisayar aracılığıyla yapılan eğitim için
bilgisayar destekli öğretim; internet aracılığıyla
yapılan eğitime ise web tabanlı eğitim, çevrimiçi
eğitim ya da e-öğrenme kavramları tercih edilmeye
başlanmıştır [3].
e-Öğrenme Pazarı dünya genelinde eğitim alanında en
hızlı (yıllık %15-30 ) büyüyen sektör olmuştur. Global
Industry Analysts, Inc raporuna göre 2015 yılı
sonunda
107.3
Milyar
Dolar
olması
beklenmektedir[4]. Uzaktan eğitim ortamlarında etkin
bir öğrenme etkinliğinin sağlanması için bir uzaktan
eğitim materyali; metin, ses, basit grafiksel sunumlar,
video sunumlar, animasyonlar, benzetimler, oyunlar,
test sistemleri, geri bildirimlerle desteklenmiş
etkileşimler gibi bileşenlere sahip olmalıdır [3].
2. İçerik Geliştirme
e-öğrenme ortamlarının yaygınlaşması beraberinde
içerik üretim ihtiyacını getirmiştir. E-öğrenme
ortamlarında geleneksel öğrenme modeline göre içerik
oluşturmanın bazı dezavantajları vardır. Bunlar; büyük
ekiplere ihtiyaç duyulması, içerik üretiminin fazla
zaman alması ve ortaya çıkan yüksek maliyetlerdir.
Eğitim sürecindeki en önemli konulardan birisi
öğrenme içeriğidir. Öğrenme İçeriği, bütünüyle bir
ders, ders malzemeleri, içerik modülleri, derse ilişkin
öğrenme nesneleri, bilgi kaynakları ve süreli yayınları
[1] ifade etmektedir. İçeriğin kalitesi uzaktan eğitim
sistemlerinde eğitim kalitesini belirleyen etkenlerin
başında gelmektedir. İçeriğin uzaktan eğitime yönelik
sunum formatına getirilmesi de uzaktan eğitimdeki en
önemli konulardan biridir. Araçlar eğitim kaynağının
yaratılması, sunulması, kullanımı ve iyileştirilmesi
yanında içeriğin organizasyonu, içerik ve öğrenme
yönetim sistemi, içerik geliştirme araçları ve çevrimiçi öğrenme toplulukları konularında da destek verecek
yazılımlardır [1]. Bu nedenle içerik geliştirmede
kullanılacak araçlar, içerik geliştirme sürecini ve

maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Uzaktan eğitime
yönelik çok sayıda içerik geliştirme aracı
bulunmaktadır. Bu araçların kullanımı pratik ve hızlı
bir şekilde çok farklı içerikler hazırlanmasını
sağlamaktadır [5].
3. Açık Kaynak Kod
Açık kaynak kod kavramı 1980’li yıllarda Amerikalı
yazılımcı Richard Matthew Stallman tarafından ortaya
konan bir yaklaşımdır. Açık kaynak kod, ürünün
kaynağına rahatça erişebilme imkânı sunan bir
uygulama geliştirme yöntemidir [6]. Açık kaynak kod,
genellikle programcının kodu geliştirerek ve
değişiklikleri topluma paylaşarak ortak çabayla
oluşturulur. Açık kaynak teknolojik toplum içinde
şirketlerin sahipli yazılımlarına karşı oluşturulmuştur.
Açık Kaynak kod bildirgesinde de belirtildiği gibi;
Açık kaynak kodlu yazılımlar tasarruf ve güvenliğin
ötesinde de bir ülke ekonomisi için önemlidir [2].
Ülkemiz kendi ihtiyacı olan yazılımları geliştirme
konusunda arzulana seviyenin çok uzağındadır. Bu
nedenle ihtiyaç duyulan yazılımlar ticari firmalardan
satın alınmaktadır. Oysa günümüzde üretilen birçok
açık kaynak yazılım ticari alternatifleri ile rahatlıkla
boy ölçüşebilmektedir. Bu durum uzaktan eğitim
içeriği
geliştirme
noktasında
da
kendisini
göstermektedir. Ayrıca açık kaynak uygulamalar
kullanım amacına göre istenilen şekilde üzerinde
değişikliklere izin vermekte ve mevcut sistemler ile
bütünleşme açısından ticari yazılımlara göre bir adım
öndedir.
4. Açık Kaynak İçerik Geliştirme Araçları
İçerik geliştirme araçlarını farklı özeliklerine göre
kategorize etmek mümkündür. İçerik geliştirme
araçları ticari açıdan değerlendirildiğinde ticari olan ve
ticari olmayan araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Diğer taraftan bu araçları çoklu ortam içerik geliştirme
araçları, animasyon geliştirme araçları, grafik
geliştirme araçları gibi ürettikleri içeriklere göre
kategorize etmek mümkündür. Bu çalışma kapsamında
içerik geliştirme araçlarını kategorize etmeye
çalışmaktan ziyade içerik geliştirmede kullanılabilecek
açık kaynak ve kullanımı kolay araçların temel
özelliklerine ve kullanımlarına yer verilecektir.
İçerik geliştirme sürecindeki önemli dezavantajlardan
birisi yazılım geliştirme araçları için ödenen lisans
ücretleridir. İçerik geliştirmede kullanılan içerik
geliştirme araçlarının sayısına ve kullanıcı sayısına
bağlı olarak ortaya çıkan lisans ücretleri on binlerce
doları bulabilmektedir.
Oysa günümüzde birçok
alanda olduğu gibi içerik geliştirme konusunda da
onlarca açık kaynak araç ve uygulama mevcuttur. Bu
araçların çok büyük bir bölümü uzaktan eğitim
sistemlerinde yaygın kullanılan içerik geliştirme
standartları ile uyumludur. Günümüzde yaygın olarak
kabul gören standartlardan birisi SCROM’dur.
SCORM, bir e-öğrenme yazılımının, dayanıklı,
yeniden kullanılabilir, diğer yazılımlarla birlikte
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çalışabilir, ulaşılabilir olması için geliştirilen
standartlardan uyarlanarak oluşturulmuş bir başvuru
modelidir [7]. Bu model oluşturulurken ADL; AICC,
IMS ve IEEE organizasyonları ile birlikte çalışmıştır.
SCORM ile farklı organizasyonlar tarafından
geliştirilen e-öğrenme standartlarının ortak bir
modelde birleştirmek amaçlanmıştır.
Günümüzde farklı işlevler sunan çok sayıda açık
kaynak içerik geliştirme aracı mevcuttur. Ön plana
çıkan açık kaynak içerik geliştirme araçları ve temel
özellikleri şu şekildedir:
Libre Office (Open Office): LibreOffice, Windows,
Macintosh ve Linux için güçlü, açık kaynak ve
ücretsiz bir ofis yazılımıdır. LibreOffice, bir ofis
yazılımı olmanın ötesinde sunduğu bileşenlerle, tam
anlamıyla bir kişisel üretkenlik takımıdır [8]. Libre
Office paketi; Writer (Kelime İşlemci), Calc (Hesap
Tablosu), Impress (Sunum), Draw (Çizim), Math
(Matematik) ve Base (Veritabanı) uygulamalarının
zengin özellikleriyle, bütün belge oluşturma ve veri
işleme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Özelikle
Impress (Sunum) aracı ile etkileşimli içerikler
hazırlayıp bunları HTML olarak web sitelerinde
kullanmak son derece kolaydır. LibreOffice ile
neredeyse tamamen aynı özelliklere ve aynı kodlara
sahip olan OpenOffice.org kullanılabilecek diğer ofis
yazılımıdır.

Şekil 1. LibreOffice Impress arayüzü
Xerte: Xerte içerik geliştirme konusunda uzman
olmayan kişilerin bile hızlı ve kolay bir şekilde
erişilebilirlik düzeyi yüksek olan zengin, interaktif ve
ilgi çekici içerikler oluşturmasına olanak sağlayan açık
kaynak içerik oluşturma aracıdır [9].

Şekil 2. Xerte ile hazırlanmış basit bir içerik
Xerte uygulamasının masaüstü sürümü ile hazırlanan
içerikleri. zip şeklinde ihraç edip istenilen web

sayfasında veya uzaktan eğitim sisteminde kullanmak
mümkündür. Çevrimiçi sürümünde ise hazırlanan
içerikler herkese açılabilir veya şifre ile sadece
istenilen kişiler ile paylaşılabilmektedir. Xerte ile
resim, video, ses ve testler içeren içerikler
hazırlanabilir. Xerte aracının SCORM desteği vardır.
eXe: eXe (eLearning XHTML editor) HTML veya
XHTML konusunda uzman olmayan kişilerin web
tabanlı içerik hazırlayabilmesine imkân tanıyan açık
kaynak bir uygulamadır [10]. eXe ile hazırlanan
içerikler IMS İçerik Paketi, SCORM 1.2, IMS
formatlarında veya basit kişisel web sayfası olarak
ihraç edilebilmektedir.
Gimp: GIMP bir başka deyişle GNU Image
Manipulation Program, gelişmiş bir resim oluşturma
ve fotoğraf düzenleme yazılımıdır. GIMP, Adobe
Photoshop ve benzeri kapalı kaynak resim işleme
araçlarına eşdeğer bir işlevler bütünü sunar [11].

Şekil 3. Gimp resim işleme programı
Gimp gelişmiş bir grafik düzenleme programının sahip
olduğu özelliklerin büyük bir kısmına sahiptir.
Katman, kanal, güçlü efekt araçları, geniş dosya biçim
desteği ve dosya türleri arasında dönüşüm yapabilme
Gimp
programının
sahip
olduğu
temel
özelliklerdendir.
GLO Maker: GLO Maker zengin, etkileşimli
öğrenme içerikleri oluşturmak için kullanılan bir
araçtır. Bu geliştirme aracı iyi bir öğrenme tasarım
üzerinde durmaktadır. Bu araç kolay kullanımlı bir
arayüze ve güçlü özelliklere sahiptir. Bu araç açık
kaynak kodlu ve eğitim amaçlı kullanım için
ücretsizdir. Bu araç ile hazırlanan içeriklerde resim ve
çoktan seçmeli test gibi içerikler oluşturulabilir.
Wink: Bir eğitim ve içerik oluşturma aracıdır. Bu
aracın temel amacı bir uygulamanın (Writer veya Calc
gibi) nasıl kullanılacağını etkileşimli olarak öğreten
içerikler oluşturmaktır. Wink ile ekran görüntüleri alıp
bu ekran görüntülerine açıklamalar, butonlar veya
kutucuklar eklemek mümkündür. Eklenen butonlara
çeşitli işlevler atanmakta ve böylece oldukça zengin ve
etkileşimli bir içeriğin hazırlanması sağlanmaktadır.
JeLSIM: JeLSIM Builder seti, eğitim benzetimleri
(simülasyonları) üretmek için kullanılabilecek ücretsiz
bir araçtır. JeLSIM araçları Java dili kullanılarak
yazılmışlardır. JeLSIM ortamında hazırlanan içerikler
standart
web
tarayıcılarında
rahatlıkla
kullanılabilmektedir. Bir sistem/yaklaşım için sayısal
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bir model oluşturmak ve simüle etme işlemi Java
programlama dili becerisi istemektedir. Model
yazıldıktan sonra ise benzetim arayüzleri hiçbir Java
Programlama bilgisine sahip olmayan öğretmenler ve
içerik geliştiricileri tarafından oluşturulabilir. JeLSIM
programındaki araçları kullanmak bir çizim paketi
kullanmaktan biraz daha zordur [12].
Audocity: Audacity, Windows, Mac OS, GNU/Linux
ve diğer işletim sistemleri üzerinde çalışan, özgürce ve
ücretsiz olarak dağıtılan, kullanımı kolay ve değişik
dilleri
destekleyen bir
ses
düzenleyicisi
ve
kaydedicisidir. Audacity kullanılarak; canlı ses kaydı
yapılabilmektedir. Kaset ve kayıtları sayısal kayıt ya
da
CD
biçimine
dönüştürme
işlemleri
yapılabilmektedir. Bunun yanında kayıt edilen veya
var olan sesler kesilebilmekte, yapıştırılabilmekte ve
karıştırılıp birbirine eklenebilmektedir.

Şekil 4. Audacity ses işleme programı arayüzü
HatPotatoes: Etkileşimli alıştırma hazırlamak isteyen
içerik geliştiricilerin kullanabileceği en önemli
programlardan birisi HatPotatoes aracıdır. HotPotatoes
ile hızlı ve kolay bir şekilde klasik, çoktan seçmeli vb.
testler hazırlanabilmekte ve hazırlanan içerikler web
ortamına aktarılabilmektedir. HatPotatoes aracı
herhangi bir programlama bilgisi gerektirmez. Temel
düzeyde bilgisayar kullanma becerilerine sahip herkes
HatPotatoes kullanarak kısa sürede beş değişik türde
etkileşimli alıştırmalar hazırlayabilmektedir. Bu araç
aynı zamanda SCORM desteğine de sahiptir. Ayrıca
bu araç Moodle ve diğer birçok öğrenim yönetim
sisteminde eklenti olarak kurulabilmekte ve
kullanılabilmektedir.
CamStudio: CamStudio açık kaynak ve ücretsiz bir
içerik geliştirme aracıdır. Bu yazılım ile yazılım ile
bilgisayar ekranında yapılan tüm işlemler flash video
teknolojisi kullanılarak. .avi uzantılı olarak
kaydedilebilmektedir.

Şekil 5. Camstudio ekran yakalama ve düzenleme
programı arayüzü
Video dosyaları oluşturulurken ses özelliği de
eklenerek sunum dosyaları hazırlanabilmekte veya
çevrimiçi olarak izlenen bir TV kanalındaki görüntüler
ve sesler kaydedilebilmektedir.
5. Sonuç ve Öneriler
Uzaktan eğitim kavramı gelişen bilgi ve iletişim
teknolojileri ile birlikte oldukça büyük bir öneme
sahiptir. Artık ilköğretimden üniversiteye kadar hemen
hemen her alanda uzaktan eğitim kavramı bazen örgün
eğitim ile birlikte bazen de örgün eğitimden bağımsız
hatta örgün eğitime alternatif olarak kullanılmaktadır.
Uzaktan eğitim kavramı içerisinde içerik geliştirme
büyük bir öneme sahiptir. Hazırlanan içerikler eğitimin
kalitesini belirleyen başlıca öğelerdendir. İçerik
geliştirme için gerek harcanan işgücü gerekse de
ortaya çıkan maliyetler uzaktan eğitim faaliyetleri
yürüten
kurumların
başını
ağrıtan
başlıca
sorunlardandır.
Açık kaynak içerik geliştirme araçları maliyet
açısından önemli bir avantaj sağlarken; bu araçlarla
profesyonel seviyede olmayan kişiler bile rahatlıkla
etkileşimli ders
içerikleri oluşturabilmektedir.
Kullanılabilecek yazılım geliştirme araçlarının
neredeyse tamamı grafiksel bir arayüze sahiptir.
Ayrıca bu yazılımların tamamı olmasa bile önemli bir
kısmı Türkçe dil desteğine de sahiptir. Bu özellikler
uzaktan eğitim veren kurumlarda yer alan içerik
geliştirme ekipleri, öğretim görevlileri ve içerik
geliştirmeden sorumlu diğer bireylerin hızlı ve kolay
bir biçimde içerik hazırlamasını sağlamaktadır.
Özellikle dersi verecek öğretim görevlilerinin kendi
ders içeriklerini hazırlamaları verilecek eğitimin
kalitesini bir kat daha artıracaktır.
Tüm bu noktalar göz önünde alındığında uzaktan
eğitim için içerik geliştirme konusunda açık kaynak
araçlar ticari yazılımlara karşı önemli bir alternatif
olarak yer almaktadır. Piyasada çok sayıda açık
kaynak içerik geliştirme aracı vardır. Tüm araçları
kullanmak yerine uzaktan eğitimi yürütecek kurum
tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araçların
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kullanımı daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Seçilecek açık kaynak araçların belirlenmesinde
hazırlanacak dersin yapısı, ders içeriğini hazırlayacak
personelin bilgi/becerisi ve zaman en önemli
kriterlerdendir. İçerik geliştirme için doğru araçların
seçimi maliyet, zaman ve eğitim içeriğinin kalitesini
belirlemede son derece önemlidir. Ülke olarak yazılım
geliştirme konusunda henüz istediğimiz seviyeden çok
uzakta olduğumuzu göz önüne alarak yüksek lisans
bedellerine sahip ticari içerik geliştirme araçları yerine
ücretsiz, açık kaynak ve pratik araçlara yönelmek çok
daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

[11]
İnternet:
Wikipedia,
http://wiki.ubuntutr.net/index.php/Gimp, (Aralık 2012).
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Özet: Ağa bağlı cihazların sayılarının artmasıyla, ağların kurulum, bakım ve ölçeklenebilirliği, ayrıca İnternet
üzerinden içerik dağıtımı bir sorun haline geldi. İnsanlar üzerindeki yükü azaltmak için cihazların kendi
kendilerini yapılandırmaları ve birbirleriyle yardımsız iletişime geçmeleri baklenmektedir. Universal Plug and
Play ve Device Profiles for Web Servıces gibi mimariler makinalar arası insansız iletişimi hedefliyorlar. Diğer
bir sorun olan içerik paylaşımı da içerik-merkezli ağ projeleriyle çözümlenmeye çalışılıyor. Bahsedilen sorunları
bir arada çözmek için bu çalışmamızda IPv6 protokolü üzerinde ağ yığıtını değiştirmeden yeni bir mimari
öneriyoruz. Önerilen mimari hem içerik merkezli ağlara hem de makinadan makinaya iletişime katkı
sunmaktadır. Uyguluma içeriği ve cihazın kendisi hakkındaki üst veriler IPv6 protokolünün seçenek başlıklarının
içine gömülecektir. Üstveri biçimi olarak yapay zeka kullanımına izin verdiği için ontolojiler, özellikle Web
Onlology Language seçilmiştir.
Anahtar Sözcükler: IPv6, İlave Başlıklar, Üstveri, Anlambilimsel, Ontoloji, OWL, RDF, M2M

1. Giriş
Kişi başına düşen cihaz sayısı hızla yükseliyor. Paralel
olarak cihazların yetenekleri de artıyor, örnek olarak
artık akıllı telefonlar sadece sesli iletişim için
kullanılmıyor. İnternet erişimi, yer takibi ve hatta
yüksek çözünürlüklü görüntü oynatma özelliklerine
sahipler. Sayıca ve yetenekçe çoğalma kullanıcılar için
yönetim, kurulum ve uyumsuzluk sorunları yaratıyor.
Öte yandan içerik sağlayıcılar da artan veri istemi
nedeniyle bant genişliği sorunları yaşıyor.
Bahsedilen
sorunlara
çözüm
üretmek
için
araştırmacılar makinadan makinaya iletişim (Machine
to machine, M2M) ve içerik merkezli ağlar (Contentcentric networks, CCN) konularında çalışırlar. M2M
son kullanıcılar üzerindeki yükü azaltmayı amaçlar.
Kullanıcılar üzerindeki makinaların yönetim, bakım,
kurulum işlerini makinaların kendilerine atamayı
hedefler. Makinalar etraflarındaki diğer makinaları
onların özellikleriyle birlikte keşfederler. Daha sonra
birbirleriyle özerk bir şekilde iletişim kurarlar ve
birbirlerinin servislerini kullanırlar. Ve bunları insan
müdahalesi olmadan kendi başlarına yapay zeka ve
başka teknikleri kullanarak yaparlar.
CCN konusu ise İnternet mimarisi üzerinde temel bir
yapılandırmayı değiştirmeyi amaçlar. İnterneti bir
sondan sona iletişim ağından bir dağıtım sistemine
dönüştürür. Örnek olarak, İnternet üzerinde bir
görüntüye ulaşmak için en sondaki sunucuya gitmek
yerine, içeriği yakındaki başka bir cihazdan mesela
yönelticiden almak ağ üzerindeki yükü büyük ölçüde
azaltacaktır. CCN araştırmacıları içeriği IP adresleri
yerine isimleriyle adreslemeyi ve ara düğümlerde
kaydetmeyi amaçlarlar.

Bu iki araştırma konularında anlambilimsel (semantik)
akıl yürütme kullanılabilmesi büyük önem taşır. M2M
iletişimde mesela, eğer cihaz kullanıcılarının
bilgilerine ulaşabilirse makinalar arası güveni
oluşturmak kolaylaşacaktır. CCN'de ise eğer son
kullanıcı cihazları, servis sağlayıcılar ve yönelticiler
içeriğin anlamını bilirlerse ona göre ağ planlaması
yapmak kolaylaşacaktır. Farzedelim ki içerik
sağlayıcılar verinin IP adresinin yanında anlamını da
iletsinler. Böylece verinin anlamını kavrayabilen
yönelticiler servis kalitesini artıracak adımları
atabilirler. Filtreler uygulayabilirler, veri akımlarını
kümeleyebilirler, başka istemcilere aynı veriyi kendi
belleklerindeki kopyadan servis edebilirler. Şekil 1'de
olası bir senaryo verilmektedir. Yönelticiler aynı
kaynağa olan isteklerde kendi belleklerindeki
kopyaları gönderirler. Böylece bant genişliği daha
verimli kullanılmış olur.
Yukarıda bahsedildiği üzere cihazların ve verilerin
anlambilimsel gösterimlerini dağıtabilmek hem M2M
hem de CCN araştırmaları için önemlidir. Biz bu
çalışmamızda anlambilimsel dağıtımı sağlayabilmek
için Semantic Net mimarisini öneriyoruz. Semantic
Net'te anlambilimsel üstveriler uygulama katmanı
yerine ağ katmanında dağıtılmaktadır. Böylece veri
iletimi sırasında yönelticiler de içeriğin anlamına
erişebilirler. IPv6 protokolünün ilave başlıkları
(extension headers), Hop-by-Hop Options ve
Destination Options üstveri taşınmasında kullanılır.
Cihazların ve verinin anlambilimsel açıklamaları bu
ilave başlıkların içlerine gömülür. Eğer uygulama yol
üzerindeki her düğümde üstverinin okunmasını
gerektiriyorsa Hop-by-hop Options başlığı, sadece
varış noktasında okunacaksa Destination Options
başlığı kullanılır. Üstveri tipi olarak da yeni çıkarımlar
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yapabilme yeteneği nedeniyle
Language (OWL) seçilmiştir.

Web

Ontology

Şekil 17. İçerik geçici bir süreliğine ağ üzerinde
üstverisiyle beraber tutulur. Aynı kaynağa olan
gelecekteki istekler yönelticiler üzerinden son
sunucuya gitmeden servis edilir.
Yayının kalanı şu şekilde devam etmektedir: Bölüm 2
M2M cihaz keşfetme ve CCN teknolojileriyle ilgili
yapılan çalışmaları özetler. Olası senaryolar
hakkındaki bilgiler Bölüm 3 'te verilmiştir. IPv6 ilave
başlıklarının ve ontolojilerin açıklamaları ve sistem
tasarımı Bölüm 4'te verilmiştir. Son olarak, Bölüm 5
karşılaşılabilecek sorunları açıklar ve Bölüm 6 yayını
sonlandırır.
2. Anlambilimsel İnternete Doğru
Araştırmacılar ağa bağlı akıllı objelerin birbirlerinin
yeteneklerini, servislerini ve ürettikleri içeriği
anlayabilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Geliştirilen
mimariler kısıtlı kaynakların olduğu ortamlarla
uğraşırken aynı zamanda cihazlara bilişsel beceriler
katmayı da amaçlar.
Universal Plug and Play (UPnP)[1] bir çok ağ
protokolünün birleştirilmesiyle oluşmuş bir servis
keşfetme mimarisidir. Bilgisayar endüstrisindeki lider
şirketlerin desteğiyle UPnP üzerine yapılan
araştırmalar çoktan ticarileşmiştir. Bilgisayar, yazıcı,
akıllı telefon ve televizyon gibi cihazlar birbirlerini
aynı ağ içerisinde bulup insan yardımı olmaksızın
aralarında iletişime geçerler. Devices Profile for Web
Services (DPWS) [2] de UPnP ile aynı maksada
sahiptir. Aralarındaki fark kullanılan teknolojiden
kaynaklanmaktadır. DPWS SOAP gibi web servis
tabanlı protokolleri kullanır.
Cihaz keşfi ile ilgili çalışmaların dışında akıllı ağ
yaratıp, paketleri içeriklerine göre işlemeyi planlayan
çalışmalar da mevcut. Kodeswaran et. al. içeriği OWL
ontoloji diliyle etiketleyip servis ayrımı, ağ içi içerik
adaptasyonu ve trafik izleme teknolojilerinde
kullanırlar [3]. Bizim çalışmamızda farklı olarak
etiketleme ağ katmanında IPv6 paketleri üzerinde

yapılır ayrıca cihaz keşfi de amaçlanır. Aynı yazarların
bir sonraki çalışmasında [4] anlambilimsel üstveri
uygulama katmanında verinin yanına yerleştirilir. Ağ
üzerindeki direktif sunucuları üstveriyi okur ve daha
önceden kararlaştırılmış kuralları uygularlar.
CCN bilgi merkezli ağlar (information centic
networking) olarak da adlandırılır, verinin dağıtımı ile
ilgilenir. Günümüzde İnterneti sondan sona iletişim ağı
olarak kullanıyoruz fakat çoğu zaman biz sadece
içeriğin ¨Ne¨ olduğu ile ilgileniyoruz, ¨Nereden¨
geldiğini önemsemiyoruz. Bu sorunu çözmek için
Akamai [5] gibi firmalar içerik dağıtım ağları
kuruyorlar. Sorunu kökten çözmek içinse IP tabanlı
mimariyi kaldırmayı planlayan Data-Oriented
Network Architecture (DONA) [6] gibi adreslemeyi
isimler ile yapan öneriler de bulunmakta.
3. Örnek Senaryolar
Semantic Net'te ağ elemanları iletim ve dağıtım
sırasında içerik hakkında akıllı kararlar verebilmeliler.
Anlambilimsel bilginin ağ içinde önbelleğe
koyulmasının faydaları Şekil 1'de gösterilmektedir.
Semantic Net ile içerikten haberdar olmanın yanında
makinaların özellikleri hakkında da bilgi alınabilir.
Makinalar birbirlerini ağ üzerinde arayabilir, sağlanan
servisleri bulabilirler. Yayının bu bölümünde kullanım
alanları konusunda açıklayıcı birkaç örnek verilecektir.
3.1. Erişim Yönetimi
Bir cihaza veya içeriğe erişimde öncelikle yapılması
gereken güvenli bir bağlantı yaratılmasıdır. Bunun için
sertifikalar ya da özel anahtarlar kullanılır. Bir cihaz
diğerine erişmeye çalıştığında öncelikle kullanıcısının
kimlik kanıtlarını karşıdakine göndermeli. Farzedelim
iki arkadaş birbirlerinin cihazlarına erişmeye
çalışıyorlar, üç seçenekleri var:

Paylaşılan içeriği herkese açık hale getirmek.

Özel anahtarları çevirimdışı bir şekilde
paylaşmak.

İçeriği harici belleğe yerleştirip, belleği
paylaşmak.
İlk çözüm, atağı yapan düşman unsurların içeriğin
varlığını bilmediklerini varsayar. İkinci çözüm özel
anahtarların paylaşılmasını gerektirir. Her ne kadar
güvenli görülse de anahtarların her yeni kullanıcıyla
paylaşılması ortaya çıkma riskini artırır. Son çözüm
harici diskin taşınmasını gerktirdiği için pratik
değildir. Ayrıca bütün çözümler insan müdahalesini
gerektirir.
Öte yandan cihazlar sahiplerinin kim olduğundan ve
aralarındaki güven ilişkisinden haberdar olsalar, insan
müdahalesi olmadan hareket edebilirlerdi. Şekil 2 iki
eşdeğer cihaz arasındaki paket alışverişinde kullanıcı
ilişkilerinin nasıl gösterilebileceğini verir.
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3.2. Yetenek ve İçerik Keşfi
Farzedinki, içinde görüntü sunucularının içerik
sağladığı ve birçok algılayıcının (sıcaklık, nem vb.)
bulunduğu bir ağın içindesiniz. İçeriklere ulaşmak ve
belli bir alandaki sıcaklık, nem değerlerini alabilmek
için öncelikle bu cihazların IP adreslerini ve hangi
porttan yayın yaptıklarını bulmamız lazım.

Şekil 18. İki nokta arasındaki içerik isteği cihaz
sahiplerinin güven ilişkisine dayanarak kurulmalı.
İstekte bulunan kimlik bilgilerini paket içine gömerler.
Arama işini cihazların yeteneklerinin anlamlarına göre
yapabilir miyiz? Cihazlar ağdaki diğer paketleri
dinleyip paket içlerindeki anlambilimsel cihaz
tanımlarını ve sunulan servisleri belleklerinde
tutabilirler. Daha sonra bir servis gerekli olduğunda
bellekteki kopya üstünde istenilen servisi arayabilirler.
Bellekte bulunmaması durumunda ise IPv6
protokolünün Neighbor Discovery özelliğini kullanıp
anlambilimsel sorgularla istenilen servisleri, cihazları
bulabilirler (Bölüm 4.4 'de daha fazla bilgi
bulabilirsiniz).

Çalışmamızda ontolojilerle anlatılan bilginin dağıtımı
içinse ağ katmanında çalışan IPv6 protokolü kullanılır.
Cihazın ve taşınan verinin anlambilimsel gösterimi
IPv6'nın ilave başlıklarına gömülür. Fikir
[3]
yayınındaki etiketlemeyle yakın bir ilişkidedir. Fakat,
bizim çalışmamızda mimarimiz uygulama katmanı
yerine ağ katmanını dağıtım için kullanır. Böylece
iletişim sırasında ara düğümler de içerik ve cihazlar
hakkında fikir sahibi olabilir. Ayrıca bizim
çalışmamızda [3]'den farklı olarak içerik hakkındaki
üstverinin yanında kaynak cihaz hakkındaki bilgilerin
dağıtımı da hedeflenir.

4.1. IPv6 ve İlave Başlıkları
IPv4 (RFC-791) bilgisayar ağları için büyük bir başarı
aynı zamanda da İnternetin temel taşı olarak
görülebilir. Ve şu anda devamı niteliğinde olan IPv6
(RFC-2460) yeni yetenekleri ve 32 bitten 128 bite
genişletilmiş adres aralığıyla, basitleştirilmiş başlık
biçimi, yeni eklere ve seçeneklere açık haliyle,
güvenlik özellikleriyle IPv4'ün yerini almakta.

Şekil 19. IPv6 başlık biçimi

4. Sistem Tasarımı
Günümüzde İnternet üzerinde içeriği yaratan da
tüketen de insanlar, bu nedenle bu iletişimi insandan
insana (human to human, H2H) diye adlandırabiliriz.
Gelecekte ve kısmen günümüzde de başladığı üzere
H2H iletişimden M2M iletişime geçeceğiz. İnternete
bağlı cihazlar diğer cihazları kimlikleri, sağladıkları
servisleri ve sunulan içerikleri anlamlarıyla birlikte
kavrayarak keşfedecekler. Ve fırsatçı bir şekilde insan
müdahalesi olmadan bu kaynakları kullanacaklar. Bu
amacı gerçekleştirmek için bir çok öneri yapıldı.
Bazıları Bölüm 2'de anlatılmıştır. Bu sistemler,
mimariler farklı dağıtım protokolleri kullansalar da
genellikle bilgiyi makinaların okuyabileceği şekillerde
sunarlar. Ontolojiler hem makinaların okuyabileceği
XML şablonlarını kullanırlar, hem de mantıksal
gösterimler kullanarak makinaların ilk defa
karşılaştıkları tanımlamalar hakkında çıkarımlar
yapmalarını sağlarlar. Biz de bu çalışmamızda Web
Ontology Language (OWL) dilini tanımlamalar
yapmakta kullandık.

Şekil 20. IPv6 ilave başlıkları
IPv6 başlık formatı ve isteğe bağlı ilave başlıklarının
nasıl eklendiği Şekil 3 ve 4'te görülmektedir. IPv6'da
ilaveler protokolü sadeleştirmek için isteğe bağlı
kurgulanmıştır
ve
gelecekteki
gereksinimleri
karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. İsteğe bağlı bu
ilave ekler IPv6 ana başlığı ve bir üst katmandan gelen
paket arasına yerleştirilmiştir (Şekil 4). Başlıkların
önerilen sıralaması şöyledir:

IPv6 Header: Ana başlık, 128 bitlik kaynak
ve hedef noktanın adreslerini tutar.
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Hop-by-Hop Options Header: Yol üzerindeki
her yöneltici tarafından işlenmesi gereken seçenekleri
içerir.

Destination Options Header: Sadece hedef
nokta tarafından işlenmesi gereken seçenekleri içerir.

Routing Header: Yol boyunca uğranması
gereken ara yönelticileri belirtir (Mobil IPv6 için).

Fragment Header: Fragments the IPv6
packets that are too big to fit in the path MTU limit.

Authentication Header: Kimlik denetimi ile
ilgilenir.

Encapsulation Security Payload Header
(ESP): Paketin kendisinden sonra gelen kısımlarını
şifreler.

Destination Options Header: Şifrelenmiş
Destination Options başlığı.

Üst katman başlığı (TCP, UDP vb.)
Destination Options başlığı dışındaki (en fazla 2 defa
konulabilir) diğer bütün ilave başlıklar sadece bir kez
bulunabilir. Yukarıdaki sıralama önerilendir, yani
geçerli bir neden olduğunda değiştirilebilir. Sadece
Hop-by-Hop Options başlığı yönelticilerin kolay
ayıklayabilmesini sağlamak için ana başlıktan hemen
sonra olmak zorundadır.
4.1.1 Seçenekli Başlıklar
İlave başlıklar arasında Hop-by-Hop ve Destination
Options aynı paket biçimine sahip olup, ek bilgileri
tip-uzunluk-değer (type-length-value, TLV) halinde
taşırlar. Başlık uzunluğu 8 bit işaretsiz tamsayıdır ve
büyüklüğü 8-sekizli (64 bit) biriminde gösterir. Bu
nedenle, bir seçenek başlığı en fazla 28 x 64 = 16384
bit veya 2048 bayt veri taşıyabilir.
Hop-by-Hop Options ilave başlığı yol üzerindeki her
düğüm tarafından işlenebilir, o nedenle CCN için
kullanıma uygundur. Destination Options başlığı ise
sadece hedef nokta tarafından işlenebilir. Bu yüzden
cihaz
hakkındaki
anlambilimsel
bilgilerin
yerleştirilmesi için çok uygundur.
4.1.2 En Yüksek İletim Sınırı Sorunu
IPv6 paket büyüklüğü 16 bitlik taşınan veri alanında
belirtilir (Şekil 3). Taşınan veri alanı büyüklüğü
sekizlik birimler halinde verir, bu da en fazla 216 x 8
bite (64 Kbit) karşılık gelir. Bu büyüklük üstveri
yerleştirilmesi için uygun görünse de, kanalın en
yüksek iletim sınırı da (maximum transmission unit
(MTU)) bir kısıtlama getirir. Mesela, Ethernetv2 ve
802.11 sırasıyla 1500 ve 2272 baytlık MTU sınırlarına
sahiplerdir.
Göründüğü üzere MTU IPv6'nın kendi sınırlarından
daha kısıtlayıcıdır. Bu nedenle paketin parçalar halinde
gönderilmesini sağlayan Fragment başlığı kullanılır.
Fakat,
IPv6'nın
her
alanı
parçalanamaz.

Parçalanamayan kısım yol üzerinde her yöneltici
tarafından işlenmesi gereken kısımdır, o da Hop-byHop Options başlığıdır. Sonuç olarak, Hop-by-Hop
Options
başlığı
içine
konulan
bir
veri
parçalanamayacağı için MTU sığabilecek şekilde
küçük tutulmalıdır.
4.2 Üstveri Biçimi
İnternet üzerinden sunulan içerik genel olarak insanlar
tarafından tüketilmek içindir. İnsanlar içeriğin üreticisi
ve de tüketicisidir. Makinalar içeriğin ne anlama
geldiğini bilmeden insanlara sunarlar. Makinaların da
içeriği akıllı bir şekilde tüketebilmelerini sağlamak
için Anlambilimsel Örün (Semantic Web [7] araştırma
konusu gelişmiştir. Ana gaye İnterneti makinaların
anlayabileceği hale getirmektir.
İlk olarak kaynakların üçlü tanımlamalar subjectpredicate-object halinde gösterimi için Resource
Description Format (RDF) standardı kabul edildi. RDF
Schema (RDFS) alanlara özgü kelime hazineleri
üretmek için RDF üstüne tasarlandı. RDFS ile sınıflar,
alt sınıflar ve RDF kaynaklarının özellikleri
gösterilebilir hale gelindi. RDFS ile ontolojiler
yaratabilecek duruma gelmiş olduk. Çok kullanılan
Friend of a Friend (FOAF) [8] ontolojisi person gibi
sınıflardan ve o sınıfların name, surname, email
address (mbox) gibi özelliklerinden oluşur. Her ne
kadar RDFS ile sınıflar ve özellikler tanımlanabilse de,
objeler arasındaki karmaşık ilişkiler RDFS ile
modellenemez. Bu nedenle FOAF daha çok vasıfları
olan Web Ontology Language (OWL) ile
hazırlanmıştır.
OWL basitçe daha açıklayıcı olması için RDFS ve
üzerine eklenen yeni yapılardan oluşur. Yeni sınıflar
birleşimler ve kesişimler ile oluşturulabilir; özellik
tipleri sınırlandırılabilir; varlık niceleyicileri for all
( ), there exists ( ) ve hatta eleman sayısı
sınırlandırıcı (max-min) ifadeler kullanılabilir.
OWL1'in başarısıyla 2009'da OWL2 W3C tarafından
standartlaştırıldı. Daha açıklayıcı olması, birçok
araştırmacı tarafından kullanılması ve o yüzden birçok
hazır yazılımın bulunması OWL dilini üstveri biçimi
olarak uygun kılıyor.
Bir IPv6 paketinde taşınabilecek bilgi miktarını
görselleyebilmek için örnek bir anlambilimsel üstveri
Şekil 5 'te verilmiştir. Bu örnek 1878 bayt
büyüklüğünde ve bir seçenek başlığına sığabilecek
durumdadır. Cihaz tipi akıllı telefon olarak verilmiştir
ve muğlaklığı kaldırmak için özgün bir URL ile
gösterilmiştir. Cihazın ne olduğu söylenmesine
rağmen bazı özellikler (işletim sistemi, hafıza miktarı
gibi) cihaza öz olduğu için ayrıca belirtilmiştir.
Telefonun mobil erişim noktası olduğunu gösteren
servis işaretçileri de üstveride bulunur. Dahası
telefonun sahibi hakkındaki bilgiler FOAF dili
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kullanılarak gerçeklenmiştir. Verilen sosyal ağ örneği
cihaz tarafından kullanılıp iletişimde güvenin
sağlanmasında kullanılabilir.
Bölüm 3.2'deki senaryoda ontolojilerin sorgu
yeteneklerinden bahsedilmişti. SPARQL [9] SQL ile
veritabanından bilgi çekildiği gibi RDF dosyalarından
veri toplamada kullanılır. Bu nedenle cihaz ve
servislerin keşfinde kullanılmaya son derece
uygundur.
4.3. Güvenlik
IPv6 ilave başlıklarında taşınan üstveriler hem özel
hem de umumi bilgiler içerebilirler. Bu yüzden
üstverinin bazı kısımları açık tutulurken, bazıları ise
gizliliği ve güvenliği sağlamak için şifrelenmeli.

noktanın okuması gereken bilgi
başlıklarının gerisine konulmalı.

ise

güvenlik

4.4. Komşu Düğümlerin Keşfi
Bizim bu çalışmadaki amacımız akıllı cihazların
anlambilimsel üstverilere ulaşabilmeleri. Bu nedenle
ağ katmanındaki ilave ekleri kullanıyoruz ve kulak
kabartma teknikleri ile paketlerin içindeki üstverilere
ulaşıyoruz. Bazı durumlarda bilgi bulunmazken sadece
sorgulama amaçlı paketler göndermek gerekebilir.
Bunun için en uygun protokol yine IPv6 paketlerinden
oluşan Neighbor Discovery (ND, RFC-4861)
protokolüdür. Ana amacı ağ üzerindeki cihazların
MAC-IP adresi eşlemesini sağlamaktır. Ek olarak
yöneltici tarafından duyurulan MTU büyüklüğü de ND
mesajları ile iletilir. Bu mesajlar Router Solicitation,
Router
Advertisement,
Neighbor
Solicitation,
Neighbor Advertisement ve Redirect mesajlarıdır ve
ICMPv6 paketlerinden oluşurlar. Her mesaj tipi bir
veya birkaç seçenekten oluşur. Bu seçenekler en fazla
2 KB büyüklüğünde olabilir. Bu seçenekler
kullanılarak üstveri taşınabilir ve anlambilimsel bilgi
sorgulaması yapılabilir.
5. Sorunlar ve Gelecekte Yapılması Gerekenler
Tablo 1 önerilen Semantic Net'i benzer M2M
mimarileri ile karşılaştırır. Bilişsel özellikleriyle
Sematic Net diğer mimarilerden öne çıkmaktadır.
Fakat halen birçok sorunun adreslenmesi gerekli:

Şekil 21. Bit ilave başlığın içine yerleştirilebilir OWL
dökümanı. Akıllı telefon ve sahibi döküman içinde
belirtilmiştir.
Şifreleme ve kimlik denetimi için IPv6 standardı iki
ilave başlığı tanımlar, Authentication (RFC-2402) ve
Encapsulation Security Payload (ESP) (RFC-2406).
İsimlerden de anlaşılacağı üzere Authentication başlığı
kimlik denetimi, bütünlük ve inkar edememe ilgilenir.
ESP başlığı ise gizdeşlik sağlar ve tekrar ataklarını
engeller. Her iki başlık da IPv6 başlık sıralamasında
kendisinden sonra gelen tüm verileri korurlar. Mesela
Bölüm 4.1.1'de verilen başlık sıralamasında
Destination Options başlığı iki defa bulunur. Birincisi
önünde güvenlik başlıkları bulunmadığı için açıktır,
ikincisi ise şifrelenmiştir.
Üstveri amacına göre farklı başlıklar altında
toplanmalı. Her yöneltici tarafından görülmesi
gereken, veya açık bulunmasında sakınca olmayan
bilgiler güvenlik başlıklarından önceki başlıklarda
tutulmalı. Kapalı olması gereken sadece hedef

 Bilgiyi geri alma (Information Retrieval): Üstveri
oluşturulması cihazlar için sadece bir defaya
mahsus olduğu için elle yapılabilir fakat medya
içerikler için otomatik olarak yapılmalı.
 Katmanlar arası (Cross layer) arayüzler:
Uygulamaların,
servislerin
anlambilimsel
üstverileri paketlerin içine koymaları için ağ
katmanına açılan arayüzlere ihtiyaç vardır.
 Çevirimiçi üstveri işleme: Ontolojiler üstüne akıl
yürütme ara yönlendiricilerde zaman alacaktır. Bu
akıl yürütmelerin başarımları yükseltilmeli ve
çevirimdışı akıl yürütmeyle birleştirilmeleri
gereklidir.
 Cihaz ontolojilerinin geliştirilmesi: Ontolojiler bir
konuyu anlatmamıza yarayan kelime hazineleridir.
Mesela FOAF sosyal ağları anlatmak için
kullanılır. Aynı FOAF gibi cihazlar için de bir
ontoloji dili geliştirilmelidir.
 6LoWPAN yerleştirmesi: 6LoWPAN standardı da
düşük yetenekli cihazları ele aldığı için
incelenmelidir.
Bahsi geçen sorunların bazılarına Semantic Web
araştırmacıları tarafından çözümler üretilmiştir. Bu
nedenle sorunların giderilmesinde öncelikle bu bilgi
birikiminden faydalanmak gereklidir.
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Tablo9. M2M iletişim teknolojilerinin karşılaştırılması
Semanti

DPWS

UpnP

[2] Device profile for web services (dpws). [Online].
Available:
http://docs.oasis-open.org/wsdd/ns/dpws/2009/01

c Net
M2M

•

•

•

Bilişsel

•

--

--

Yerleştirme

Ağ

Uygulama

Uygulama

•

--

--

IPSec

WS-Sec

Security

[3] S. Kodeswaran and a. Joshi, “Content and Context
Aware Net-working Using Semantic Tagging,” 22nd
International Conference on Data Engineering
Workshops (ICDEW’06), pp. 77–77, 2006.

Katmanı
İçerik
farkındalığı
Güvenlik

[4] S. Kodeswaran, O. Ratsimor, A. Joshi, and F.
Perich, “Utilizing semantic tags for policy based
networking,” in Global Telecommuni-cations
Conference, 2007. GLOBECOM ’07. IEEE, nov.
2007, pp. 1954–1958.

Ceremoni
es
Güvenilirlik

Garantis

Taşıyıcı katmana bağlı

iz
Adresleme

Ipv6

DHCP, AutoIP

Keşif

Ipv6

WS-

Neighbo

Discovery

[6] Akamai intelligent internet platform. [Online].
Available: http://www.akamai.com/

SSDP

[7] T. Koponen, M. Chawla, B.-G. Chun, A.
Ermolinskiy, K. H. Kim, S. Shenker, and I. Stoica, “A
data-oriented (and beyond) network architecture,”
SIGCOMM Comput. Commun. Rev., vol. 37, pp.
181–192, August 2007.

r
Discove
ry
Tanımlama

OWL

WSDL

Olay

--

WS-

UDA
Scheme

güdümü

GENA

Eventing

6. Sonuç
İnternet ve yerel ağlar iki temel problemi içerir.
Öncelikle bilgisayarlar içeriğin anlamını bilmezler.
İkinci olarak ağ üzerindeki cihazlar birbirlerinden ve
özelliklerinden habersizdirler. Birbirleri arasında insan
müdahalesi olmadan bağlar kuramazlar. Ve bu nedenle
cihazlar arası yardımlaşma başlayamaz.

[8] O. L. Tim Berners-Lee, James Hendler, “The
semantic web,” Scientific American Magazine, May
2001.
[9] Friend of a friend ontology vocabulary. [Online].
Available: http://www.foaf-project.org/
[10] The sparql protocol and rdf query language.
[Online]. Available:http://sparql.org/

Semantic Net bu iki problemi de adreslemeye çalışır.
Semantic Web'in İnternet sayfalarında yaptığı gibi,
ontoloji dilleri veri içeriğini ve cihaz bilgilerini
tanımlamakta kullanılır. Ontoloji dosyalarından
oluşmuş üstveriler ağ katmanında standartlar üzerinde
basit eklerle taşınır. Makinalar bu üstverileri okur ve
yeni çıkarımlar yaparlar. Anlama sahip olduktan sonra
da gerekli iyileştirmeleri yaparlar.
Semantic Net üstverileri IPv6 protokolünün ilave
başlıklarından Hop-by-Hop Options ve Destination
Options başlıklarında taşırlar. Üstveri gizliliği IPsec
tarafından sağlanır. Her ilave başlığı en fazla 2 KB
veri alabilir. Eğer veri daha büyükse birkaç parçaya
bölünebilir veya Neighbor Discovery protokolüyle
taşınabilir. Halen cevaplanması gereken birçok sorun
olmasına karşın, Semantic Net İnternetin geleceği için
önemli bir teknoloji olabilir.
7. Kaynakça
[1] Universal plug and play forum (upnp). [Online].
Available: http://www.upnp.org/
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Renk Kanallarını Farklı Şekilde Kodlayarak Sıkıştırma Oranını Arttırma
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Özet: İki boyutlu durağan görüntülerin sayısal ortamda saklanırken kayıplı veya kayıpsız sıkıştırma
yöntemlerinin kullanılmasıyla daha az yer kaplamalarını sağlamak mümkündür. Bunun için fotoğraf türündeki
görüntülerde etkili olan JPEG, JPEG2000 ve JPEG XR veya karmaşıklığın (entropinin) az olduğu görüntülerde
iyi sonuç veren GIF ve PNG gibi yöntemler kullanılabilir. Düşük karmaşıklığa sahip olan görüntülerin kayıplı
bir yöntem ile sıkıştırılması hem sıkıştırma oranı olarak kayıpsız yöntemlerin gerisinde kalmakta hem de
görüntüdeki bozulma insan gözü tarafından daha kolay algılanabilmektedir. Bu çalışmada, karmaşıklığı düşük
olan görüntülerde renk kanalları üzerinde yapılan işlemler ile kayıpsız sıkıştırma algoritmalarının etkinliği
arttırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Veri Sıkıştırma, Görüntü Bölümlendirme, LZMA, PPMd, Bzip2, Deflate

Increasing Compression Ratio With Encoding Color Channels In Different
Ways
Abstract: It is possible to shrink (reduce the size of) two dimensional still images with lossless or lossy
compression methods. Therefore, standards like JPEG, JPEG2000 and JPEG XR which are used to compress
photos or GIF and PNG, used to compress low complexity (low entropy rate) images could be used.
Compressing low complexity images with lossy compression methods are both staying behind lossless
compression methods and the corruption of image could be detected easily by human eye. In this study, the
efficiency of lossless compression algorithms is increased with some operations on color channels of low
complexity images.
Keywords: Data Compression, Image Segmentation, LZMA, PPMd, Bzip2, Deflate
1. Giriş
JPEG [1], JPEG2000 [2,3] ve JPEG XR [4] gibi
kayıplı görüntü sıkıştırma standartları, renk uzayı
dönüşümü, uzamsal etki alanından frekans etki alanına
dönüşüm [5,6], niceleme işlemi ve entropi kodlaması
gibi aşamalarının her birinde farklı yaklaşımları temel
aldıkları için birbirlerinden farklı hızlarda ve farklı
kalite oranlarında sıkıştırma yapmaktadırlar. Fakat bu
yöntemler genellikle fotoğraf türündeki karmaşık
görüntülerin sıkıştırılması amacıyla kullanılırlar.
Karmaşıklığı düşük olan görüntülerde kayıplı bir
sıkıştırma yöntemi kullanıldığında sıkıştırma oranı
kayıpsız sıkıştırma yöntemlerinin gerisinde kalmakta
ve görüntüdeki kayıp gözle görülebilir olmaktadır. Bu
yüzden karmaşıklığın daha az olduğu (entropi oranı
daha düşük olan) görüntülerde GIF [7] ve PNG [8,9]
gibi kayıpsız görüntü sıkıştırma yöntemleri
kullanılmaktadır.

Resmin renk kanalları üzerinde yapılan işlemler ile
sıkıştırma performansının arttırılması mümkündür. Bu
çalışmada, dosya yapısındaki kanalların saklama
sıralamalarının değiştirilmesi veya R, G, B
kanallarının dizilere ayrılıp üzerinde işlemler
yapılması, herhangi bir kanalın dinamik olarak
bölümlendirilmesi gibi farklı yöntemler denenmiş ve
her bir yöntemin sonucu alınarak karşılaştırma
sonuçları incelenmiştir.
2. EBMP
EBMP uygulamasında 24 bpp bitmap resim alındıktan
sonra kırmızı, yeşil ve mavi kanalları ayrı ayrı 3 adet
bayt dizisine atanır. Daha sonra her dizi ayrı ayrı
RLE’ye tabii tutulur. Elde edilen RLE verileri R, G ve
B renk kanalı sırasıyla art arda eklenir. Bir diğer
yöntem ise RGB uzayından YUV uzayında dönüşüm
yaptıktan sonra Y, U ve V kanallarını ayrı float
dizilerinde saklamak ve ardından bu kanallara RLE
uygulamaktır. RGB ve YUV için kanallara ayırma
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işlemi gerçekleştirildikten sonra her kanala RLE
uygulanır.
Şekil 1.Ebmp sıkıştırma aşamaları
3. Statik Sabit Büyüklükte Bölümlendirme
Statik Sabit Büyüklükte Bölümlendirme (SSBB)
yönteminde alınan 24 bpp resim verilen parça boyutu
kadar parçalara bölünür. Örneğin, parça boyutu 64
olarak verilirse resim 64x64 piksellik parçalara
bölünür. İkinci aşamada, bölünen dosyaların her biri
için renk kanalları satır sıralı olarak ayrı ayrı dizilere
aktarılır ve bu diziler R-G-B sırası ile ardı sıra eklenir.
Daha sonra dosyanın başına her bir parçanın piksel
olarak en ve boy bilgileri girilip bu dizi dosyanın
sonuna eklenir. Böylece her parça için R-G-B sıralı bir
dosya elde edilmiş olur (Şekil 2).
SSBB’nin amacı, her bir parça için RLE kodlamanın
verimliliğini, sözlük sıkıştırma yöntemlerine etkilerini
ve EBMP’de olduğu gibi RGB kanallarının sırasının
değiştirilmesinin RLE kodlamaya olan katkısını
ölçmektir.

Parça boyutunun belirlenmesi aşamasından sonraki
diğer adımlar daha önceki uygulamalarda olduğu gibi
kanalların sıralanması şeklinde gerçekleşir. Dosya,
karşılaştırma sonuçları için uygulama tarafından
üretilir.
Yöntemin avantajı, düz zemin olan veya tek renk
içeren resimlerde parçalamaya gerek duymaması veya
farklı olana kadar parçalamayarak düz kısımları tespit
etmesidir. Bu sayede düz kısımlar kendi içerisinde
daha çok sıkışarak, parçalamanın getirdiği dezavantajı
da ortadan kaldıracaktır.
Resim çoğunlukla düz veya karmaşık olmayan
alanlardan oluşurken sol üst kısmı karmaşık olabilir.
Böyle bir durumda sol üst kısım referans alındığı için
parça boyutu küçük olacak ve düz alanlar için gereksiz
yere bölme yapılacaktır. Bu yüzden resmin parça
büyüklüğü kararının sol üstten verilmesi her zaman en
iyi sonucu sağlamaz. Ayrıca verilen fark değeri bir
kanal için taranmaktadır. R kanalı üzerinde taranan bir
resimde hiç kırmızı renk tonu bulunmazsa resim düz
olarak algılanacak ve tek parça olarak sıkıştırılmak
istenecektir.

Şekil 3. Parça Boyutunun Belirlenme Aşamaları
Şekil 2. SSBB Sıkıştırma Aşaması

5.Dinamik Değişken Büyüklükte Bölümlendirme

4. Dinamik Sabit Büyüklükte Bölümlendirme
Dinamik Sabit Büyüklükte Bölümlendirme (DSBB)
yönteminde resmin bölüneceği parçaların boyutu
verilen resme göre dinamik olarak belirlenir. Alınan 0255 arası bir fark değerine göre resmin herhangi bir
kanalında yan yana olan pikseller taranır ve bulunana
kadar yatay olarak ilerlenir. Verilen fark yan yana iki
piksel arasında bulunursa parçanın yatay boyutu
bulunmuş olur ve dikey taramaya geçilir.
Dikey taramada da aynı fark değerine göre alt alta
pikseller kontrol edilir. Fark değeri sağlandığında
parçanın dikey boyutu da bulunmuş olur ve sol üstten
itibaren referans alınan parça büyüklüğü tüm resme
uygulanır.

Önceki çalışmada resmin bölünecek parça büyüklüğü
sol üst köşeden itibaren referans alınmakta ve parça
büyüklüğü tespiti herhangi bir kanaldaki fark değerine
göre belirlenmekteydi. Dinamik Değişken Büyüklükte
Bölümlendirme (DDBB) yönteminde ise resim
öncelikle R, G ve B kanalları için 3 farklı bayt
matrisine ayrılır. Daha sonra her matris üzerinde
bölümlendirme işlemleri uygulanır. DSBB’den farklı
olarak sabit bir parça boyutu belirlenmez. Uygulama
çalıştırıldığında girdi olarak fark koşulu alınır. Her
kanal matrisi için sol üst köşeden başlanmak koşuluyla
önce yatay sonra dikey olmak üzere farkın sağlandığı
piksel çiftleri taranır. Her iki boyut için de fark koşulu
sağlandığında elde edilen parça satır sıralı olarak
okunur ve parçaların saklandığı dosyaya yazılır. Bu
sayede aynı sembollerin art arda gelmesi sağlanır.
Ayrıca daha sonra açma işlemi için kullanılacak bir
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koordinat dosyası oluşturulur. Bu dosyanın içerisine
bu parçanın koordinatları yazılır. Uygulama elde ettiği
parçaları ve koordinatları sırasıyla dosyaya yazdığı ve
okuma safhasında da aynı sırayı takip ettiği için
herhangi bir okuma problemi ile karşılaşılmamaktadır.
Dosya içerisindeki koordinat verilerinin bir örneği
Tablo 1’de verilmiştir.
Resmin tarama işlemi sırasında işlenen parçaların
saklandığı bir işaret matrisi tanımlanır. Bu matriste
farklı boyuttaki parçalar tespit edildikçe, matris
üzerinde tekrar okunmaması için işaretlenirler.
Algoritma satır sıralı olarak resmi tekrar kontrol eder
ve işaretsiz olan konumdan itibaren fark koşulunu
tekrar arar. Fark koşulu sağlanmadan resmin
sınırlarına gelinirse, parça boyutu resmin sınırına
kadar olacaktır. Ayrıca yöntem fark koşulunu
sağlamadan daha önceden işaretli bir piksele rastlarsa,
yine sınırı bu piksele kadar belirler. Böylece fark
olmayan durumlarda aynı bölgenin tekrar işlenmesinin
önüne geçilmiş olur. Algoritma tarama işlemini tüm
pikselleri işaretleyene kadar, yani tüm parçaları
kodlayana kadar devam ettirir.
Parçalama işlemi her kanal üzerinde ayrı ayrı
yapıldığından dolayı, her kanaldaki parça sayısı farklı
olacaktır. Yarısı kırmızı ve yarısı yeşil olan bir resim
dosyası üzerinde fark koşulu olarak 255’den küçük bir
sayı verildiğinde R ve G kanalları iki parça
halindeyken, B kanalı tek parça olacaktır.
Parçalamanın kanallara göre farklı yapılmasının
avantajı, belirli renklerin bulunmadığı resimlerde
gereksiz parçalama işlemi yapmamasıdır. Başlangıç
durumunda kanallara ayırma işlemi, aynı sembolleri
art arda getirmesi bakımından kar sağlayacaktır.
Ardından gereksiz parçalama işlemlerinden kaçınmak
ise sözlük tabanlı sıkıştırma yöntemlerindeki kârı
arttıracaktır.
Parçalama işleminin dezavantajı ise verilen fark
koşulunun çok fazla yerde sağlanmasıyla ortaya
çıkacaktır. Parça boyutları fazlasıyla küçüleceği için,
hatta bazı durumlarda piksel boyutunda parçalar
olacağı için bu parçanın koordinatlarıyla beraber
saklanması nedeniyle sıkıştırma yerine bazen şişirme
de gerçekleşebilir.

Şekil 4. 64 Fark koşulu için dosyanın bölümlendirme
aşamaları
6. Sonuçlar
Karşılaştırma için kullanılan resim dosyaları (Şekil
4’te verilmiştir.
LZMA, LZMA2, PPMd, Bzip2, Deflate, Deflate64 ile
sıkıştırma sonuçlarını elde etmek için Winzip v16.5
üzerinde “WinZip Command Line” ve 7z v9.2 konsol
uygulaması kullanılmış, 7z sıkıştırma parametresi
olarak “Ultra” seçeneği seçilmiştir. Süre sonuçları için
sıkıştırma işlemi 10 defa tekrarlanmış ve ortalama
alınmıştır. Sonuçların alınmasında, Intel Core i52500K 3.3GHz işlemcisi ve 4GB DDR3 (2.98
kullanılabilir) belleğine sahip, işletim sistemi olarak ta
Windows 7 Home Edition yüklenmiş olan bir
bilgisayar kullanılmıştır. DSBB için her renk
kanalında sonuçlar alınmış ve kanallardaki sıkıştırma
oranlarının birbirine çok yakın sonuçlar vermeleri
nedeniyle tablolarda sadece bir renk kanalının
sonuçları verilmiştir.
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Şekil 4. Karşılaştırma için kullanılan Ubuntu.bmp
1280x1024 (a), 2k11.bmp 1024x1024(b),
Bridgetolimansk.bmp 1024x1024 (c),
programmer.bmp 512x512 (d), lena.bmp 512x512 (e)
Tablo 1. Koordinat dosyasının içeriği
X1
0
40
…

Y1
0
0
…

X2
30
70
…

Y2
70
50
…
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LZMA
WinZip
LZMA
7z
LZMA2
7z
PPMd
WinZip
PPMd
7z
BZip2
WinZip
BZip2
7z
Deflate
WinZip
Deflate64
WinZip

Tablo 2. Ubuntu.bmp için sıkıştırma sonuçları
(bpp/ms)

Orijinal
Resim

2,49 2,49 2,49 3,23 3,26
3,08 3,74 3,23
3,14
2
8
8
4
6
2
1
4

EBMP+RL
E

2,74 2,74 2,74 2,55 2,52 2,82 2,81 4,39 2,55
8
9
9
9
8
3
7
5
9

EBMP

2,39 2,43 2,43 2,32 2,37 2,73 2,73 3,29 2,32
6
1
2
2
8
3
4
7
2

SSBB
256px

2,33 2,36 2,36 2,41 2,48 2,79 2,79
2,41
3,22
4
5
8
7
1
4
5
7

DSBB
64fark-R

2,39 2,43 2,43 2,32 2,37 2,69 2,69 3,30 2,32
5
4
4
1
7
5
1
3
1

DSBB
128fark-R

2,39 2,43 2,43 2,32 2,37 2,68 2,68 3,30 2,32
5
3
3
2
8
9
8
5
2

DDBB
128fark

2,39 2,43 2,43 2,35 2,41 2,77 2,77 3,30 2,35
8
3
3
1
1
7
5
1
1

DDBB
200fark

2,40 2,44 2,44 2,33 2,38 2,74 2,74 3,30 2,33
4
2
1
2
8
8
8
9
1

Tablo 2’de görüldüğü gibi Ubuntu.bmp resminde,
LZMA ve LZMA2 için resmi 128x128 px karelere
bölmek en iyi sonucu verirken, PPMd için resmi R
kanalının 64 farkı sağladığı ilk parçanın büyüklüğünde
parçalara (1280x259) bölmek en iyi sonucu vermiştir.
Bzip2 için ise en iyi sonucu veren parça boyutu R
kanalının 128 farkı ile elde edilen 1280x367 olmuştur.
Dinamik parçalama işleminin en iyi sonucu verdiği
yöntem ise Deflate64 olmuştur. Bütün denemeler
arasında en iyi sonucu veren ise resmin 128x128 px
karelere bölünüp LZMA (Winzip)’e verilmesi ile elde
edilmiştir.

LZMA
WinZip
LZMA
7z
LZMA2
7z
PPMd
WinZip
PPMd
7z
BZip2
WinZip
BZip2
7z
Deflate
WinZip
Deflate64
WinZip

Tablo 3. 2k11.bmp için sıkıştırma sonuçları (bpp/ms)

Orijinal
Resim

13,8 13,9 13,9 12,5 12,5 12,4 12,4 17,1 12,5
04
35
36
89
91
75
83
43
89

EBMP+R 15,5 15,5 15,5 12,8 13,0 13,6 13,6 22,0 12,8
LE
69
68
71
19
05
76
73
49
19

SSBB
64px

13,0 13,3 13,3 12,8 12,8 13,9 13,8 15,9 12,8
51
4
43
58
66
34
51
91
58

SSBB
128px

13,0 13,4 13,4 12,7 12,7 13,7 13,6 15,6 12,7
93
04
05
05
13
64
72
65
05

SSBB
256px

13,2 13,6 13,6 12,6 12,6 13,6 13,6 15,8 12,6
86
52
55
54
6
58
1
96
54

DSBB
64fark-R

13,9 14,3 14,3 12,8 12,8 13,9
17,3 12,8
13,9
12
65
66
53
58
12
54
53

DDBB
128fark

13,4 13,8 13,8 12,6 12,6 13,6 13,6 16,4 12,6
76
81
84
68
76
63
3
75
68

DDBB
200fark

13,5 14,0 14,0 12,6 12,6 13,5 13,5 16,7 12,6
96
43
44
16
23
95
74
3
16

Tablo 3’te verilen sonuçlar incelendiğinde
2k11.bmp için en iyi sıkıştırma oranının, RLE
kullanmayan EBMP dönüşümü ve ardından LZMA
yöntemleri ile sıkıştırma ile elde edildiği
görülmektedir.
Tablo 4. Bridgetolimansk.bmp için sıkıştırma
sonuçları (bpp/ms)

LZMA
WinZip
LZMA
7z
LZMA2
7z
PPMd
WinZip
PPMd
7z
BZip2
WinZip
BZip2
7z
Deflate
WinZip
Deflate64
WinZip

2,31 2,34 2,34 2,52 2,59 2,88 2,88 3,21 2,52
5
5
5
4
6
1
1
8
4

13,5 14,0 14,0 12,6 12,6 13,5 13,5 16,7 12,6
95
41
44
14
21
92
68
27
14

DSBB
13,5 14,0 14,0 12,5 12,5 13,5 13,5 16,7 12,5
128fark-R 93
31
33
87
93
3
27
61
87

2,35 2,37 2,37 2,67 2,74 3,02 3,02 3,32 2,67
SSBB 64px
1
7
7
8
5
1
1
4
8
SSBB
128px

EBMP

Orijinal
Resim

0,29 0,29 0,29
0,32 0,30 0,30 0,50
0,32
0,32
5
3
3
1
6
7
7

EBMP+
RLE

0,28 0,28 0,28 0,40 0,29 0,39 0,39 1,13 0,40
3
3
3
9
3
2
1
2
9

EBMP

0,25 0,25 0,25 0,32 0,30 0,38 0,37 0,87 0,32
6
6
6
4
4
5
3
3
4

SSBB
64px

0,30 0,30
0,3
1
1

SSBB
128px

0,27 0,27 0,27 0,34 0,31 0,40 0,39 0,32 0,34
2
2
2
4
8
7
6
8
4

SSBB
256px

0,26 0,26 0,26 0,34 0,32 0,39 0,38 0,93 0,34
7
6
6
4
1
6
5
6
4

DSBB
64fark-R

0,25 0,25 0,25 0,32 0,30 0,38 0,37 0,87 0,32
8
8
8
7
7
8
7
6
7

DSBB
128farkR

0,25 0,25 0,25 0,32 0,30 0,38 0,37 0,87 0,32
9
8
8
7
7
8
7
6
7

DDBB
128fark

0,34 0,34 0,34 0,45 0,43 0,52 0,51 1,04 0,45
6
6
7
9
3
9
5
4
9

DDBB
200fark

0,28 0,28 0,28 0,36 0,34 0,42 0,40
0,36
0,95
8
9
9
7
1
1
9
7
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Bridgetolimansk.bmp için BZip2 ile işlem görmemiş
resim dosyasının sıkıştırılması en iyi sonucu vermiştir.
En iyi sonuca en yakın sonucu veren yöntem ise R
kanalında 128 fark arayan DSBB’nin PPMd ile
birlikte kullanılması olmuştur (Tablo 4).

LZMA
WinZip
LZMA
7z
LZMA2
7z
PPMd
WinZip
PPMd
7z
BZip2
WinZip
BZip2
7z
Deflate
WinZip
Deflate6
Orijinal
Resim

Tablo 5. programmer.bmp için sıkıştırma sonuçları
(bpp/ms)

LZMA
WinZip
LZMA
7z
LZMA2
7z
PPMd
WinZip
PPMd
7z
BZip2
WinZip
BZip2
7z
Deflate
WinZip
Deflate64
WinZip
EBMP+ 0,22 0,22 0,22 0,19 0,18 0,19 0,19 0,27 0,19
RLE
7
7
7
2
6
4
2
7
2
0,18
0,19
0,23 0,18
0,19
0,19
7
2
5
7

0,21 0,21 0,21

SSBB
64px

0,26

SSBB
128px

0,24 0,24 0,24 0,21 0,21 0,22 0,22 0,29 0,21
5
5
5
2
6
7
4
1
2

SSBB
256px

0,23
0,20 0,20 0,21 0,20 0,27 0,20
0,24 0,24
9
5
9
1
8
6
5

DSBB
64farkR

0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,34 0,25
9
9
6
2
5
3
1
6

0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 0,20 0,20 0,25 0,19
8
7
7
4
8
5
2
2
4

DSBB
0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 0,20 0,20 0,25 0,19
128fark
8
7
7
4
8
5
3
2
4
-R
DDBB 0,50
0,5
128fark 1

0,5

16,7 16,8 16,8 16,0 16,0 15,2 15,2 19,4 16,0
72
74
75
1
24
4
41
05
1

EBMP+ 18,9 18,9 18,9 16,1 16,1 16,7 16,7 26,0 16,1
RLE
09
08
13
39
76
73
32
38
39

Orijinal 0,10 0,10 0,10 0,08
0,07 0,07 0,10 0,08
0,08
Resim 3
3
3
5
6
6
6
5

EBMP

4
WinZip

Tablo 4.5. Lena.bmp için sıkıştırma sonuçları
(bpp/ms)

Tablo 5’te görüldüğü gibi Programmer.bmp için tüm
bölümlendirme algoritmaları, orijinal dosyanın
sıkıştırma yöntemleriyle sıkıştırılmasından daha kötü
sonuçlar vermiştir. Kendi aralarında ise en iyi
sıkıştırmayı sağlayan algoritma PPMd (7z) için
EBMP+RLE olmuştur.

EBMP

15,9 16,6 16,6 15,8 15,8 16,5 16,5 20,1 15,8
09
6
63
97
96
54
44
85
97

SSBB
64px

15,4 15,9 15,9 16,1 16,1 16,9 16,8 20,3 16,1
9
92
98
86
91
57
69
13
86

SSBB
128px

15,5 16,1 16,1 15,9 15,9 16,7 16,6 20,2 15,9
41
49
53
69
72
37
7
18
69

SSBB
256px

15,6 16,4 16,4 15,9 15,9 16,6 16,5 20,0 15,9
83
03
09
18
18
1
65
81
18

DSBB
64farkR

15,9 16,7 16,7 15,9 15,9 16,5 16,5 20,8 15,9
51
18
18
28
26
88
82
18
28

DSBB
128fark
-R

15,9 16,6 16,6 15,8 15,8 16,5 16,5 20,3 15,8
16
83
84
81
75
7
64
88
81

DDBB
128fark

15,9 16,6 16,6 15,9 15,9 16,5 16,5 20,1 15,9
02
53
55
12
11
82
77
85
12

DDBB
200fark

15,9 16,6 16,6 15,9 15,9 16,5 16,5 20,1 15,9
15
65
68
04
03
63
56
94
04
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6
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Çağrı Merkezi Gelen Çağrılarındaki Bekleme Süresinin Azaltılması:
Akıllı Dış Arama Uygulaması
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1

sayinmurat@gmail.com

Özet:Çağrı merkezi gibi hizmet verenher birim veya kurumdabekleme sorunu yaşanmaktadır. Çağrı
merkezindeki beklemesorunu, teknoloji kullanılarak ve yeni yaklaşımlarla azaltılabileceği bir uygulamayla
incelenmiştir. Çağrı merkezine gelecek olan aramaların bazıları önceden belirlenmiş, akıllı dış arama sistemiyle
ilgili çağrılar otomatik olarak aranmıştır.Bu şekilde gelen aramadaki yoğunluk çağrı merkezinin atıl kapasitesine
aktarılmıştır. Müşteri gereksinimleri önceden belirlenerek proaktif yaklaşımla sorunun çözümüne gidilmiştir.
Çağrı merkezine gelen arama yoğunluğuna ve bekleme sorununa, akıllı dış arama sisteminin etkisi incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çağrı merkezi, bekleme süresi, kuyruk teorisi, akıllı dış arama.

Call Center Inbound Calls Waiting Time Reduction: Intelligent Outbound
Calls Application
Abstract: There is a problem called waiting in the queue for any departman or institution providing services
similar to call centers’ services. That article brought new approach to overcome waiting in the queue problem.
After some expected calls were determined to call center, these calls were made thanks to intelligient outbound
call system. In this way, density in the incoming calls transferred to idle capacity of the call center. Therefore,
problem were solved by pre-determined and proactive approaches after customer requirements had been
determined. The article also mentioned how the intelligent outbound call system affected the problem of the
intensity of the incoming call and waiting in the queue.
Keywords: Call center, waiting time, queuing theory, intelligent outbound call
Sistemdeki bu tür aksaklıklar hizmet kalitesini
olumsuz etkilemektedir.

1. Giriş
Hizmet, işletmelerde başarının artmasını sağlayan
önemli bir değerdir. Müşteriler için hizmet, alınan
faydadır. Hizmet kalitesi firmanın kârını maksimum,
olumsuzlukları ise minimum hale getirmeye yardımcı
olmaktadır [1].
Bankacılık sektöründeki yoğun rekabet ortamında
bankaların başarılı olabilmeleri hizmet kalitesini etkin
kullanmalarına bağlıdır.
Bireysel anlamda bekleme ve kayıplar birçok sistem
içinde geçerlidir. Beklemeleri enaza indirerek müşteri
memnuniyetini arttırmak tüm hizmet veren çağrı
merkezlerininhedefidir [2].
Memnun müşteri oranı ne kadar artarsa, o müşterilerin
kuruma bağlı olma oranı o derece artacaktır. Kuyruk
durumunda temel aktörler müşteri ve hizmet verendir
[3].
Bekleme
sorunu
günümüzde,özellikle
hizmet
sektörlerinde, sürekli karşılaşılan önemli bir sorundur.
Bireysel anlamda hizmet alımları için beklemeler,
hizmet veren sistemlerden ya da çalışanların yeterli
olmayışlarından
kaynaklanabilmektedir
[4].

Çağrı merkezlerinde müşteri şikayetlerinin başında
müşteri temsilcisine ulaşmada geçen bekleme
sürelerinin uzunluğu gelmektedir.Çağrı merkezi
sektörü büyük bir hızla değişmekte verekabet giderek
artmaktadır. Çağrı merkezleri, değişime ayak
uydurabilmek, yeni stratejiler geliştirebilmek ve
bunları uygulayabilmek için müşteri odaklı olmanın
önemini bilmektedir. Bununla beraber amaç en
çokmüşteriye, en az bekleme süresi ile müşteri
memnuniyetinden ve hizmet kalitesinden ödün
vermeden,
optimum
sayıda
müşteri
temsilcisiylehizmet verebilmektir.
Çağrı
merkezleri
gelen
çağrıları
(Inbound)
cevaplamanın yanında müşterilere dış aramalar
(Outbound) yaparak çeşitli hizmetlerde sunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, yüksek olasılıkla çağrı
merkezine gelecek aramaların sistem tarafından
önceden tespit edilerek otomatik olarak aranması ve
gelen çağrılara etkilerinin ortaya koyulmasıdır. Bu
sistemde önemli katkı olarak, çağrı merkezinde zaman
zaman atıl olan insan gücü kaynağı kullanılarak
yapılması olmuştur.
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2. Çağrı Merkezi ve Bekleme Sorunu İle İlgili
Literatür Taraması
Bekleme sorununun sadece çağrı merkezi sektöründe
değil, diğer sektörlerde de sorun olduğu yapılan
araştırmalarla görülmüştür. Her sektör, kendi çalışma
disiplini içerisinde soruna yaklaşarak çözüm yolları
aramış vehâlâ aramaya devam etmektedirler.
Bekleme hattı problemlerinin yapısını analiz
edebilmek
ve
günlük
yaşamdaki
sorunlara
uygulayabilmek için kuramla ilgili bazı temel
kavramların bilinmesi gereklidir.
Aşağıda bu kavramlar kısaca açıklanmıştır:
Müşteri: İşveya hizmet istemiyle sisteme gelen her
nesneye müşteri denir. Örneğin, muayene olmak için
polikliniğe başvuran hastalar, tamir için sıraya konulan
makineler, üretim için üretim hattına gelen
yedekparçalar, yük boşaltmak için limana yanaşan
gemiler vb. birçok olay müşteriye örnek teşkil eder.
Çağrı merkezinde ise hizmet almak için arayan kişidir.
Servis Kanalı:Müşterilere hizmeti veya servisi veren
sistem, süreçtir. Örneğin, poliklinikte hasta muayenesi
yapan doktor, veznede tahsilât yapan veznedar, tamir
için gelen makineleri tamir eden usta, üretim hattına
gelen parçaları monte eden usta, limana yanaşan
geminin yükünü boşaltan vinçler veya şahıslar servis
kanalına birer örnektirler. Çağrı merkezinde ise IVR
(Interactive Voice Response)[5] yada müşteri temsilci
olarak adlandırılır.
Geliş Oranı (λ):Birim zamanda servis görmek üzere
gelen müşterilerin sayısıdır.
Servis Oranı (µ):
Gerekli müşteri hizmetlerini
(servisi) gerçekleyen servis kanalındaki müşteri
sayısıdır ve birim zaman periyodundaki müşteriler
olarak belirlenir.
Servis kanalı daima meşgulse veya diğer bir deyişle
boşzaman yoksa mutlaka gerçekleşmesi gereken servis
oranı olduğuna dikkat edilmelidir[6].
Öncelik (Servis Disiplini): Servis istasyonunun,
servis için müşteri seçiminde koyduğu ve uyguladığı
politikalara servis disiplini denir. Servis disiplini
seçimi maliyetleri etkileyen bir karar sürecidir. Dört
tip servisdisiplininden söz edilebilinir. Bunlar;
F.I.F.O.(İlk Giren İlk Çıkar), L.I.F.O. (Son Giren İlk
Çıkar), Rastgele Seçim ve Öncelikli Seçim’dir. Bu
servis disiplinleri uluslar arası standartlarda F.C.F.S.
(İlk Giren İlk Servis Alır), L.C.F.S. (Son giren ilk
servis alır), S.I.R.O.(Rastgele Servis, GelişÖnemli
Değil) ve GD (Genel Servis Disiplini) şeklinde de
isimlendirilir [7].
Müşterilerin çağrı merkezini aramaları tamamen
rastgeledir. Çağrı merkezini arayacak müşteri sayısı
sonsuzdur, yani geliş kaynağı sınırsızdır. Hizmet
almak için kuyruğa ilk katılan ilk olarak servis görür.
Kuyruk disiplini ilk giren ilk çıkar kuralına uygundur.
Her biri aynı hizmeti sunan, yani paralel hizmet veren
çok kanallı servis birimleri söz konusudur.Müşterilerin
çağrı merkezini aramalarında, ortalama geliş hızı λ

olan poisson dağılımlı, servis sürelerinin ise μ
parametreli üstel dağılıma sahip olduğu kabul edilir[8].
Hizmet almak için sisteme gelen müşteriler tek bir
kuyruk oluştururlar ve kuyruk uzunluğu sınırsızdır.
Kuyruk sistemine ilk gelen ilk hizmet görür. Sistemde
c tane servis birimi ve kuyruk sistemine gelen müşteri
sayısının n olduğu düşünülmektedir. Kuyruk
sisteminin işleyebilmesi için geliş oranının c tane
servis hızından daha küçük olması kabul edilmektedir.
Kabulde n ≤ c ise kuyrukta bekleme olmayacak, n > c
ise n-c sayıdaki müşteri servis almak için kuyrukta
beklemek zorunda kalacaktır [9].
Kapasiteyi aşan talep kaçınılmaz olarak kuyruk
oluşmasınısağlar.

Tablo 1. Çağrı Merkezi Hizmetine İlişkin Hizmet
Kalitesi Ölçüm Sonuçları Tablosu[10].

Yükümlü işletmecilere yönelik ölçüt ve hedef değerler
[10].
3. Çağrı Merkezi
Çağrı merkezleri teknoloji araçlarından biri olduğu
gibi teknolojinin en yoğun kullanıldığı etkileşim
merkezleridir. Müşteriler, teknoloji sayesinde ürün
veya hizmetler hakkında en kısa zamanda bilgi elde
edebilmekte
ve
istedikleri
işlemleri
anında
geçekleştirebilmektedirler.
Çağrı merkezleri, işletme ile müşteri arasındaki
işlemlerin
otomasyonlaştırılarak,
haberleşmenin
sağlanmasıdır[11]. Bireysel hizmet veren kişilerin yanı
sıra müşterilerin işlemlerini yapabilmeleri için onları
yönlendirebilen sistemler bütünüdür.
Günümüzde
teknolojinin
yardımıyla
telefonla
gerçekleştirilen hizmetlerin çoğu sanal ortamda da
müşterilere
sunulmakta
ve
müşterilerce
gerçekleştirilebilmektedir. Müşteriye iyi hizmet
sunmak ve rekabet edebilmek için Çağrı merkezleri
etkili unsurlardır.
3.1. Uygulamadaki Çağrı Merkezi Hakkında
Uygulama özel bir bankanın çağrı merkezi baz
alınarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çağrı
merkezi,
Türkiye`nin
her
yerine
7/24
hizmetvermektedir. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve
Konya olmak üzere 3 farklı yerde konuşlanmıştır.
Çağı merkezi teknolojisinde uluslararası bir yazılım
firmasının ip pbx santral ürünü ve bu ürüne entegre
edilmiş iç kaynak kullanımı ile yazılmış müşteri
temsilcilerinin müşterilere hizmet verdikleri yazılım
kullanılmaktadır.
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Çağrı merkezini hizmet almak için arayan müşteriler,
sistem tarafından ACD (Automatic Call Distributor)
[12] ile sıraya konarak kuyruğa katılırlar.
Müşterilerden çağrı merkezine gelen aramalar
tamamen rastgeledir.
Çağrı merkezinde mevcutta 100-150 arası müşteri
temsilcisi vardiyalı olarak görev yapmaktadır. Müşteri
temsilcileri görev tanımlarında bulunan aynı hizmetleri
sunmaktadır.Çağrı merkezinde sunulan hizmetler;
kayıp-çalıntı bildirimleri, şifre verme işlemleri, kredi
kartı işlemleri, banka kartı işlemleri, telefonbankacılığı
hizmetleri, internet bankacılığı teknik destek
hizmetleri gibi çok sayıda işlemi kapsamaktadır. Genel
çağrı merkezi hizmetlerinin her biri farklı süreler
almaktadır. Örneğin, şifre verme işlemleri kısa sürede
bitebilirken havale, eft işlemleri daha uzun süre
alabilir. Müşteri temsilcileri mevcut müşterilerine
hizmet verirken, kuyrukta işlem yaptırmak için sırasını
bekleyen müşteriler beklemekten sıkılıp şikayet
etmektedirler. Uzun süre bekleyen müşteriler olduğu
takdirde çok sayıda müşteri şikayeti söz konusu
olmaktadır.
4. Uygulama
Çağrı merkezine gelen müşteri ihtiyaç duyduğu an
sistem tarafından tahmin edilmektedir.
İhtiyacı olan müşteriler belirlendikten sonra;
müşterinin iletişim bilgilerine ulaşılarak, belli bir
sistematiğe uygun ve otomatik olarak aranmaktadır.
Arama sonrası müşteriye ulaşılmakta ve ihtiyacının
giderilmesi için müsait olan müşterilerin sorunları
çözüme kavuşturulmaktadır. Akıllı dış arama
sistemiçağrı merkezinde, atıl zaman ve iş gücüolması
halinde aktif olmaktadır.Uygulama iç kaynak
kullanımıyla yazılmış olup, sistem otomatik olarak
çalışmaktadır.
4.1. Verilerin Toplanması
Bankadaki internet bankacılığı giriş güvenlik adımları
belli yanlış denemeler sonrası müşteri güvenliği
sebebiyle otomatik olarak kilitlenmektedir. Bu noktada
müşteriler kilitlerinin kaldırılması hizmetine ihtiyaç
duymaktadır.
İnternet bankacılığı kilitlenen güvenlik adımları:
•Giriş şifresi
•SMS parola
•Parolamatik
•Cep Parolamatik
•Gizli kelime
•Mobil İmza
Müşteriler aşağıda yer alan kanallardan birini
kullanarak kilit kaldırılması hizmetini almaktadır.
Uygulama hayata geçmedenönce kanalların hizmeti
verme payları Tablo2’deki gibidir.
Tablo 2. Mart Ayı İnternet Bankacılığında Kilitlenen
Güvenlik Adımlarının Açılmasında Kullanılan
Kanallar

Tablo 3. Nisan Ayı İnternet Bankacılığında Kilitlenen
Güvenlik Adımlarının Açılmasında Kullanılan
Kanallar

Uygulama hayata geçtikten sonra kanalların
hizmetiverme payları Tablo 4’teki gibidir.

Tablo 4. Eylül Ayı İnternet Bankacılığında Kilitlenen
Güvenlik Adımlarının Açılmasında Kullanılan
Kanallar

Eylül ayında toplam 14226 adet internet bankacılığı
şifre kilitlenmesi yaşanmıştır.
Uygulama sonrasında güvenlik adımları kilitlenen
müşteriler tespit edilmiş ve telefon iletişim bilgileri
dahil olarak veri tabanına yazılmıştır. Güvenlik
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adımları kilitli olan müşteriler, otomatik dış arama
sistemiyle aranarak ulaşılan ve hizmet almaya o an için
müsait olan müşterilerin gerekli güvenlik teyitleri
alınarak kilitleri kaldırılmıştır.
Çağrı merkezi yönetimi, sistemin çalışma zamanının
çağrı merkezindeki atıl zamanlarda olmasını talep
etmiştir. Bunun sonucu olarak sistem atıl kalan müşteri
temsilcilerine otomatik olarak çağrı çıkarmıştır.
Uygulamadaki parametrik değer ile dış arama alan
grup içindeki müşteri temsilcilerinden 2 veya daha
fazlasıboşta kaldığında, dış arama listesinde hizmet
almayı bekleyen müşteriler aranmıştır. Aranılan
müşterilere
ulaşılması
durumunda
müşteri
temsilcilerine aktarılmaktadır.
Tablo 5. Akıllı Dış Arama Eylül Ayı Sonuçları

Otomatik dış arama sistemi arama yapacağı zaman
müşterinin hâlâ hizmet almaya ihtiyacı olup
olmadığını kontrol etmektedir. Arama yapılacak
müşterinin kilitli güvenlik adımı hâlâ var mı kontrolü
sağlanır. Güvenlik adımı kilitliyse arama yapılır, kilitli
değilse arama yapılmaz.
Aranacak müşteriye ulaşılamama durumunda, dış
arama sisteminin uyguladığı parametreler aşağıdaki
gibidir:
•Tekil aramada en fazla 15 kez arama denemesi
yapılsın.
•Telefon 3 kez meşgule alınırsa arama sonlandırılsın.
•Meşgul ise tekrar arama zamanı 20 dakika sonrasına
ötelensin.
•Ulaşılamayan çağrıda tekrar arama zamanı 20 dakika
sonrasına ötelensin.
•Cevapsız çağrıda tekrar arama zamanı 20 dakika
sonrasına ötelensin.
Çağrı merkezinin bu sistemi kullanması sonucu oluşan
veriler Tablo 5’deki gibidir.Sistem hafta içi 09.00 –
18.00 arası aktif olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki
veriler sistemin aktif olduğu zamandakidış arama
sisteminden alınmıştır.
4.2 Veri Analizi
Çağrı merkezinde akıllı dış arama sistemi devreye
alınmadan önceki veriler Mart ve Nisan ayı verileridir.
Bu verilere göre banka müşterilerinin, şifre kilit
kaldırma işlemleri için çağrı merkezi ve şube
kanallarından hizmet aldıkları görülmektedir.
Ağırlık olarak bakıldığında %75’den daha yüksek
oranlarda hizmet alımı için çağrı merkezini
kullandıkları belirgindir.
Akıllı dış arama sisteminin çalıştığı Eylül ayına
bakıldığında
oranlarda
ciddi
bir
değişim
hissedilmektedir. %90 üzerinde çağrı merkezi
üzerinden hizmet verilmiştir.
Bu sonuca göre öncelikle şubeler üzerinden şifre kilidi
kaldırılması hizmetinin, çağrı merkezine doğru kaydığı
görülmektedir.
Buradaki sağlanan fayda çağrı merkezindeki atıl
kaynağını kullanarak kuruma ek kaynak sağlamıştır.
Şube üzerindeki iş yükü azaltılarak kurum içinde
kaynak dengeleme yapılmıştır.
Eylül ayı kanal dağılım verilerinde %91,25 oranında
hizmetin çağrı merkezinden yapıldığı görülmektedir.
Dış arama raporunda başarılı sonuçlanan çağrıların
%46,34 olduğu görülmektedir. Bu aradaki fark; akıllı
dış arama sistemiyle aranan ancak başarısız
sonuçlanan ve akıllı dış arama sisteminin aktif
olmadığı zamanlarda çağrı merkezi üzerinden işlemi
yapılan müşterilerden oluşmaktadır.
Eylül
ayı
akıllı
dış
arama
verilerine
bakıldığındasistem, şifresi kilitlenen müşterilerin %
64,53’üne ulaşmaya çalışmış, toplamda %46,34
oranında başarı sağlamıştır. Aradaki farkın,
müşterilere aramalarda ulaşılamaması ya da
ulaşıldığında müşterinin işlem yaptırmamış olması gibi
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müşteri kaynaklı nedenlerden dolayı hizmet
verilememesinden kaynaklı olduğu görülmüştür.
Genel olarak bakıldığında toplam şifresi kilitlenen
müşterilere %64,53 oranında akıllı dış arama sistemi
ulaşmaya çalışmış ancak müşteri kaynaklı sebeplerden
dolayı %46,34’üne hizmet verilebilmiştir.
Eylül ayı kanal dağılım raporunda şifre kilidi kaldırma
hizmeti için çağrı merkezi üzerinden 12981 adetlik
(%91,25) işlemyapılmıştır. Akıllı dış arama sistemi
raporunda, Eylül ayı toplamı 8334 kişidir. Aradaki
farkın sebebi akıllı dış arama sisteminde sadece
sistemin aktif olduğu zamanlardaki verilerin
bulunmasıdır.Örnek olarak;hafta sonları ve ay içi tüm
gecelerde sistem aktif değildir.
Akıllı dış arama sistemi tarafından tespit edilen
işlemlerin %64,53’ü sistem tarafından otomatik olarak
aranmıştır.
%100 – %64,53 = %35,47’lik orandaakıllı dış arama
sisteminden
arama
yapılmamıştır.Bu
farkın
sebepleriaşağıdaki gibidir.
Aktarım yapacağı workgroup üzerinde 2 müşteri
temsilcisi boş olduğunda arama yapmaktadır. Bu
durum
gerçekleşmediği
takdirde
arama
yapılmamaktadır. Şifresi kilitlenen müşteri kendisi
çağrı merkezini yada diğer kanalları arayıphizmet
alabilmektedir. Şifre kilidi kaldırılmış müşteriyi sistem
aramaz. Akıllı dış arama sistemi arama yapmadan önce
kontrol yapar ve müşteriyi gereksiz yere ikinci kez
aramaz.
Diğer bir sebep iseakıllı dış arama sistemi kendisinin
aranmasını istenmeyen müşterilerin listesini kontrol
eder ve arama yapacağı telefon numarası bu listede
varsa aramayı, müşteri isteği doğrultusunda, iptal eder.
Akıllı dış arama sisteminin çağrı merkezine gelen
aramalara etkisi incelendiğinde; hizmet, akıllı dış
arama sisteminde başarılı sonuçla hizmet alan
müşterilerin aynı işlem için gelen arama olarak
gelmeyeceğini sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak
gelen aramalarda, başarılı hizmet alan müşteriler kadar
düşüş gerçekleşecektir. Eylül ayı verilerine göre çağrı
merkezine şifre kilidi kaldırma işlemi için gelen
aramalarda, akıllı dış arama sistemi %29,75 oranında
düşüş gerçekleşmesini sağlamıştır.
Eylül ayı baz alınarak hesaplama yapılmıştır.
Akıllı dış arama sistemindeki başarı; hizmet alan
müşterilerin, çağrı merkezinden toplam hizmet alan
müşterilere oranı şeklinde hesaplanmıştır.
Akıllı dış arama sistemindeki başarılı hizmet alan
müşteriler = 3862 adet
Çağrı merkezinin toplam hizmet verdiği müşteriler =
12981 adet
(3862/12981)*100=29,75
Çağrı merkezi kuyruk sorununa etkisi incelendiğinde;
akıllı dış arama sistemi Eylül ayında aktif olmasaydı
dış arama çağrılarıda olmayacaktı ve bu işlemler eski
yöntemle gelen çağrı olarak geleceklerdi. Gelen
çağrılarrastgele
olarak
geldiği
için,
kuyruk
oluştuğunda
gelip
gelemeyeceği
tahmin

edilememektedir. Dolasıyla kesin bir etkisi tam olarak
belirlenemez. Ancak, akıllı dış arama sisteminin
verilere bakıldığında kuyruk sorununu azaltıcı bir
etkide bulunduğunu söylemek mümkündür.
5. Sonuç ve Öneriler
Çağrı merkezlerinin en önemli görevi gelen ve giden
telefon aramalarını gerçekleştirmektir. Gelen çağrıların
cevaplandığı çağrı merkezlerinde, ürünle ilgili olarak
müşterinin soru ve şikayetleri alınırken, dış arama
yapan çağrı merkezlerinde müşteri temsilcileri,
müşterileri
ürün
ve
kampanyalar
hakkında
bilgilendirilmekte, telefon üzerinden pazarlama
yapmakta,müşteri verilerini güncellemekte, müşteri
memnuniyetini
sağlamaya
yönelik
anketleri
yapmaktadır.
Uygulamanın yapıldığı çağrı merkezinde müşteri
memnuniyeti göz önünde bulundurularak dış arama
mümkün olduğunca az yapılması istenmektedir. Dış
arama uygulamamızda yer alan örnekte olduğu gibi
müşteri hizmete ihtiyaç duyduğu anda müşteriye
ulaşmakiçin yada zorunlu hallerde yapılmaktadır.
Kuyruk ve bekleme kavramları günümüzdeki tüm
çağrı merkezlerinde karşımıza çıkan bir sorundur.
Sorunun optimal çözümle tam olarak giderilmesi
mümkün görülmemektedir.
Kesin çözüm sağlamak istendiğinde müşteri temsilcisi
sayısının ciddi oranda arttırılması gerekmektedir. Bu
durumda, atıl işgücü de artacaktır. Günümüz rekabet
ve finansal koşullarında bu kabul görmemektedir.
Çağrı merkezini arayan müşterilerin arama zamanları
sabit olmayıp, belirsiz bir biçimde gerçekleşmekte;
bunun sonucunda da hizmet alımında birikmeler
olmaktadır.
Buçalışmada, bekleme sürelerine akıllı dış aramaların
azaltıcı etkisi olduğu gözlenmiştir.
Çalışmanın temel noktası gelen aramaların kök
sebeplerinin iyi tespit edilmesinde yatmaktadır. Sorunu
veya ihtiyacı tespit edilen müşteri dış aramayla
aranarak gelen çağrı olarak gelmesi engellenmiştir.
Dış aramaların önemli yanı çağrı merkezlerinin kendi
imkanları dahilinde zaman ve işgücü planlaması
yapabilmeleridir.
Çalışmamız bu bakımdan incelendiğinde çağrı merkezi
hizmetine ihtiyacı olan müşteriler belirlenmektedir.
Ardından,çağrı merkezinde atıl kaynak olduğu
zamanda hâlâ ihtiyacı devam eden müşterilerin
kontrolü yapılıp, dış arama gerçekleştirilmektedir.
Bunun sonucu olarak, müşterilerin ihtiyacını kendi
planladığı zamanda ve işgücünde karşılamaktadır.
Müşteri bekletilmeden ve ihtiyacı doğduğu anda
bankanın sorunu tespit edip gidermesi müşteri
memnuniyetiniyükseltmiştir.
Sistemin başarım oranının arttırılması için sistemin
aktif kalma süresi arttırılabilinir. Sistemin çalışması
için 2 boşta kalan sayısı düşürülebilinir. Ayrı dış
arama ekibi kurularak yapılan işlemde uzmanlaşma
sağlanarak işlem süreleri kısaltılabilinir.
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Çağrı merkezindeki gelen aramaların kök nedenleri
belirlenerek bu uygulamadakine benzer akıllı dış
aramalar arttırılarakgelen aramalar ve bekleme süreleri
aşağıya doğru çekilebilinir. Bu şekilde daha net zaman
planlamalarıyla, daha gerçekçi iş gücü planlamalarıda
yapılabilir.
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Araç Destek Sistemleri İçin Kuş Bakışı Görüntü Dönüşümü
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Özet: Resim ya da videolar üzerinde sayısal görüntü işleme ve analiz teknikleri kullanılarak çeşitli görüntü
dönüşümleri yapılabilmektedir. Bu dönüşümlerin günlük hayata uyarlanmalarıyla çok zor görünen birçok görev
kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Araçlarda kullanılan park destek sistemi de bu kolaylıklardan biridir.
Aracın çeşitli yerlerinde bulunan kameraların algıladığı görüntüler, içeride bulunan kontrol ekranına kuş bakışı
dönüşüm işlemi yapılarak ve birleştirilerek aktarılır. Bu çalışmada bu dönüşümlere örnek, OpenCV açık kaynak
kodlu görüntü işleme kütüphanesi ile geliştirilmiş uygulamalar anlatılmaktadır. Ayrıca bu örnekler birleştirilerek
görüntünün kuş bakışı dönüşümünü sağlayan bir uygulama geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Görüntü Dönüşümü, Kuş Bakışı Görüntü Dönüşümü, OpenCV

Bird’s Eye View Transformation For Vehicle Assistance Systems
Abstract: Image transforms can be performed on image or video files by using some analysis techniques and
digital image processing. Several difficult tasks in daily life are performed easily by using these transforms.
Parking Asistance System in vehicles is one of these facilities. Images, detected by cameras located at the
different spots of a vehicle are shown in the control monitor after combining and applying bird’s eye view
transforming operation. In this study, samples of these transformations with OpenCV which is an open source
image processing library is given. Also, an application which combines these samples to provide bird’s-eye view
transformation of a photo is developed.
Key Words:Image Processing, Image Transform, Bird’s Eye View Transform, OpenCV

OpenCV kütüphanesi, beş temel bileşenden
oluşmaktadır.
Bu
bileşenler
Şekil
1’de
görülmektedir.

1. Giriş
Görüntü işlemeye dayalı olarak geliştirilen
uygulamalar, günlük yaşamın vazgeçilmez birer
parçası
konumundadır.
Araç
çevrelerini
görüntüleme sistemlerinde kullanılan kuş bakışı
görüntü dönüşümü de bu uygulamalardan biridir.
Bu çalışmada OpenCV açık kaynak kodlu görüntü
işleme kütüphanesi ile geliştirilen dönüşümler
kullanılarak kuş bakışı görüntü dönüşümü
gerçekleştirilmiştir, böylece yatay eksende çekilmiş
bir görüntünün seçilen 4 adet noktası arasında kalan
kısımlarının tepeden çekilmiş formu elde edilmiştir.

2. OpenCV
OpenCV, bir resim ya da video içindeki anlamlı
bilgileri çıkarıp işleyebilmek için INTEL tarafından
C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiş, açık
kaynak
kodlu
bir
“Bilgisayarla
Görme”
kütüphanesidir

Computer Vision kelimesinin baş harfleri
kullanılarak isimlendirilen CV bileşeni, temel resim
işleme fonksiyonları ve Bilgisayarla Görü/Görme
için kullanılan yüksek seviyeli algoritmaları
bünyesinde barındıran beş temel kütüphaneden
biridir. Machine Learning Library kelimesinin baş
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harfleri kullanılarak isimlendirilen MLL bileşeni,
adından da anlaşılacağı üzere Makine Öğrenmesi
dalı için gerekli istatistiksel verilere ulaşmak,
kütüphanesi içerisinde tanımlanmış pek çok nesneyi
yaratabilmemizi sağlayan bir grafik arabirimi olmakla
beraber, resim ve videoları kaydetmek, yüklemek,
hafızadan silmek için gerekli giriş/çıkış (I/O)
fonksiyonlarını da içerir [1].
CXCore bileşeni, OpenCV’ye ait IplImage, cvPoint,
cvSize, cvMat, cvHistogram vs gibi veri yapılarını
bünyesinde barındıran, XML desteği de sağlayan bir
kütüphanedir. Son olarak CvAux bileşeni, şablon
eşleştirme, şekil eşleştirme, bir objenin ana hatlarını
bulma, yüz tanıma, ağız hareketleri izleme, vücut
hareketlerini tanıma ve kamera kalibrasyonu gibi daha
pek çok deneysel algoritmaları bünyesinde barındıran
kütüphanedir.
Akademik ve ticari kullanımı ücretsiz olan OpenCV,
Windows, Linux, MacOS X gibi farklı platformlarda
kullanılabilir
[2].
Intel’in
görüntü
işleme
laboratuarlarında geliştirilen ve hız açısından optimize
edilen OpenCV kütüphanesi, gerçek zamanlı
uygulamalar hedef alınarak geliştirilmiştir.

mevcut verileri sınıflandırmak için kullanılan
fonksiyonları içeren diğer bir kütüphanedir.
HighGUI bileşeni, slider, form gibi OpenCV

c) To Zero Tip

d) To Zero Inverted Tip

e) Truncate Tip
3. Temel Görüntü Dönüşümleri
3.1 Görüntü Eşikleme
Bu fonksiyon genellikle gri tonlu bir görüntüden ikili
(binary) görüntü oluşturmak için kullanılır. Renkli
görüntülerle de kullanılabilir. Kaynak görüntünün
piksel değerlerini çok büyük ya da çok küçük
değerlere
filtreler.
Çoğunlukla
görüntülerdeki
gürültüyü kaldırmak için kullanılır [2]. Herhangi bir
görüntüdeki nesne, piksel değerlerinden yola çıkarak
arka planından ayrılabilir. Şekil 2’de eşikleme tipleri
gösterilmektedir.

a) Binary Tip

b) Binary Inverted Tip

Şekil 2. Eşikleme Tipleri ve Çalışma Biçimleri [2]

Şekil 3. Renkli ve Gri Görüntülerle Görüntü Eşikleme
3.2 Kenar Bulma
Bir kaynak görüntünün kenarlarını bulmak için
kullanılan 3 yöntem mevcuttur. Bunlar canny, sober ve
laplace yöntemleridir. Örneğin canny yönteminde,
görüntünün kenarları bulunur, işaretlenir ve canny
algoritması kullanılarak çıktı görüntüde gösterilir. 2
adet eşik değerini parametre olarak alır. Bunlardan
büyük olanı görüntüdeki en büyük kenarın başlangıç
bölümünü bulmak için kullanılır. Küçük olanı ise bu
eşik değerleri arasında kalan kenarlar arasında bağlantı
kurmak için kullanılır.
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takım adımlar gerçekleştirilir. Renkli görüntü önce gri
tonlu görüntüye dönüştürülür. Kenar bulma
fonksiyonu ile görüntünün kenar bilgisine ulaşılır.
Kenar bilgisi, şekil bulma metodunda parametre olarak
kullanılarak görüntünün şekil hatları bulunur. Son
olarak işaretlenen şekil hatları çizim metodu
kullanılarak istenilen renkte gösterilir. (kırmızı, yeşil,
mavi).
a) Orjinal Görüntü

a) Kaynak Görüntü b) Görüntünün Hatları
b) Gri Tonlu Görüntü

Şekil 5. Görüntünün Şekil Hatları
3.4 Görüntü Doldurma
Herhangi bir görüntü Opencv’nin doldurma
fonksiyonu ile istenilen renkte doldurulabilir.
Fonksiyonda doldurma işleminin başlatılacağı piksel
fonksiyona verilen parametre ile belirlenebilir.
Doldurma işlemi fonksiyona verilen sınırlara göre
yapılır.

c) Canny Kenar Bulma

a)
Kaynak Görüntü b) Doldurulmuş Görüntü
d) Sobel Kenar Bulma

Şekil 6. Görüntü Doldurma

e) Laplace kenar bulma
Şekil 4. Farklı Yöntemlerle Kenar Bulma
3.3 Şekil Bulma
Herhangi bir nesnenin görüntüsünden yola çıkarak
şeklini bulan Opencv fonksiyonudur. Bunun için bir

3.5 Görüntü Genişletme ve Bozma
Belirli bir yapı elemanı kullanarak genişletme
fonksiyonu ile bir görüntüyü genişletmek/büyütmek
mümkündür. Yapı elemanı tanımlanmadığında 3x3’lük
dikdörtgen biçiminde bir yapı elemanı varsayılan
olarak kullanılır. Genişletme işlemi birden fazla
tekrarda yapılabilir. Renkli görüntüler için her renk
kanalı bağımsız olarak işlenir.
Görüntü bozma/aşındırma işlemi için ise Opencv’nin
bozma fonksiyonu yine belirli veya belirtilen bir yapı
elemanı ile kullanılır. Tekrar sayısı ve yapı elemanı
tanımlanmadığı durumlarda görüntü genişletme
işlemindeki gibi hareket edilir.
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a) Kaynak Görüntü
a)Affine Dönüşümü
b) Perspektif Dönüşüm
Şekil 8. Affine Dönüşümü ve Perspektif Dönüşüm [1]

b) Görüntü Genişletme

c) Görüntü Bozma
Şekil 7. Görüntü Genişletme ve Bozma
4. Geometrik Görüntü Dönüşümleri
Bir görüntüyü genişletebilen, daraltabilen, eğebilen ve
döndürebilen fonksiyonlara geometrik fonksiyonlar
denir. Görüntüler üzerinde geometrik dönüşümler
çeşitli sebeplerle yapılabilir. Örneğin bir görüntüyü
eğme veya döndürme uygulamaları sayesinde mevcut
bir duvar üzerine görüntüler üst üste yerleştirilebilir
Ya da nesne tanıma uygulamaları için kullanılan
görüntülerin eğitim setleri yapay olarak genişletilebilir.
Geometrik dönüşümler sonucunda görüntü içeriği
değişmez, ancak piksel ızgaralarının biçimleri bozulur.
Düzlemsel olarak 2 çeşit geometrik dönüşüm türü
vardır.
1- Affine Dönüşümü
2- Perspektif Dönüşüm

4.1. Affine Dönüşümü
Affine dönüşümünde 2x3’lük haritalama (eğme)
matrisini temel alınmaktadır. Bu dönüşüm ile bir
dikdörtgen bir paralelkenara çevrilebilmektedir. Bir
düzlem üzerindeki ABCD paralelkenarı Affine
dönüşümü
yardımıyla
başka
bir
A’B’C’D’
paralelkenarına dönüştürülebilir. Bu yapılırken kaynak
görüntünün köşelerinde itme ve çekme işlemleri
uygulanmaktadır. Ayrıca görüntülerin döndürülmesi
ve yeniden ölçeklendirilmesi gibi özellikleri de
bulunmaktadır. Bu dönüşüm sonucunda görüntünün
şekli değişmekte fakat kenarları paralel kalmaktadır
(Şekil 8.a).
Aynı
nesnenin
birkaç
farklı
görüntüsü
karşılaştırılırken, bu farklı görünümlere sebep olan ara
dönüşümleri belirlemek için affine dönüşümü
kullanılabilir.
Affine dönüşümünde parametre olarak eğme ve
döndürme
matrisleri
kullanılmaktadır.
Eğme
matrisinin belirlenebilmesi için kaynak ve hedef
görüntünün 3 köşe noktası 3 elemanlı dizilere aktarılır.
Bu 2 dizi 2 adet paralel kenar tanımlanmaktadır.
Cv.GetAffineTransform() fonksiyonu ile bu diziler
kullanılarak eğme matrisi elde edilir.
Cv.2DRotationMatrix() fonksiyonu ile de döndürme
matrisi elde edilir. İlk parametre döndürme noktasının
merkezini belirtir. Bu parametre genellikle kaynak
görüntünün orta noktası olarak ayarlanır. Sonraki
parametreler sırasıyla döndürme büyüklüğü ve yeniden
ölçeklendirme büyüklüğüdür. Son parametre ise elde
etmek istenen 2x3’lük döndürme matrisidir.
Eğer α=scale⋅cos(angle) ve β = scale⋅sin(angle)
şeklinde tanımlanırsa döndürme matrisi aşağıdaki gibi
hesaplanır.

Şekil 9. Döndürme Matrisi
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a) Kaynak Görüntü b) Affine Dönüşüm Sonucu
Şekil 10. Affine Dönüşümü
4.2 Perspektif Dönüşüm
Perspektif dönüşüm 3x3’lük bir haritalama (eğme)
matrisini temel alır. Bu dönüşüm türü ile bir
dikdörtgen, eşkenar dörtgene veya yamuğa
dönüştürülebilir (Şekil 8.b). Bunun dışındaki tüm
özellikler affine matrisi ile benzerdir.
Eğme matrisi belirlenirken kaynak ve hedef
görüntünün 4 köşe noktası 4 elemanlı dizilere aktarılır.
Kaynak ve hedef görüntünün köşe noktaları bu dizilere
aktarıldıktan sonra ilgili fonksiyon yardımıyla
haritalama (eğme) matrisi elde edilir. Eğme matrisi
elde edildikten sonra Perspektif dönüşüm işlemi
gerçekleştirilir.
Perspektif dönüşümde döndürme matrisi kullanılmaz.
Bu nedenle elde edilen görüntü döndürülmüş görüntü
değil, eşkenar dörtgene çevrilmiş görüntüdür.
Aşağıdaki
perspektif
dönüşüm
işlemi
gerçekleştirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir
nokta da eğme matrisinin belirlenmesi için kullanılan
noktaların affine dönüşümündeki gibi 3 adet değil de,
4 adet olmasıdır. Yani dikdörtgen biçimindeki kaynak
ve hedef görüntünün 4 köşesi de belirtilir. Ve eğme
matrisi bu noktalara göre elde edilir. Ayrıca eğme
matrisi daha önce olduğu gibi 2x3’lük değil,
3x3’lüktür. Bu farklar dışında perspektif dönüşüm
işleminin
daha
önce
bahsettiğimiz
affine
dönüşümünden hiçbir farkı yoktur.

5. Kuş Bakışı Görüntü Dönüşümü
Kuş bakışı görüntü dönüşümü yatay eksende
kaydedilen görüntüleri tepeden (yukarıdan aşağıya)
çekilmiş gibi gösterebilen bir dönüşüm türüdür.
Geometrik
dönüşümlerden
yararlanılarak
gerçekleştirilir.
Algoritması:
1-) Görüntüde dönüşüm yapılacak 4 nokta belirlenir.
2-) Bu noktalar kullanılarak haritalama (dönüşüm)
matrisi elde edilir.
3-) Elde edilen dönüşüm matrisi kullanılarak
perspektif dönüşüm gerçekleştirilir.
4-) Sonuç olarak elde edilen görüntü kuş bakışı
görüntüdür.
5.1 Kuş Bakışı Görüntü Dönüşüm Yazılımı
Kuş bakışı dönüşüm yazılımını gerçekleştirmek için
kullanılacak fonksiyonlar OpenCV kütüphanesinde
mevcuttur.
Geliştirilen program C Sharp ile yazıldığından,
OpenCV ile C Sharp arasında haberleşmeyi sağlayan
EmguCV kütüphanesi kullanılmıştır. Program her
aşamada kullanıcıları yönlendirerek doğru sonuca
gitmeyi sağlamaktadır. Programda kullanıcıdan resim
dosyası yüklemesini ve ardından yüklenen resim
dosyasından 4 adet nokta seçmesini istemektedir.
Seçim işlemi tamamlandıktan sonra kuş bakışı
dönüşümü butonuna basıldığında, belirtilen noktalar
arasında kalan görüntü bölümünün dönüşüm sonucu
gösterilmektedir.

a) Kaynak Görüntü b) Perspektif Dönüşüm Sonucu
Şekil 11. Perspektif Dönüşüm
Aşağıdaki şekilde ise farklı amaçlarla elde edilen
dönüşüm sonuçları gösterilmektedir.
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6. Sonuç
Bu çalışmada temel görüntü dönüşümleri incelenmiş
ve OpenCV yardımıyla dönüşüm çıktıları elde
edilmiştir. Geometrik dönüşümlerden bahsedilmiş, her
birinin algoritmaları incelenip, OpenCV kütüphanesi
ile programlanmıştır. Ayrıca farklı amaçlar
doğrultusunda (döndürme, yeniden ölçeklendirme,
eğme vs.) gerçekleştirilen bu dönüşümlerin sonuçları
gösterilmiştir. Bu dönüşümlerden yararlanılarak, asıl
amaç olan kuş bakışı görüntü dönüşümünün
algoritmasını oluşturan adımlar gerçekleştirilmiştir.
OpenCV kütüphanesi kullanılarak algoritma adımları
geliştirilen program uygulanmış ve dönüşüm işlemi
tamamlanmıştır.

[4] Roebert, S., Schmits, T., and Visser, A., “Creating
a Bird’s Eye View Map Using an Omnidirectional
Camera Intelligent System” Laboratory Amsterdam
Universiteit van Amsterdam, 1098 SJ Amsterdam, the
Netherlands
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Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının
Uzaktan İzlenmesi
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Özet: Sensör cihazlar ve sensör ağlar son yıllarda hem endüstriyel hem de akademik alanlarda kullanılan ve
üzerinde araştırmalar yapılan bir alan olmuştur. Sensör cihazların ve ağların kullanımı ile uzaktan izleme ve
takip etme sistemleri tasarlanmaktadır. Bu bildiride, sensör kullanılarak servis araçlarının koltuk doluluk
durumlarının izlenmesi anlatılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sensör, Ağırlık Algılama, GSM Modem.

Sensor Driven Remote Monitoring of Bus Seat Occupancy
Abstract: In recent years, sensor devices and sensor networks are used in both industrial and academic areas and
there are several researches on this area. With the use of sensor devices and networks, remote monitoring and
tracking systems are designed. In this paper, sensor driven remote monitoring of bus seat occupancy is described.
Keywords: Sensor, Load Sensing, GSM Modem.
1. Giriş
Son yılların önemli konularından birisi de sensör
cihazlar ve sensör ağlardır. Sensör cihazlar, sınırlı
hesaplama, sınırlı bellek miktarı ve sınırlı enerji
kapasitesine sahiptirler. Sensör ağlar, çok sayıda
sensör düğümün yoğun olarak ortamda yer almasıyla
oluşurlar [1]. Sahip oldukları alıcı / verici birimleri
sayesinde kablosuz iletişim sağlarlar. Ağ içerisinde yer
alan sensör cihazlar algılama (sensing) işini yerine
getiriler ve elde edilen veriyi merkezi bir cihaza
iletirler. Merkezi cihaz, sensör cihazlara göre daha
fazla hesaplama gücü, bellek ve enerji miktarına
sahiptirler.
Algılama işlevine bağlı olarak farklı pek çok sensör
cihaz bulunmaktadır. Isı ölçen sensörler, nem ölçen
sensörler, ağırlık sensörleri, ultrasonik sensörler,
barometrik sensörler, basınç sensörleri, ışık sensörleri
vs. sensörler endüstriyel ve askeri pek çok alanda
kullanılmaktadır.
Sensörlerin kullanıldığı uygulama sahalarını aşağıdaki
gibi ifade edebiliriz:

Askeri Uygulamalar: Sensörlerin oluşturmuş
olduğu sensör ağın kullanımıyla dost kuvvetlerin
tespiti, savaş bölgesinin izlenmesi, nükleer, kimyasal
ve biyolojik saldırıların tespiti gibi askeri
uygulamalarda kullanılmaktadır [1][2].

Sağlık
Uygulamaları:
İnsan
üzerine
giydirilerek veya takılarak insanın fiziksel özellikleri

hakkında bilgi toplanmaktadır. Uzaktan izleme ve
takip sistemleri sayesinde kalp atışı, sıcaklık bilgisi,
kan basıncı gibi veriler elde edilip izlenebilmektedir.
Bu sayede doktorlar hastayı hastaneye gelmeden takip
edebilmektedir.

Çevre Uygulamaları: Sensör cihazların
kullanımıyla toprak nem değerlerinin ölçümü, toprağın
biyolojik veya kimyasal içeriklerinin tespiti,
hayvanların izlenmesi [3], orman yangılarına karşı
ormanların izlenmesi, volkanik dağların takibi [4] gibi
insanların uzun süre kalıp izleyemeyeceği bölgelerde
kullanılmaktadır.
Bu bildiride, ağırlık algılayıcı sensör kullanımı ile
uzaktan takip ve izleme sistemi geliştirilmesine
yönelik bir uygulama anlatılmaktadır. Kullanılacak
cihaz ile bir servis aracının içerisindeki koltukların
doluluk
durumlarının
takibi
ve
izlenmesi
sağlanmaktadır. Elde edilen veriler yine uygulama
içerisinde kullanılan bir GSM modül sayesinde uzakta
yer alan merkezi bir sunucuya iletilmekte ve
oluşturulan ekranlarda koltuk durumları izlenmektedir.
2. Sistem Mimarisi
Servis araçlarının uzaktan takibi ve izlenmesi sistemi
üç kısımdan oluşmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi
bu kısımlar aşağıda verilmektedir:
1.
Ağırlık algılayıcı sensör
2.
GSM modül
3.
Merkezi sunucu
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Ağırlık Algılayıcı Sensör: Sistemin ilk kısmı olan
ağırlık algılayıcı sensör, otobüs koltuklarının oturak
kısmı içerisine döşenmektedir. Ağırlık algılayıcı
sensörün işlevi sadece belirli bir ağırlığın üzerinde bir
yük geldiği zaman bunu algılamaktır. Algılayıcı
sensör, kaç kg.’lık bir yükün olduğunu tespit
etmemektedir. Ağırlık algılayıcı sensör bir switch
mekanizmasından meydana gelmiştir.
GSM Modül: Sistemin ikinci kısmıdır. Ağırlık
algılayıcı sensörden gelen veriyi alarak GPRS
üzerinden
uzaktaki
merkezi
sunucuya
gönderilmektedir. Cinterion XT65i
marka bir GSM modül kullanılmaktadır. Cihaz hem
GSM
hem
de
GPS
özelliğini
içeriğinde
bulundurmaktadır. Cinterion [5] XT65i, modül içinde
açık kaynak kodlu Java desteği bulunmaktadır.
Üzerlerinde RS232 ve USB arayüz desteği
bulunmaktadır.
Cihazın
özellikleri
aşağıda
verilmektedir.
Cihazın özellikleri:

Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS multi-slot class 12

Besleme gerilimi: 3.3...4.5 V

Mobile station class B

J2ME™

Location API (JSR179) ile GPS Kontrolü SIM Kart Arayüzü

400 KB (RAM) ve 1.2 MB (Flash)

2 ayrı anten Bağlantısı (GPS ve GSM)

80-pin B2B konektör ve Arayüzler - 1x Seri
Arayüz RS232 - USB 2.0

16 Kanal GPS Alıcı, L1 1575.42 MHz
GSM
modemin
konfigürasyonunda
merkezi
sunucunun IP adresi ve port numarası bilgileri
yazılmaktadır. Böylece hedef IP adresinin hedef
portuna bu veri gönderilmektedir.
Merkezi Sunucu: Sistemin üçüncü son kısmıdır. GSM
modemden gönderilen veri, merkezi sunucunun
tanımlı portuna ulaşır. Bu portu dinleyen bir dinleyici
(listener) bulunmaktadır. Dinleyici gelen veriyi alarak
sunucunun içerisine taşır. Sunucu uygulama yazılımı
alınan bilgiyi veritabanına kayıt eder. Bu bilgi
koltukların dolu veya boş olmasını belirlemek için
kullanılacaktır. Uygulama içerisinde temsili otobüs içi
koltuk düzenlemesi ile görsel olarak koltuk durumları
gösterilecektir.

3. Uygulama
Sistem mimarisi bölümünde tanımlandığı gibi 3 kısım
arasında gerekli yazılım kodlamaları gerçeklenmiştir.
Öncelikli olarak ağırlık algılayıcı sensörden gelen veri
GSM modülün arayüzünden alınmaktadır. Veri modül
içerisine alındıktan sonra cihaz içerisinde çalışan
yazılım sayesinde tanımlı olan IP adresine
gönderilmektedir. Veri gönderimi için kullanılan kod
aşağıdaki Şekil 2.’de verilmektedir.

Merkezi sunucuda, önceden belirlenmiş olan bir portu
dinleyen bir dinleyici (listener) bulunmaktadır.
Dinleyiciye gelen veriyi alarak sunucunun içerisine
alır ve daha sonra veritabanına kayıt edilir.
Veritabanında kayıtlı veriler kullanılarak oluşturulmuş
olan bir otobüs içi koltuk düzeni ekranında dolu
koltukları kırmızı renkte, boş koltukları yeşil renkte
gösterilmektedir.
Aşağıdaki Şekil 3’de temsili bir ekran otobüs içi
koltuk durumlarının görüntüsü gösterilmektedir.
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4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada servis araçlarının uzaktan takibi ve
izlenmesiyle ilgili sistem mimarisi ve uygulaması
anlatılmaktadır. Ortaya konulan sistem ile uzak
yerlerde kurulu olan ekranlardan, daha önceden
tanımlanmış servis araçlarının koltuk doluluk durum
bilgileri anlık olarak görülebilmektedir.
Ayrıca bu sisteme eklenebilecek bir GPS donanımı ve
yazılım üzerinde yapılacak değişikliklerle anlık olarak
hangi koltukların hangi noktalarda boşaldığı ya da
hangi noktalarda dolduğu bilgileri de alınabilir.
Sistemle ilgili ileri dönemlerdeki çalışmalarda GPS
donanımı özelliğinin de katılması planlanmaktadır.
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Özet: Kurum ve kuruluşlar, performanslarını geliştirmek ve işlemsel verimliliklerini arttırmak için bilgi
sistemlerinden yararlanmaktadır. Bilgi sistemleri, iş süreçlerini geliştirmek isteyen organizasyonların yararlı
bilgileri elde etmesine olanak sağlamaktadır. Bilgi sistemlerinin kullanımı, küreselleşen dünyada kurumların
birbirleriyle rekabet etmeleri noktasında avantaj sağlamaktadır. ITIL yönetim felsefesi ve ISO 20000 kalite
standartları dikkate alınarak geliştirilen Yeni Nesil Arıza Kayıt Sistemi, tamamen yerli bir yazılımdır. İş zekâsı
yaklaşımına önem verilerek geliştirilen bu yazılım sistemi, merkezci yönetime sahip devlet ve özel kurumlarının
bilgi işlem bölümlerinde yazılım, donanım ve eğitim hizmetlerinin yüksek kalitede olmasına imkân
sağlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Arıza Kayıt Sistemi, Personel Yönetimi, Çevik Yazılım Geliştirme.

Easy and Effective Management of Information Technology Departments:
Next Generation Failure Registration System
Abstract: Institutions and organizations have benefited from the information systems to improve the
performance and to increase the operational productivity. Information systems allow organizations which want
to improve their business processes to gain useful information. In a globalizing world, using of information
systems provide the advantage to the organizations to compete with each other. By taking into ITIL management
philosophy and ISO 20000 quality standards, the New Generation Failure Registration System developed is
completely local software. This software system developed by giving importance to the business intelligence
approach allow to high quality software, hardware and educational services in information technology
departments that are in central government institutions and private organizations.
Keywords: Failure Registration System, Staff Management, Agile Software Development.
1. Giriş
Bilgi sistemleri, organizasyon içerisinde karar verme,
koordinasyon, kontrol ve analiz konularına destek
olmak amacıyla verinin toplanması, saklanması,
işlenmesi ve kazanılan bilginin dağıtılması için ilişkili
parçalardan oluşan sistemlerdir. Tipik olarak bilgi
sistemlerinin odaklandığı üç kritik boyut vardır.
Bunlar; organizasyon, insan ve teknoloji’dir.
Yönetimsel anlamda başarılı olmak isteyen kurum ve
kuruluşlar insan, teknoloji ve organizasyon arasındaki
uyumu sağlayacak şekilde bilgi sistemlerini
gerçekleştirmelidirler.
Hem kamu kurum ve kuruluşlarında yenilikçilik ve
eğitimin asgari düzeyde olması, hem de özel sektörde
bazı kurumların dar bütçelere sahip olmaları, bu
kuruluşların bilgi teknolojileri yönetiminde bir takım
sorunlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.
Arıza kayıtlarının telefonla ile alındığı ve iş
planlamalarında e-posta kullanıldığı bu sorunlara
örnek olarak verilebilir. Bir başka örnek olarak, ihtiyaç
duyulan herhangi bir raporun hazırlanmasının

haftalarca sürmesi verilebilir. Ayrıca bilgi işlem
personeline ilişkin performansların izlenemediği,
bunun yanında personelin istek ve motivasyonunun
göreceli bir grafik seyrettiği tespit edilmiştir.
Bu sorunların üstesinden gelmek üzere geliştirilen
sistemin felsefesini, global ölçekte kabul gören ITIL
metodolojisi oluşturmuştur. Ayrıca, IS0 20000 kalite
standartları da dikkate alınmıştır. İş zekâsı yaklaşımı
ön planda tutularak, çevik yazılım geliştirme
metodolojileri [3] benimsenmiştir.
Bildirinin ikinci bölümünde yazılım sisteminin amaç
ve kapsamından, üçüncü bölümünde ise sistemin
işleyiş adımlarından bahsedilecektir. Dördüncü
bölümde, proje geliştirme süreci ve kullanılan
teknolojiler anlatılacaktır. Son bölümde ise elde edilen
sonuçlara yer verilecektir.
2. Amaç ve Kapsam
Yazılım sisteminin öncelikli amacı, Anadolu Adalet
Sarayı’nın ve daha sonra büyük kurumların bilgi
kurumların bilgi işlem bölümlerine işlevsellik

245

Bilgi İşlem Bölümlerinin Daha Kolay ve Etkin Yönetilmesi: Yeni Nesil Arıza Kayıt Sistemi
Orhun Uzunşimşek, Oğuzhan İlhan, Fatih Yücalar, Şenol Z. Erdoğan

kazandırmak ve iş kalitesini arttırarak maliyetleri
düşürmektir.
Geliştiren sistemin işlevsel ve işlevsel olmayan
gereksinimleri belirlenmiştir.
Sistemin işlevsel gereksinimleri;
‒ teknik personel performanslarını takip etmek,
‒ arıza türleri ve bunların sayısını kayıt altına
almak,
‒ en çok arıza çıkaran ürünleri tespit etmek,
‒ talepleri değerlendirmek,
‒ BT personel mesai bağlılığını denetlemek,
‒ ölçüm amaçlı anket düzenlemek,
‒ bilgi bankasını oluşturmak,
‒ bloklarda, bölgelerde ya da katlarda iş yükünü
takip etmek,
‒ envanter kayıtlarını ve arızalı donanımları belirli
bir düzen çerçevesinde anlık takip etmek,
‒ planlama
ve
raporlama
gibi
işlemleri
gerçekleştirmek,
‒ personele sürekli eğitim vermek,
‒ bilgi işlem iş yoğunluğunun, iş listesinin ve
raporlarının merkezden izlenmesini sağlamak,
‒ telefonla gelen arıza taleplerini tamamen
sonlandırmak,
‒ çağrı merkezlerinde sıra beklemeye ve uzun
telefon konuşmalarına son vererek verimi
arttırmak,
‒ merkez tarafından yapılan değişiklikler ve
duyuruların sistem üzerinden takibinin sağlamak.

‒

üzerinden yapılmaktadır.
Personel üzerinde ekip ruhu ile çalışma ve
dayanışma eksikliği söz konusudur.

2.2 Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi
Bilgi
Teknolojileri
Altyapı
Kütüphanesi
(Information Technology Infrastructure Library –
ITIL)[1], kurum ile BT arasında gerekli olan
etkileşimi hızlı ve belirli kurallar çerçevesinde sağlama
çözümleri bütünüdür.
ITIL, BT hizmetlerini yöneterek, BT’nin bir veya
birden çok iş birimine destek verebilir hale gelmesini
sağlar. ITIL felsefesi, büyük küçük tüm BT
organizasyonlarına göre ölçeklenebilen süreç merkezli
bir yaklaşımı destekler. Şekil 1’de, ITIL hizmet pramiti
görülmektedir.

Şekil 22. ITIL Hizmet Pramiti
2.1 Ülkemizde Bilgi Teknolojileri Altyapısı Eksik
Olan Kurumların Durumu
Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı eksik olan
kurumlarda karşılaşılan durumlardan bahsedersek;
‒ Taşralardaki yazılım ve donanım envanterleri ile
ilgili kayıtlar merkezde kayıt altında olmasına
rağmen taşrada hangi birimlere gönderildiğine
dair bilgiler tutulmamaktadır.
‒ Bilgi işlem personelleri kurum personellerinin
yardım isteklerini telefon ile almakta, mevcut
yazılım olmadığından kayıtlar kâğıt üzerinde
tutulmaktadır.
‒ Envanterlerin hangi personel ya da birimde
olduğu bilgisi excel üzerinde tutulmaktadır. Bu
durum güncelleme eksikliğine neden olmaktadır.
‒ Bilgi işlem çalışanlarının performansları takip
edilmemektedir.
‒ Merkezden yapılan yazılımsal değişiklere dair
personele zamanında bilgi ve yeterince eğitim
verilmemektedir.
‒ Merkez ile bilgi işlem personellerinin iletişimi email ya da telefon ile sağlanmaktadır.
‒ Envanterlerin anlık yer değişiklikleri sisteme
yansımamaktadır.
‒ Garantiye gönderilen ürünlerin takibi yine kâğıt

2.3 ITIL Çerçevesinden Projeye Yaklaşım
ITIL felsefesi, BT ekibinin sadece sorumlulukları
çerçevesinde hizmet vermesini sağlar. Ekip üyeleri
belirli bir konuda uzmanlaşarak, sorunları en kısa
sürede çözerler. Bu yaklaşım kurum içerisindeki
teknoloji ve BT personeli maliyetlerinin düşmesini
sağlar [1].
Şekil 2’de ITIL’in öngördüğü biçimde oluşturulmuş,
İstanbul Kartal Adliyesi BT Bölümü organizasyon
yapısı görülmektedir.
Son kullanıcıların her türlü arızasının BT ekibine
iletilmesi Şekil 3’de görülen ara yüz üzerinden
gerçekleşmektedir. Kurum personelinin, BT bölümüne
kolay erişiminin sağlanması teknolojik problemlerinin
giderilmesi sağlayacaktır. Bu durum, kurum
kültürünün gelişmesine ve personelin kuruma olan
bağlılığının artmasına neden olacaktır.
ITIL felsefesi BT üzerindeki etkilerini özetlersek;
‒ maliyetleri düşürür,
‒ erişilebilirliği arttırır,
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‒ kapasiteyi düzenler,
‒ iş gücünü arttırır,
‒ kaynakların verimli kullanılmasını sağlar,
‒ ölçeklenebilirliği arttırır.

‒ Arıza kaydının oluşturulmasından sonra anında
SMS, e-posta ve sistem mesajı olarak sistem
tarafından atanan BT elamanına bildirimler
yapılır.
‒ Son kullanıcı tarafından oluşturulan arızanın
hangi BT personeli tarafından ilgileneceği, ne
gibi işlemler yapıldığı ve olaya ilişkin tüm
aşamaları takip edilebilir.

‒ Sık arıza veren birimlerin ve özel çözüm
gerektiren sorunların tespiti sayesinde yönetim
kadrosunda bulunanlara daha hızlı ve doğru karar
verme olanağını Şekil 4’de sunulan rapor sağlar.

Şekil 23. İstanbul Kartal Adliyesi BT Bölümü Yeni
Organizasyon Şeması [4]

Şekil 25. Arıza Türlerine Göre Yoğunluklar

‒ Çağrı merkezi hizmetinin çevrimiçi (online)
sisteme dönüştürülmesi neticesinde, uzman
kullanıcılara yöneltilen soruların daha kısa
zamanda çözülmesine imkan verir.
‒ Kurumlarda kullanılan BT Envanter kayıtları
eksiksiz tutulduğundan, fiziki olarak sayıma
gerek duyulmaz. Bu sayede iş gücü kaybı
engellenir.

Şekil 24. Arıza Türü Seçme Ekranı

2.4 Projenin Kuruma Sağladığı Faydalar

‒

BT ekibinin yönetilmesin çevik yazılım geliştirme
yaklaşımlarının bazı pratiklerinden yararlanılmıştır.
Örnek olarak, BT personelinin her sabah en fazla 15
dakika toplantı ve durum değerlendirmesi yapması
verilebilir.
Bu
ayaküstü
toplantılarda
görevlendirildikleri alanda ne kadar ilerleme
sağlandığı ve karşılaşılan sorunların kayıt altına alınıp
alınmadığı tartışılabilir. Bu durum, personelin iş
performansının optimize hale gelmesini sağlar.
‒

Merkez ve taşra birimlerindeki BT personelleri,
ortak duyuru sistemi ve bilgi bankası sayesinde
tekrar aynı soruların çözüm yollarını mail
üzerinden bekleyerek zaman kaybedilmesi
önlenir.
247

BT personellerinin aylık performansları ve bu
performanslar doğrultusunda aldığı puanlar Şekil
5’te görülen rapor formatında görüntülenir.

Şekil 26. BT Personeli Performans Raporu
‒

Yeni nesil arıza kayıt sistemi ile takım
çalışması ruhu tüm personellere etki eder.
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Sorumluluk sahaları farklı olan BT ekibinin
takım performansları da ayrıca ölçülür. Şekil
6’da görüldüğü üzere BT takımlarına göre
aylık rapor alınabilir.

prosedürlerin seçimi, kuruluşun yönetim ve verimini
artırmaktadır.
Yeni Nesil Arıza Kayıt Sistemi Şekil 9'da yer alan
yaşam çevrimini temel almaktadır.

Şekil 27. BT Takımlara Göre Aylık Rapor
‒

Kurum çalışanlarına yönelik duyurular ve
bilgilendirmeler Şekil 7’de görülen biçimde
sunulur.

Şekil 30. Arıza Kayıt Prosedürü Yaşam Çevrimi
Arızanın oluşumdan çözümüne kadar akışta olabilecek
aksaklıklar veya problemler olay yönetim stratejileri
göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Bu stratejilerin hazırlanmasında ITIL'de yer alan
yöntem ve teknikler göz önüne alınmıştır.
Şekil 28. Personel Duyuru Ekranı
‒

Kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen
anketler sayesinde verilen hizmetin kalitesi ve
beklentileri ölçülür.

‒

Son kullanıcı ve teknik personellere günümüz
gereksinimlerine uygun eğitimler verilerek,
hem güncel bilgi artışı hem de kuruma olan
bağlılığı artırılabilir.

Arıza oluşumunu takiben kurum personeli tarafından
arıza kaydı açılır. Bu kaydın açılabilmesi için,
personele arıza türünü seçeceği bir arayüz sunulur.
Personelin görüntülediği bu arayüz arıza türü seçimini
kolaylaştırmak için görseller ile desteklenir. Türü
seçilen arıza, personele sunulan opsiyonel açıklama ile
sisteme kaydedilir. Bu kaydın açılması ile sistem,
arızanın türüne göre ilgili personele bu arızanın
iletilmesi için sistemde iş akışını tetikler. Şekil 10'da
gösterilen mesaj, kurum personeli tarafından
görüntülenir.

Şekil 31. Kullanıcı Bilgi Kartı

Şekil 29. Aylık Yoğunluk Grafiği
3. Sistemin İşleyiş Adımları
Kurum ve kuruluşlar iş süreçlerini gerçekleştirirken
belirli teknikler ve yöntemler kullanmaktadırlar. Bu
teknik ve yöntemlerin seçimi için dünyada kanıtlanmış

Sistemde oluşturulan arıza kaydı ilgili personelin iş
listesine düşer ve BT personeline bildirim yapılır. BT
personeli arıza kaydına ilişkin sorunla ilgilenir ve arıza
giderildikten sonra kaydı kapatır. Sistemde
çözülemeyen arıza kayıtları, konu ile daha bilgili BT
personeli üzerine nedeni belirtilerek atanabilir.
Sistemde arıza kaydının kapatılması, ilgili verinin
pasif hale getirilmesiyle gerçekleşir. Pasif kayıtlar
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yöneticiler tarafından kullanılmak üzere; verim analizi,
iş yükü, arıza nitelik analizleri gibi yenilikçi raporlar
temel alınır.
Kurum içerisindeki verim artışının sağlanması için,
sistemin sunduğu bu raporlar yardımcı olmaktadır.
4. Proje Geliştirme Süreci
Yazılım geliştirme süreci sıkıntılı ve uzun süren bir
dönemdir. Yazılım projeleri çoğunlukla yönetimsel
eksikliklerden dolayı ancak kısmi başarı ve
memnuniyet ile tamamlanabilmektedir. Yazılım
sektöründe, yazılım sürümlerinin zamanında ortaya
çıkarılamaması, değişiklik isteklerine çabuk cevap
verilememesi, yazılım hatalarının geç fark edilmesi ve
zaman içerisinde gelen isteklere göre sistemin kendi
yapısını geliştirememesi gibi çeşitli sorunlar ortaya
çıkmıştır. Bu sorunların aşılmasına yönelik yapılan
çalışmalar sonucu, 1990’lı yılların sonlarına doğru
“çevik” olarak isimlendirilen metotlar geliştirilmiştir
[5] [6].
Bu bağlamda projenin geliştirilmesi süresince çevik
yazılım geliştirme yaklaşımlarından ve en çok
kullanılanlarından biri olan SCRUM [7] metodolojisi
benimsenmiştir. Uygulama geliştirme metodolojisine
bağlı kalmak şartı ile yazılım geliştiriciler günlük ve
haftalık kısa toplantılar ile sürekli iletişim içerisinde
olmuşlardır. Sürekli entegrasyon ve kısa aralıklı
sürümler pratikleri dikkate alınarak, BT personeli ile
etkileşim halinde bulunulmuştur. Bu etkileşime
projenin başlangıcından bitimine kadar kullanıcı testi
anlamında da devam edilmiştir.
Projenin hızlı geliştirilebilmesi ve süre probleminin
çözümüne uygun olarak “Ruby on Rails” uygulama
geliştirme dili seçilmiştir.
Bu geliştirme
sıralanabilir:

dilinin

özellikleri

başlıca

şöyle

 Bilinen güvenlik açığı yoktur.
“İçişleri Bakanlığı'nın 30.04.2012 tarihinde yayınlanan faaliyet
raporundaki güvenlik açıklarına istinaden bilinen tüm sistem açıkları,
kullanılan dil ve mimari yapısı itibari ile bildirilen açığı
bulunmamaktadır.” [2]

 Çevik yazılım metodolojileri için uygundur.
 Basit sözdizimi ile karmaşıklığı en az seviyede
tutar.
“Rails” adıyla da bilinen “Ruby on Rails”; “ModelView-Controller (MVC)” yaklaşımını benimsemekte
olup, geliştiricilere web sunucusu bilgilerini toplama,
veritabanındaki bilgileri sorgulama veya düzenleme ve
sayfa şablonunu işleme noktalarında pek çok kolaylık
sağlamaktadır. Ruby on Rails temel olarak
“Convention over Configuration” ve “Don't Repeat
Yourself (DRY)” felsefesi üzerine kurulmuştur.
"Convention over Configuration" ile “Ruby on Rails”

çatısı tarafından daha önceden belirlenmiş kurallara
uygun yazılım geliştirilerek, çeşitli konfigürasyonel ve
yazılımla ilgili rutin işlerin otomatik olarak “Ruby on
Rails” çatısı tarafından yapılması kastedilmektedir [8].
Proje için açık kaynak, aynı zamanda performans
istatistiklerinde ön plana çıkmış MySQL [9] veritabanı
sistemi kullanılmıştır. MySQL, projenin kalite-maliyet
çerçevesinde uygun değerler almasını sağlayacaktır.
Ayrıca proje gelişim sürecinin doğru bir şekilde
izlenebilmesi ve takım üyeleri arasındaki iletişiminin
başarılı olması için çevik metodolojiye uygun proje
yönetim araçları kullanılmıştır.
5. Sonuç ve Öneriler
İş zekâsı yaklaşımı ön planda tutularak geliştirilen
Yeni Nesil Arıza Kayıt Sistemi, merkezci yönetime
sahip devlet ve özel kurumlarının bilgi işlem
bölümlerinde
yazılım,
donanım
ve
eğitim
hizmetlerinin yüksek kaliteli ve kolay yönetilebilir
olmasına imkân sağlamaktadır.
Geliştirilen bu yazılım sistemi, 8 aydan fazla bir
süredir İstanbul Kartal Adliyesi Bilgi İşlem Şefliğinde
kullanılmaktadır. Sistemin kullanıma alınmasıyla
beraber, telefonla arıza bildirimi ve gereksiz yere bir
personelin telefon başında nöbet bekleme durumu
sonlandırılmıştır. Sisteme arıza ya da talep geldiğinde,
sesli uyarı sistemi ile BT personelinin anlık olarak iş
listesini kontrol etmesi sağlanmıştır.
Arıza kayıtlarına bakmak ve sonlandırmak BT
personelinin yükümlüğü olduğundan kayıt altına
alınan işlerin tüm aşamaları, son kullanıcılar tarafından
izlenilmektedir. İhmal edilmiş bir iş varsa, durum
anında Bilgi İşlem Amiri tarafından takip
edilebilmektedir.
Sistemin kullanımı süresince çeşitli ölçümler
yapılmıştır. Sistemin kullanıma alınmasından önceki
ve sonraki dönemlere ait kuruma sağladığı faydalar ve
personel memnuniyeti izlenmiştir. Bu süreçte, teknik
personel performanslarında yaklaşık %100 artış
olduğu gözlenmiştir. Her ay sonunda oluşturulan
raporlar, Bilgi İşlemden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı
ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
sunulmuştur.
Bu çalışma ile kamu sektöründe çalışan personelin
kısa sürede özel sektördeki gibi daha profesyonel bir
çalışma disiplinine adapte edilebildiği ispatlanmıştır.
Ayrıca kurum içerisindeki kaynakların en verimli
şekilde kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır.
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Özet: İnternet günümüz toplumunun en vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. İnternet ile ilgili trafik
büyük oranlara ulaşmış ve giderek katlanarak artmaktadır. İnternet ile ilgili trafik büyüdükçe de daha fazla enerji
tüketilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, interneti çevreci hale getirmek için çevre sorunları ve ekonomik ihtiyaçları
karşılamak açısından daha fazla enerji-duyarlı sistemler geliştirmek önem kazanmaktadır. Görevdeş (P2P)
uygulamalar internet ile ilgili toplam trafiğin önde gelen kaynağıdır. Her ne kadar dosya paylaşımı en popüler
görevdeş uygulama olsa da veri toplama ve görüntü aktarımı gibi birçok görevdeş uygulama da bulunmaktadır.
Son zamanlarda, enerji verimli görevdeş sistemler geliştirmeye yönelik araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu
bildiride, mevcut çevreci görevdeş çözümleri sınıflandıran ve tanımlayan bir çalışma sunuyoruz.
Anahtar Sözcükler: Enerji Verimliliği, Görevdeş Sistemler
Energy Efficiency in P2P Systems
Abstract: Internet has become one of the most indispensable parts of today’s society. Internet-related traffic has
reached great proportions. The more Internet-related traffic grows, the more energy is consumed. Therefore,
greening the Internet has attracted much attention today because it is necessary to develop more energy-aware
systems both in terms of environmental issues and economic needs. Peer-to-Peer (P2P) networking is a leading
source of total Internet-related traffic. Although file sharing is most popular P2P application, there are many
other P2P applications including data aggregation and video streaming. Recently, there are some research studies
aiming to develop energy efficient P2P systems. In this paper, we provide a survey and classification of the
existing green P2P solutions.
Keywords: Energy Efficiency, Peer-to-peer (P2P) Systems
____________
Bu çalışma, TÜBİTAK-COST 109M761 projesi kapsamında desteklenmektedir.

1. Giriş
Günümüzde enerji verimli ağ oluşturma yüksek
öncelik görmekte ve bu tip enerji-duyarlı sistemleri
tasarlayıp geliştirme kavramı artan bir popülerlik ve
önem kazanmaktadır. Özellikle, çevreci (yeşil)
teknolojilere ihtiyaca neden olan iki ana gerekçe
bulunmaktadır. Bu gerekçeler ekolojik ve ekonomik
sorunlardır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (ICT)
hızla yayılması cihazların sayısının ve tüketilen enerji
miktarının artmasına neden olmaktadır. Ekolojik
sorunla ilgili olarak ise ICT altyapısını güçlendiren
elektriğin büyük bölümünün fosil yakıtlardan elde
edilmesi ve fosil enerjinin tükenmesi insanlık için
medeniyet sürdürmenin zorlaştığını gösteren önemli
bir göstergedir [1].
Ayrıca, aşırı enerji tüketiminin düşük emisyon altında
sera gazının karbon ayak izi oluşturmasına neden
olması korkutucu boyutlara ulaşmaktadır. Önümüzdeki
on yıl içinde ICT’nin toplam güç tüketiminin artması
ve buna bağlı karbon ayak izinde de artış
beklenmektedir [2]. 2007 yılındaki dünya çapındaki
ICT karbon ayak izi yaklaşık %2 oranında olup 830 m
ton CO2 ye karşılık gelmekte ve bu oranın 2020
yılında %4 e yükselmesi beklenmektedir [3].

Ekonomik açıdan enerji tüketimi sanayi için yüksek
maliyetli olması sebebiyle önemli bir sorundur ve BT
organizasyonları maliyeti kısmak için çeşitli yollar
aramaktadır. Yapılan bir çalışmaya göre, ABD’de bir
sene içerisinde tüketilen elektriğin 74 terawattlık kısmı
sadece internet kullanımına gitmekte bu da yaklaşık $6
milyar enerji maliyeti demektir [4]. Bu maliyet
ABD’deki bir yıl içindeki toplam elektrik maliyetinin
%2 sine denk gelmektedir. Aynı zamanda toplam
elektriğin
%3’ü
ICT
tarafından
tüketildiği
belirtilmektedir. Bu nedenle internet ve ICT’nin enerji
verimliliğinin arttırılması zorunlu bir konu haline
gelmiştir.
Enerji tasarruflu hizmetlere ve
uygulamalara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Son çalışmalar göstermiştir ki, ICT’nin toplam enerji
tüketiminin önemli bir bölümünü internet kaynaklı
enerji oluşturmakta ve buna neden olarak internet
trafiğinin hızla artmaya devam etmesi gösterilmiştir.
Ayrıca, görevdeş trafik internet trafiğinin büyük bir
kısmını oluşturmakta ve giderek artmaktadır. Bu
nedenle, görevdeş sistemler internet kaynaklı enerji
tüketiminin büyük bir kısmından sorumludur.
Görevdeş sistemlerde, görevdeş üst düzey (overlay)
ağın bir parçası olan bir ana bilgisayar her zaman
cevap verebilmek için açık durumda bulunmalıdır. Bu
sebeple, görevdeş sistemlerin enerji verimli
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yaklaşımlara odaklanması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu bildiride, biz özellikle görevdeş enerji verimli
yaklaşımlar üzerine odaklanıyoruz.
2. Enerji Verimli Görevdeş Yaklaşımlar
Görevdeş sistemler ağdaki tek bir sunucu üzerine
yoğunlaşmak yerine bütün eşlere yoğunlaşmaktadır.
Bu nedenle, görevdeş sistemler için enerji maliyet
modeli geliştirmek istemci sunucu senaryosundan daha
zordur. Enerji-tasarruflu görevdeş çözümler alanında
çok fazla çalışma bulunmamakla birlikte, enerji
verimliliği konusu popülerleştikçe geçmiş yıllarda
yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların
çoğunluğu görevdeş trafiğin %45-78’lik toplam
görevdeş trafikten sorumlu olan, yaklaşık %27-55
coğrafi konuma bağlı tüm internet trafiği kontrol eden
BitTorrent protokolüyle ilgilidir [6]. Bu bölümde bazı
çevreci görevdeş yaklaşımları tanıtıyoruz.
Bu
yaklaşımları
kullandıkları
teknik
açısından
uyku/bekleme, hiyerarşik ve kaynak ayırtımı olmak
üzere üç ana gruba ayırmaktayız. Enerji verimli
görevdeş ağlardaki yaklaşımların sınıflandırması Şekil
1 ‘de gösterilmektedir.
Enerji Verimli Görevdeş
Yaklaşımlar

Uyku/Bekleme

Hiyerarşik

Vekil Sunucu
Tabanlı

Süper Eşleri
Kullanan

Vekil Sunucu
Tabanlı Olmayan

Aktif/Pasif Eşleri
Kullanan

Kaynak Atama

Süreç/İçerik
Tabanlı

Sanallaştırma

Şekil 1. Enerji Verimli Görevdeş Yaklaşımlar
2.1 Uyku/Bekleme Yaklaşımları
Uyku/Bekleme görevdeş sistemler içinde en yaygın
olarak kullanılan tekniktir. Bu teknikler sistem içinde
kullanılmayan cihazların bazılarının kapatılması ve
gerektiğinde
tekrar
uyandırılması
fikrine
dayanmaktadır. Günümüzdeki sistemlerin her zaman
kullanılabilir olması gerektiği için uyku/bekleme
modları (ayarları) akıllıca tasarlanmalıdır. Özellikle,
görevdeş sistemlerin dinamik yapısı nedeniyle daha
akıllı teknikler gerekmektedir.
Vekil sunucu (Proxy) alt sistemleri kullanımı
açısından uyku/bekleme yaklaşımlarını iki kategoriye
ayırabiliriz.
Vekil Sunucu Tabanlı Yaklaşımlar:
Eşler bir vekil sunucu alt sistemi kullanımını ya kendi
ana işleri üzerinden vekil sunucuya ya da yalnızca
uyandırma amaçlı olarak yaparlar. [7]’deki çalışma
biçimlendirici bir örnek teşkil etmekte ve çevreci
BitTorrent mimarisi önermektedir. Bu çalışma, enerji
israfının kişisel bilgisayarları kapatarak kolaylıkla

önlenebilir olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin
merkezi bir kapatma çözümü olan Night Watchman’i
kullanmak gibi. Özellikle evde, birçok kişisel
bilgisayar kullanıcısı tarafından kasıtlı bir şekilde
görevdeş dosya paylaşımı gibi ağ aktivitelerini
gerçekleştirmek üzere açık bırakılmaktadır. Bu
sebeple, farklı güç yönetim tekniklerini araştırmak
gerekir. Çalışmada kalıcı bağlantı gereksinimleri ile
uyumlu adaptif bağlantı hızı, farklı güç yönetim
kademeleri arasında geçiş ve vekil sunucu tabanlı
teknikler olmak üzere üç farklı güç yönetim tekniği
anlatılmaktadır. Adaptif bağlantı hızı tekniğindeki
temel fikir gerçek trafik ihtiyacına göre bağlantı hızını
ayarlamaktır. Aktarma (switching) tekniği ise ağ
etkinliğine bağlı olarak NIC’i bir modan öteki moda
geçirmektir.
Bu çalışmada, vekil sunucu tabanlı teknik önerilmekte,
indirme operasyonlarının yönetiminden vekil sunucu
sorumlu olmakta ve indirme aşamasındaki kişisel
bilgisayarın kapatılmasının daha etkili bir çözüm
olduğuna inanılmaktadır. Tabii ki vekil sunucunun
diğer ağ hizmetlerini sağlamak için her zaman açık ve
çok servisli bir bilgisayar üzerinde çalıştırılması
gerekmektedir. Enerji-tasarruflu BitTorrent (ETBT)
mimarisinde, belirli sayıda kullanıcıların BitTorrent
eşleri kendi kişisel bilgisayarlarında koşturdukları
standart bir LAN ortamı bulunmaktadır. Vekil sunucu,
ya özel bir bilgisayar ya da diğer ağ hizmetlerini
sağlayan sürekli açık tutulan bir makine olabilir. İkinci
durum enerji tasarrufu açısından tercih edilmektedir.
İndirme devam ederken, vekil sunucunun arkasında
bulunan eşler istenilen indirmeler durdurulmadan
kapatılabilir. Bu mimari tasarım enerji tasarrufu için
uygun
olmakla
birlikte
orijinal
BitTorrent
mimarisindeki görevdeş ilkelerle de tutarlılık
göstermektedir.
Bu çalışmaya ek olarak, [8]‘de vekil sunucu dosya
indirme ve transfer süreleri ile ilgili ek ölçümler
yapılmış ve enerji tüketimi performansı açısından
değerlendirilmiştir. Önerilen ETBT mimarisi Enerji
Verimli BitTorrent (EV-BT) olarak geliştirilmiş ve
deneysel sonuçlarla bu tip vekil sunucu kullanımının
hizmet niteliği (QoS) kötüleşmesine yol açmadığı
gösterilmiştir. Vekil sunucunun dosya indiriminden
kendi sunucuları için sorumlu olması durumunun,
ortalama indirme süresini önemli ölçüde azalttığı
gözlemlenmiştir.
Bir başka çalışmada ise yöneltici (router) vekil
sunucudan bahsedilmektedir [9]. Bu vekil sunucu ağda
sıradan bir eş gibi davranır. Diğer eşlerden farklı
olarak, indirilen içeriği mobil cihaza aktarır. Yöneltici
vekil sunucunun sınırlı belleğinin olması sorun
oluşturmaktadır. Genel BitTorrent işleyişine göre, bir
eş bir blok (chunk) indirdiğinde bu bloğun indirilmek
için uygun durumda olduğunu beyan eder. Mobil cihaz
açısından, yöneltici mobil cihaza aktarılmış içeriği
belleği yeniden kullanabilmek için siler ve bu da
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silinmiş içerik problemine yol açar ve silinmiş içerik
diğer eşler tarafından artık indirilmeye uygun durumda
değildir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için
belleği yükleme ve indirme olarak iki arabelleğe ayırır.
Bu yöneltici vekil sunucu yaklaşımı, mobil cihazdaki
torrent istemcisini enerji verimliliği ve indirme süreci
açısından geride bırakmaktadır.
[10]’da ise Gnutella görevdeş dosya paylaşımı için bir
prototip sunuluyor. Bu çalışmadaki fikir, ana makine
içinde yan yana yerleştirilebilir Ethernet NIC veya
LAN anahtarı gibi başka bir cihaz içeren vekil sunucu
alt sistemini kullanarak enerji tasarrufu sağlamaktır.
Çünkü vekil sunucu alt sistemi ana makineye oranla
daha az enerji tüketmektedir. Ana makine düşük-güç
uyku durumuna geçtiğinde vekil sunucu alt sistemi
onun yerini devralır. Paylaşılan dosyalar sınırlı
depolama kapasitesi nedeniyle vekil sunucu alt
sisteminde saklanamaz. Bu nedenle, bir dosya için
vekil sunucuya istek geldiği zaman, vekil sunucu ana
makineyi uyandırıp dosya hizmetini ana makinenin
vermesini sağlar.

[13]’te ise veri merkezlerinde enerji tüketimini
azaltmak için geliştirilmiş bir model anlatılmaktadır.
Bu amaçla, dağıtık bir algoritma kullanılmakta ve
STB’lerden (set-top-box) oluşan görevdeş ağ
üzerinden yayılmaktadır. STB’ler sabit diski, işlemcisi
ve hatta GPU işlemcisi olan küçük bilgisayarlara
benzemektedir. Bu çalışmadaki amaç, kullanılmayan
STB’leri bekleme moduna Genel Hizmet Seviyesi
Anlaşmasını (HSA) bozmaksızın getirmektir. STB’ler
sadece istemcilerden hizmet talebi geldiğinde açık
duruma gelirler. STB’leri kapatarak elde edilen olası
avantajlardan bahsedilmekte ve değerlendirmeler
enerji tüketimindeki gelişmeyi göstermektedir.
Diğer iki çalışmada [14, 15] ise enerji verimli dosya
dağıtımı için optimizasyon modeli sunulmaktadır.
Buradaki temel fikir, sunucudan istemciye dosya
dağıtmak için eşlere gereken toplam zamanın
belirlenmesidir. Eğer toplam yükleme süresi verimli
bir şekilde tespit edilebilirse, optimizasyon teknikleri
kullanarak minimize edilebilir ve enerji tüketimi
böylelikle düşürülebilir.

Vekil Sunucu Tabanlı Olmayan Yaklaşımlar:

2.2 Hiyerarşik Yaklaşımlar

Vekil sunucu alt sistemi kullanmayan eşler ya kendi
kendilerine uyanmak ya da kendilerinin eşleri
tarafından uyandırılmaktadır. [11]’deki çalışmada
enerji tasarruflu bir görevdeş depolama sistemi inşa
etmek hedefleniyor. Görevdeş sistemlerdeki boşta
bulunan ağ kaynaklarının çok olduğundan ve enerji
tasarrufu için bu kaynakların uyku durumuna geçmesi
gerektiğini savunuyor. Uyku durumuna geçmeden
önce, her bir düğüm gelecekteki uyanma süresini
hesaplamalıdır. Bu süre sona erdiğinde, eğer bir arıza
oluşmamışsa uyanma gerçekleşir.

Hiyerarşik yaklaşımlar düğümler arası bir yapı
kullanır. Bazı hiyerarşik yaklaşımlarda bir süper eş bir
mekanizma bulunmaktadır, bu da bazı düğümlerin
enerji verimliliği açısından daha avantajlı ve diğer
düğümlere göre daha çok tercih edilir olması anlamına
gelmektedir. İkinci olarak, sistemdeki aktif düğüm
sayısını azaltmayı amaçlayan hiyerarşik yaklaşım
bulunmaktadır. Sistemdeki aktif düğüm sayısını
azaltarak, ağ yükü ve ağları kaynakların kullanımının
azaltılması hedeflenmektedir

Başka bir çalışmada [6], enerji tasarrufu için
BitTorrent protokolünün uyarlanması gerektiği
belirtilmektedir. Bu amaçla, enerji tasarrufu sağlayan
set-top-box prototipi önerilmektedir. Enerji tasarruf
modu bulunan ve wake-on-LAN teknolojisi kullanan
yeni eş durumu tanımlanır ve hazırda mesaj ve
uyandırma mesajı olmak üzere iki tür mesaj kullanılır.
Wake-on-LAN teknolojisi, bilgisayar açıldığında veya
ağ üzerindeki başa bir bilgisayarda çalıştırılan basit bir
program tarafından gönderilen şebeke mesajı ile
uzaktan uyandırmaya izin veren bir Ethernet bilgisayar
ağ standartıdır.
Yeşil BitTorrent için bir simülasyon çalışması [12]’de
önerilmiştir.
BitTorrent
protokolünde
basit
değişiklikler yaparak, eşlerin uzun ömürlü bilgisinin
tutulması ve yeni bir uyandırma anlambilimi
(semantic), istemcilerin aktif indirme ve yükleme
yapmıyorken diğer eşlere yanıt verebilmesine olanak
sağlamaktadır. Yeşil BitTorrent büyük dosya indirme
süresine sahip olmasına rağmen, deneysel sonuçlar
standart BitTorrent’e göre %25'ten daha az enerji
tükettiğini göstermiştir.

Süper Eşleri Kullanan Yaklaşımlar:
Ağ ömrünü arttırmak için çift katmanlı mobil görevdeş
sistemler için enerji tasarruflu yönlendirme yaklaşımı
geliştirilmiştir [16]. Çift katmanlı görevdeş sistemde,
süper eş ve alt eş olmak üzere iki tür eş vardır ve
arama işlemi genelde süper eşler ile yapılır. Bir süper
eş, id (no) ve dosya listesini içeren alt eş girdilerini
tablo halinde tutar. Bir alt eş süper eşinden bir dosya
istediğinde, süper eş dosya yönlendirme tablosunu
arar. Eğer tabloda dosyaya ait bir girdi varsa, süper eş
dosya sahibi olan alt eşini bilgilendirir. Aksi takdirde,
süper eş komşu süper eşleri aracılığıyla bazı alt
eşlerine ‘istek’ mesajı gönderir. Ayrıca, çalışmada
Maksimal Bağımsız Küme (MBK) sistemi adı verilen
süper eş seçmekte kullanılan rastgele sayılara yer
verilmiştir. En büyük rastgele sayıya sahip eş, sadece
haberleşme aralığında bulunan diğer eşler arasından
süper eş olarak seçilir. Önerilen sistemdeki her süper
eş sırasıyla, yönleri ve dosya listelerine ait bilgileri
tutmak için bir yönlendirme ve dosya yönlendirme
tablosuna sahiptir. Rastgele, kısa ve kısa-güçlü olmak
üzere iç yönlendirme yapısı sunulmakta ve deneysel
sonuçlar ile kısa-güçlü yönlendirmenin diğerlerine
kıyasla enerji verimliliği açısından daha avantajlı
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olduğu gösterilmektedir. Kısa-güçlü yaklaşım enerji
durumu ve atlama sayısı açısından avantaj
sağlamaktadır.
[17] ve [18] no’lu çalışmalarda ise toplam güç
tüketimini
azaltarak
sağlayan algoritmalardan
bahsedilmektedir. Her birinin f dosyasını içerdiği
birden çok sunucu bilgisayarın olduğu bir sistem
geliştirir. Bir istemci bilgisayar c, f dosyasının transfer
isteğini yük dengeleyici K ya gönderir, K bir mantıksal
işlemdir. Yük dengeleyici K, S kümesinden bir
sunucu bilgisayar seçer. Bir istemci bilgisayar c de,
güç tüketimini azaltmak için S kümesinden bir sunucu
bilgisayarı nasıl seçmek gerektiğini anlatmaktadır.
Bir başka çalışmada ise enerji tasarruflu görevdeş
anlaşma protokolü önerilmektedir [19]. Bu protokol,
güvenilirlikten ödün vermeden gereksiz iletimleri
azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için
TBMPR olarak adlandırılan bir mekanizma kullanır.
Deneysel sonuçlar TBMPR’nin mesajlaşmayı yaklaşık
%70 oranından azalttığını göstermektedir.
[2]’deki çalışmada, görevdeş sistemlerde enerji
verimliliğinin önemine dikkat çekilmekte ve görevdeş
ortamda
enerji
adaptasyonun
istemci-sunucu
ortamından
daha
karmaşık
olduğundan
bahsedilmektedir. Bu çalışmada, görevdeş sistemler
için
enerji
uyarlamalı
hesaplama
tekniği
önerilmektedir. Eşler için bir güç modu tanımlanmış
ve eğer bir eş güç kısıtlı modunda ise, bazı
sorumluluklarını enerji kısıtlı moda olmayan başka bir
istemciye aktarması istenebilir.
Aktif/Pasif Eşleri Kullanan Yaklaşımlar:
[20] no’lu çalışmada dedikodu işlemi gerçekleştiren
eşlerin sayısını azaltarak enerji tasarrufunu sağlayan
bir hiyerarşik model önerilmektedir. Hiyerarşiyi
oluşturmak için hakim küme kullanılmaktadır. Hakim
küme, grafik G=(V,E)‘nin S bir alt kümesi olmak
üzere, G deki her bir köşe ya S’in içinde yada S’teki
bir köşeye komşu olacak şekilde tanımlanabilir.
Sistemde, hakim küme eş (DS) ve Hakim Küme
olmayan eş (NDS) olmak üzere iki tip eş
bulunmaktadır. NDS eşler dedikodu işleminin dışında
bırakılır. Böylece, enerji tüketiminin azalmasına
katkıda bulunmuş olurlar.
2.3 Kaynak Atama Yaklaşımları
Kaynak atama yaklaşımları görevdeş ağlardaki enerji
tüketimini azaltmakta önemli bir etkiye sahiptir. Bu
teknikler farklı kaynak ayırtımı mekanizmaları
aracılığıyla, işlem veya dosya, ya da sanallaştırma gibi
mekanizmalarla uygulanabilmektedir.
Süreç/İçerik Tabanlı Yaklaşımlar:
[21]’deki çalışma, her bir bilgisayarda işlem yapmak
için ne kadar elektrik harcandığına odaklanmaktadır.

Makro düzey modeli kullanarak hesaplama miktarı
ilişkisini ve eş bilgisayarların web tipindeki uygulama
işlemlerinin toplam güç tüketimini göstermekte ve
gevşeklik kavramını bir bilgisayara bir işlem tahsis
ederek tartışmaktadır. Böylece süre kısıtlaması
sağlanır ve toplam güç tüketimi azalır. Bilgisayarlara
işlemleri tahsis etmek için sistemde bir süre kısıtlaması
bulunmaktadır. İşlem p s için süre kısıtlaması TCs
uygulama tarafından düzenlenmekte ve işlem p s bir
bilgisayara tahsis edilerek süre kısıtlaması TCS
tarafından sonlandırılabilmektedir. Gevşeklik tabanlı
algoritmadaki süre kısıtlamasını sağlamayan işlemlerin
sayısı azalmakta ve değerlendirmeler gevşeklik tabanlı
işlem tahsis etme algoritmasının geleneksel roundrobin algoritmaları ile karşılaştırıldığında toplam güç
tüketimini azaltmakta daha etkili olduğunu
göstermektedir.
[22]‘te önerilen modelde, enerji tüketimi içerik kirliliği
açısından incelenmiş, kararlı ve flaş kalabalık
sistemlerde kirli kopyaların silindiği durumlarda
indirme hızının olumlu olarak etkilendiği durum
gözlenmiştir.
Sanallaştırma Yaklaşımları:
Görevdeş
sistemlerde,
enerji
tasarrufu
için
sanallaştırma tekniğini öneren yeterli sayıda çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışmalar [23, 24, 25] ev ağları
arasında enerji verimli kaynak paylaşımı fikrine
dayanmaktadır, görevlerin sanallaştırma yoluyla
görevdeş ağda birbirine bağlanmasıdır. Görevin
sanallaştırılması demek, belirli bir görev için sorumlu
bir sanal makineden başka bir sanal ev ortamına
(VHE) taşınmak demektir. Sanal makineler, basit bir
dosya da saklanabilirler; böylece bir ev ağından başka
birine kolaylıkla taşınabilirler. Yükü az sayıda
bilgisayara kaydırmak başka bilgisayarlara rahatlık
sağlamaktadır. Böylelikle rahatlayan bilgisayarlar
enerji tasarrufu için uzun uykuya (hibernate) geçebilir.
3. Sonuç
Bu çalışmada, mevcut çevreci görevdeş çözümleri ve
teknikleri enerji verimliliği açısından değerlendiren bir
araştırma sunmayı amaçladık. Mevcut çalışmaları
inceleyerek enerji tasarruflu görevdeş sistemleri
sınıflandırmayı hedefledik ve görevdeş sistemlerde
enerji tasarrufunu sağlayan üç ana kavram olduğu
tespit edildi. İlk olarak, uyku/bekleme yaklaşımı enerji
tüketiminde en yaygın olarak kullanılan yaklaşımdır ve
çevreci görevdeş sistemler alanındaki birçok çalışma,
en popüler görevdeş uygulama olan ve görevdeş
trafiğin büyük bir bölümünden sorumlu olan
BitTorrent uygulamasına odaklanmaktadır. İkinci
yaklaşım, ağ ek yükünü azaltarak enerji tasarrufunu
sağlayan hiyerarşik yaklaşımdır. Son olarak,
bilgisayarlarda kaynak atamanın verimli ve enerji
tasarruflu olarak sağlamayı hedefleyen çalışmalar da
bulunmaktadır.
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Görüntülü İletişim – Video Konferans Teknolojilerinin Kullanım Alanları
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Özet: Henry Ford, orta sınıfın alabileceği ilk otomobili üreterek, başta Amerika olmak üzere, tüm dünyayı
değiştirdi. Steve Jobs ise windows, fare, klavye, iphone-ipad gibi teknolojik ürünlerle dünyayı değiştirdi. AT&T
tarafından Picturephone teknolojisi kullanılarak 1970'lerde ilk video konferans, bir başka değişle görüntülü
görüşme-toplantı yapılmıştı. O günden bugüne teknolojiler çok değişti ve bugün ise tüm dünyayı değiştirecek
bir üst noktaya geldiler.
Bilişim ve iletişim teknolojileri günümüzde pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla
kullanılabiliyor. Özellikle cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar, bilgiye ve internete sınırlar olmadan her
yerde erişebilmemizi sağlayabiliyor. Yeni nesil (3G ve 4G) iletişim teknolojileri ses, görüntü ve verinin çok
hızlı bir şekilde aktarılmasına imkân veriyor.
Yeni nesil iletişim teknolojilerinin içerisinde yer alan görüntülü iletişim teknolojileri, görüntülü görüşme,
toplantı, uzaktan eğitim, evden çalışma, afet ve acil durum yönetimi, engellilerin çalışma hayatına
katılması, Teletıp olarak bilinen uzaktan hasta takibi, hastalığın tanı ve tedavisi, tıbbi eğitim, araştırma ve
yardım hizmetlerini sunulması süreçlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca kurumsal iletişim, video konferans ve
birlikte çalışabilirlik özellikleri ile personelin evden çalışması için gerekli iletişim ortamını da sağlanabiliyor.
Evden çalışma şeklinde personelin çalışması amacıyla öncelikle kurumun alt yapısının dijital ortama taşınarak
uzaktan çalışmayı sağlayacak duruma getiriliyor. Alt yapı sağlandıktan sonra görüntülü iletişim teknolojileri
kullanılarak uzaktan çalışma için gerekli iletişim ortamı aynı odadaymış hisse verecek şekilde kurulabiliyor.
Anahtar Sözcükler: Afet ve acil durum, Teletıp, yerel yönetim, engellilere evden çalışma, iletişim teknolojileri,
video konferans, etkileşimli çalışma

Video Communications – Uses of Video Conferencing Technologies
Abstract: Henry Ford has created the first car, which middle class can afford to buy. That has changed firstly
USA than the whole world. Steve Jobs has changed the world with technological products such as
windows, mouse, keyboard, iphone-ipad. The first video conferencing in other words video meeting was carried
out in 1970s using Picturephone technology by AT&T. From past to present the technology has changed and
diversified. Today it has reached to a point, which can change anything. In today’s world, IT and
communication technologies are used in many areas to facilitate and speed up our lives. Especially mobile
phones and notebooks provide us to access the information and internet in everywhere without limitations.
The new generation communication technologies (3G and 4G) provide the fast transmission of voice, video
and data The video communication technologies which take part in new generation communication
technologies can be used in many areas in the process of providing services such as video conferencing, remote
learning, teleworking, disaster and emergency management, participating of the disabled people into work
life and services which called telemedicine including patient follow-up, diagnosis and treatment of diseases,
medical training, researches and assistance. Besides enterprise communication provides the required
communication environment for home working with its video conferencing and collaboration features. For this
purpose firstly the infrastructure of the institutions are completely moved to digital st age to provide the remote
working and then the required communication for remote working will be easily provided by video
communication technologies.
Keywords: Disaster and emergency, telemedicine, municipality, telemedicine, work from home, disabled
people, communication technologies, video conference, collaboration
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alınmasını sağlayabiliyor.

1. Giriş
İnternet ansiklopedisi Wikipedia'da video konferans
daha özel adıyla “telepresence” olarak bilinen
teknolojiler, farklı mekânlarda bulunan insanların
görüntülü görüşme sayesinde yüz yüze iletişimden
farksız şekilde iletişim kurması olarak tanımlanıyor.
[1]
Video
konferans teknolojilerindeki gelişmeler
sayesinde
olgunluğa ulaşan ürünler,
internet
hızındaki artış ve bunun yanında internet fiyatındaki
düşüş ile birlikte görüntülü iletişim hayal
edemeyeceğimiz bir noktaya gelmiştir.
Masaüstü ve mobil video konferans teknolojileri, PC,
notebook, tablet
ve akıllı cep telefonlarına
yüklenerek ya da web tabanlı olarak birbirlerinden
çok uzak mekanlarda bulunan kişileri, sanki karşı
karşıya bulunuyormuş hissi vererek iletişim
kurabilmelerine olanak veriyor. Bu teknolojiler, uzun
seyahatler yapma ihtiyacını ve “3G” gibi internet
bağlantılarında dahi, yüksek performans sağlayarak
tamamen mekân sınırlamasını ortadan kaldırabiliyor.
Ayrıca görüntülü iletişim teknolojileri kişinin ses ve
görüntüsünü karşı tarafa aktarmanın yani yüz yüze
görüşmenin yanında çok sayıda kişiyle toplantı
yapma, birlikte çalışma özellikleri de sunabiliyor.
Video konferans teknolojileri birçok alanda
kullanılabiliyor. Çünkü her alanda ve meslekte insan
etkileşimi söz konusu olabiliyor. Bu etkileşim ise
görüntülü iletişim ile gerçekleştirilebilir. Farklı
yerlerdeki insanların görüntülü görüşmesi, evden
çalışma, şirket toplantıları, tele tıp denilen uzaktan
verilen sağlık hizmetleri, uzaktan eğitim ve TV canlı
yayın katılımı gibi çok farklı alanlarda çok farklı
kullanımlarla gerçekleşebilir. Video konferans
teknolojilerinin faydaları özetle [2];
•İletişim maliyetlerini düşürür•Uzaktaki kişilerle
birlikte çalışma olanakları sağlar•İş verimliliğine
katkıda bulunur, zaman tasarrufu sağlar
•Müşterilere daha hızlı dönüşler yapılmasına olanak
verir
•Yönetim
kararlarının
alınmasını
hızlandırır,
kolaylaştırır

Şekil 1. Afet Bölgesinden İletişim
Ambulanslarda kullanılan dijital tıbbi cihazlar ve basit
bir web kamera sayesinde, geniş bant iletişim
teknolojileri kullanılarak afet bölgesinden toplanan
yaralıya ait elektronik hasta verileri hastaneye önceden
gönderilebiliyor. Böylece hastanenin gerekli tedbiri
alması sağlanabiliyor ve ambulans içindeki görevlinin
hastanedeki uzman doktordan konsültasyon alması
mümkün olabiliyor. Bu da hayat kurtarmada önemli
katkı sağlayabiliyor. [3]

Şekil 2. Ambulans ve Hastane İletişimi
Görüntülü iletişim teknolojileri afet zamanları dışında
da
görevli
personelin eğitim ve iletişim
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Örneğin; hazırlanan
herhangi bir tasarım, sunum,
doküman farklı
lokasyonlardaki kişilerin bilgisayarında görebileceği
şekilde
açılabiliyor
ve etkileşimli olarak bu
materyaller üzerinde sanki aynı odada, aynı masada
oturuyormuş gibi konuşulabiliyor.

2. Afet ve Acil Durum Yönetiminde Görüntülü
İletişim Teknolojisi
Görüntülü iletişim teknolojileri afet ve acil durum
yönetiminde anlık iletişim kurmak ve görüntülü durum
bilgisi aktarmak için kullanılabiliyor.
Afetler, yapıları gereği kaotik ortamlar olup, afet
bölgesindeki veriye hızlı ve doğru bir şekilde
ulaşılması, veriden hızlı bir şekilde bilgi üretilmesi
ve bu bilgi ile süratle afet bölgesinde alınacak
aksiyon ile ilgili karar verilmesi hayati önem arz
edebiliyor.
Günümüzde, taşınabilir bilgisayarlar güçlü ve
dayanıklı yapıları ile afet bölgelerinden üzerlerindeki
webcam ve 3G/4G gibi internet bağlantısıyla canlı
bağlantı yapılmasını ve olay yerinden anında bilgi

Şekil 3. Teletıp Amaçlı Kullanım
3. Sağlık Sektöründe Görüntülü İletişim
Teknolojisi
Günümüzde sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin
sunumu, iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler
sonunda ortaya çıkan teknolojiler sayesinde mümkün
hale gelmiştir.
Görüntülü iletişim teknolojileri kişinin ses ve
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görüntüsünü karşı tarafa aktarmanın yani yüz yüze
görüşmenin yanında kişiye ait röntgen vb. bilgilerin de
karşı tarafa aktarılmasını sağlayabiliyor.
Bunun dışında tıp eğitimi,
uzman doktorların ve
öğretim görevlilerinin bulundukları yerlerden farklı
lokasyonlardaki doktorlara ya da tıp öğrencilerine
eğitim vermesi şeklinde gerçekleşebiliyor. Ayrıca
ameliyatlar
canlı
olarak
uzak
lokasyonlara
aktarılabiliyor. Sağlık kurumları görüntülü iletişim
teknolojilerini kullanarak, kurumsal iletişim, video
konferans ve birlikte çalışabilirlik özellikleri ile teletıp
için gerekli iletişim ortamını oluşturabiliyor.

Şekil 4. Görüntülü Toplantı

personeli bu şekilde çalışabiliyor.
5. Engellilerin Evlerinden Çalışma
Fırsatı Veren Teknoloji
Engelli kişilerin dışarıda çalışma imkânlarının kısıtlı
olması ve işe gidip gelirken yaşayacakları problemler
göz önünde
bulundurulduğunda, görüntülü iletişim
teknolojileri engellilerin evlerinden ya da bulundukları
yerden
eğitim
almalarını
ve
çalışmalarını
sağlayabiliyor.
Bu sayede engelliler de çalışma hayatı içerisinde yer
alarak, hem birçok şekilde bilgi ve becerilerini
kullanma hem de hayatlarını kazanma fırsatına sahip
olabiliyorlar.
Etkileşimli çalışma ortamı ile engelliler birçok işi
yapabilir konuma gelebiliyorlar. Bilinen çağrı merkezi
operatörlüğünün yanında, tasarım, ders/eğitim verme
ya da alma, içerik hazırlama, çevrimiçi psikolog,
danışma, rehber, sekreter/asistan, diğer engellilerin
eğitimi v.b. birçok iş çok rahat ve kolay bir şekilde
engelliler tarafından evlerinden yapılabiliyor. Birçok
devlet ya da özel kurum engellileri bu şekilde
istihdam edebiliyor.

4. Belediye Personelinin Evlerinden Çalışmasına
Fırsat Veren Teknoloji
Görüntülü iletişim teknolojileri belediye personelinin
de evlerinden ya da bulundukları yerden eğitim
almalarını ve çalışmalarını sağlayabiliyor.
Şekil 6. Telepresense Odası
6. Görüntülü Toplantı ile Çalışma
Video konferans sistemleri düşük internet hızlarında
dahi, görüntülü toplantı ile çalışma yapılmasını
sağlayabiliyor. Bunlara ek olarak sunduğu birlikte
çalışma servisleri sayesinde insanların uzaktan çok
rahat çalışmalarına imkân vererek ofise fiziksel olarak
gitme ihtiyacını da ortadan kaldırabiliyor.

Şekil 5. Evde Çalışma/Eğitim
Bu sayede belediye hizmetleri, zamandan ve
mekândan bağımsız bir çalışma ortamı ile personele
sunulabiliyor. Bu amaçla birinci aşamada belediye
bilgilerinin dijital ortama aktarılması, dijital ortamdan
güncellenmesi ve bu ortamdan bilgi üretilmesi
gerçekleşiyor. Sonrasında görüntülü iletişimle uzaktan
çalışma tam olarak sağlanabiliyor.
Görüntülü iletişim ve birlikte çalışma sistemi
sayesinde, evden çalışmaya imkan verecek bir dijital
çalışma ortamı oluşuyor. Bu dijital ortam personelin
evden çalışmaya başlaması ile birlikte daha yaygın
kullanılmaya başlanıyor. Bu şekilde personel uzaktan
birçok işi yapabilir konuma gelebiliyor. Bilinen çağrı
merkezine gelen çevrimiçi talepler yanında yüz yüze
görüntülü ve sesli hizmet verebilecek, birçok iş, çok
rahat ve kolay bir şekilde yapabilecek hale geliyor.
Birçok belediye personeli, devlet ve özel kurum

Şekil 7. Birlikte Çalışma Toplantı
7. Dosya ve Uygulama Paylaşımı ve
Sunumu
Video konferansın en önemli özelliklerinden biri de
doküman ve uygulama paylaşımı sağlayıp üzerinde
çalışılmasına olanak sağlamasıdır. Bu sayede
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hazırlanan bir sunum, tasarım ya da doküman sanki
aynı odadaymış gibi başkalarına sunulabiliyor ve
güncellenebiliyor.

Şekil 8. Dosya ve Uygulama Paylaşımı
8. Mobil Cihazlardan Bağlantı
Video konferans sistemlerine Android ve iOS mobil
cihazlardan erişim de sağlanabilmektedir. Bu sayede
ambulans, polis, doktor yönetici v.b. bir çok farklı
ihtiyaca yönelik kullanılabiliyor.

Şekil 9. Uygulama Paylaşımı

Şekil 10. Toplantı Kaydı
9. Sonuç ve Öneriler
Video konferans teknolojileri birçok alanda kullanımı
olan ve iletişime yeni bir boyut getiren bir teknolojidir.
Video konferansın yaygın kullanımı insanların
görüntülü haberleşme ve birlikte çalışma ihtiyaçlarını
karşılayarak, evden/uzaktan çalışmanın ve çok farklı
mekânlardan katılımcıların olduğu toplantı, konferans,
eğitim v.b. etkinliklerin gerçekleşmesine imkan
veriyor.
Video konferans - görüntülü iletişim teknolojileri hem
kurumsal olarak kurulup kullanılabilirken hem de
telekom operatörleri tarafından bireysel ve kurumsal
müşterilere bir servis olarak sunulabiliyor.
Evden veya işyerinden çalışma imkânı ile seyahat, otel
v.b. harcamalar da göz önünde bulundurulduğunda,
video konferans sistemleri birçok kolaylığı sunabiliyor.
Video konferans sistemlerine olan talep her yıl
katlanarak artıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri

de dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerdir.
Firmalar ve kurumlar masrafları azaltmak ve
verimliliği artırmak gibi nedenlerden dolayı seyahat
etmekten ziyade video konferans gibi teknolojilere
yönelmeye başladılar.
Yakın gelecekte video konferans günlük hayatta
herkesin kullandığı bir iletişim aracı olarak
hayatımızın bir parçası olacaktır. Ülkemizde
kurumların video konferans sistemlerinin sağladığı
avantajlar konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri çok
düşüktür. Bunun nedeni ise insanların video konferans
sistemlerinin kullanımını görmemiş olmalarıdır.
Bunun yanında mevcut donanım tabanlı video
konferans sistemlerinin pahalı ve kullanımının zor
olması bu konuda bilgili ve istekli insanlarında
heyecanını kırmaktadır. Hâlbuki yazılım tabanlı video
konferans sistemleri hem ucuz hem de kullanımı
kolaydır.
Yazılım tabanlı video konferans sistemleri sayesinde
iletişim internet ve video konferans üzerinden
sağlanabilmektedir.
Video konferans teknolojileri sayesinde yeni bir
iletişim ve çalışma kültürü oluşmaktadır. Kobi’lerin bu
teknolojiyi kullanımlarını sağlamak için Telekom
operatörleri ve servis sağlayıcılarına büyük görev
düşmektedir. Video konferans sistemlerinin sanal sınıf
adıyla eğitim alanında kullanılmasıyla eğitim
kurumları tüm dünyadan öğrencilere ulaşabilmektedir.
Bunun yanında engelli ve hasta öğrencilerin de
derslere katılabilmelerine imkân verebilmektedir.
Video konferans akademik alanda da çok farklı
şekillerde kullanılabilmektedir. Tez juri toplantıları,
bilimsel paylaşım toplantıları, ders paylaşımı v.b.
amaçlarla kullanımı akademisyenlere özellikle
zamandan tasarruf sağlamakta ve bilgi paylaşımını
artırmaktadır.
Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgilidoğru
yatırımlar yapıldığında, bu teknolojiler doğru
kullanıldığında afetin yönetilmesi gibi birçok alanda
anlamlı katkılar yapacağı açıktır. Ayrıca sağlık
hizmetlerine hızlı erişimin sağlanacağı, bilgi ve
tecrübe paylaşımın artmasıyla da sağlık hizmet sunum
kalitesinin artacağı aşikârdır. Yöneticilerin bu konuya
açık olmaları, destek vermeleri önemlidir. Yöneticiler,
teknolojiyi satın almakla yetinmemeliler, pilot
projelerle ve senaryolarla kullanım modelleri
yaratmalılar ve sürekli denemekten kaçınmamalıdırlar.
[4]
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Özet: Akıllı etmenler ve çok-etmenli sistemler, karmaşık yazılım sistemlerinin çözümlenmesi, tasarımı ve
gerçekleştirilmesine yönelik yeni bir yaklaşım sunmaktadırlar. Etmen-tabanlı bu yaklaşım yazılım geliştirme
süreçlerinin farklı aşamalarının iyileştirilmesine yönelik bir çok yeni yöntem ve araç önermektedir. Günümüzde
etmenler, kişisel e-posta yazılımları gibi gö-rece küçük sistemlerden, hava trafik kontrolü gibi oldukça büyük ve
karmaşık sistemlere kadar bir çok alanda kullanılmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı çok-etmenli sistemlerde
etmenler ara-sı iletişim konusunu ve bu alanda geliştirilen taahhüt-tabanlı iletişim yöntemlerini incelemek-tir.
Ayrıca bu çalışmada, akıllı etmenler ve çok-etmenli sistemler konusundaki kuramsal çalış-malarında genel bir
özeti sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Akıllı Etmen, Çok-etmenli Sistemler, Etmen İletişimi, Taahhütler

Communication in Multiagent Systems
Abstract: Intelligent agents and multiagent systems present a new approach to the analysis, design and
implementation of complex software systems. This agent-based approach offers various new techniques and
tools to improve various phases of software development processes. Today, agents are used in a wide variety of
applications, ranging from relatively small personal e-mail clients to considerably large and complex air traffic
control systems. The aim of this work is to investigate the agent communication mechanisms in multiagent
systems focusing on the use of commitment-based techniques. Besides, in this work we present a general survey
of the theoretical work in the intelligent agent and multiagent systems research.
Keywords: Intelligent Agent, Multiagent Systems, Agent Communication, Commitments
1. Giriş
Etmen-tabanlı yöntemler, yazılım sistemler-inin
çözümlenmesi, tasarımı ve gerçekleştiril-mesine
yönelik getirdikleri yeni yaklaşımla her geçen gün
daha da önem kazanmaktadır-lar. Bir amaca ulaşmak
için bulunduğu ortamı algılayan, algılarına ve amacına
göre kararlar veren ve kararlarını eyleme dönüştürerek
içinde bulunduğu ortamı etkileyen her türlü kalıcı
hesaplamaya etmen denir [14]. Bir etmen tamamen
sanal bir yapıda olabileceği gibi (örneğin, Internet
ortamındaki bir yazı-lım [10]), fiziksel bir yapıda da
olabilir (örne-ğin, afet alanında çalışan bir arama
kurtarma robotu [9]). Etmenleri diğer geleneksel sistemlerden ayıran en önemli özellik, etmenler-in özerk
bir yapıya sahip olmalarıdır. Bu bağ-lamda etmenler,
dışarıdan aldıkları komutları olduğu gibi yerine
getirmek yerine, kendi ka-rar düzeneklerini kullanarak
uygun buldukları şekilde hareket ederler. Bu özerk
yapıları, et-menlerin gerçek dünyada karşılaşılan
birçok problemin çözümünde geleneksel yöntemlere
göre daha başarılı olmalarını sağlar.
Etmen-tabanlı sistemler genelde birden çok etmenin
birbiri ile etkileşim içinde olduğu sistemlerdir. Bu tür
sistemler, çok-etmenli sistemler olarak adlandırılırlar
[17, 21]. Genel olarak bir çok etmenli sistem
bünyesindeki her bir etmen sistemin gerçek dünyada
mo-dellediği ortamın bağımsız bir bileşeni (kişi,

kurum, vb.) temsil eder. Örneğin, çok etmenli bir
sistem olarak gerçeklenmiş bir e-ticaret ortamındaki
alıcı ve satıcıların her biri farklı bir etmen tarafından
temsil edilir.
Gerçek dünyadaki birçok durumda etmenlerin temsil
ettiği bileşenlerin amaçları birbirleri ile çatışır.
Örneğin, yukarıda bahsedilen e-ticaret ortamında bir
alıcının amacı bir ürünü en dü-şük fiyattan satın
almaktır. Öte yandan bir sa-tıcının amacı ise, sahip
olduğu ürünü en yük-sek fiyattan satmaktır. Bu
durumda satıcı ve alıcının amaçları, dolayısı ile de
satıcı ve alı-cıyı temsil eden etmenlerin amaçları
birbiri ile çatışır. Bu çatışmaya bağlı olarak da ortaya
rekabetçi bir ortam çıkar. Öte yandan bazı çok-etmenli
sistemlerde ise etmenler he-deflerine ulaşmak için
işbirliğine gidebilirler. Örneğin, aynı e-ticaret
ortamında satılan bir ürünün alıcıya ulaştırılması için,
satıcıyı tem-sil eden etmen, bir nakliyeciyi temsil eden
et-menle ortak çalışarak ürünün alıcıya ulaşm-asını
sağlayabilir. E-ticaret örneğimizden de görüldüğü gibi
birçok-etmenli sistemdeki et-menler aynı anda hem
rekabetçi hem de işbir-likçi yapıda bir ortam içinde
bulunabilirler.
İster rekabetçi, isterse de işbirlikçi yapıda ol-sun, her
çok-etmenli sistem, etmenler arasın-daki eşgüdümü
sağlamak amacı ile bir etmen iletişim yöntemine
ihtiyaç duyar [16]. Bu bağlamda etmen iletişim
yöntemlerinin geliş-tirilmesi, çok-etmenli sistemler
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araştırmaları-nın
temel
konularının
başında
gelmektedir.
Geleneksel
dağıtık
sistemler
literatüründeki ağ iletişim kurallarını temel alan
iletişim yön-temleri, etmenlerin özerk yapılarını göz
ardı ettiği için çok-etmenli sistemler için uygun
değildirler. Bu yüzden çok-etmenli sistemler için bir
çok yeni iletişim yöntemi geliştiril-miştir. Bunlardan
en geniş çaplı kabul göreni ise taahhüt (commitment)
tabanlı yaklaşım-lardır [2, 15]. Bu yaklaşımların
temelinde et-menler arasındaki iletişim bileşenlerinin
et-menlerin birbirlerine yaptıkları taahhütler şeklinde
modellenmesi yatar. Bu bağlamda biz de bu çalışmada
taahhüt-tabanlı yaklaşım-lar çerçevesinde taahhütlerin
biçimselleştiril-mesi (formalisation), yaratılması ve
taah-hütler arası çatışmalar konularını inceleye-ceğiz.
Bu bildiri şu şekilde düzenlenmiştir. 2. Bö-lüm,
etmenlerin ve çok-etmenli sistemlerin karakteristik
özelliklerini incelemektedir. 3. Bölüm, çok-etmenli
sistemlerdeki iletişim yöntemlerinin genel özellikleri
açıklamakta-dır. 4. Bölüm, etmen iletişiminde taahhütta-banlı yaklaşımı açıklamaktadır. 5. Bölüm bu
çalışmanın sonucunu özetler.
2. Akıllı Etmenler ve Çok-etmenli Sistemeler
Bu bölümde akıllı etmenlerin ve çok-etmenli
sistemlerin temel özelliklerini çeşitli örnekler
üzerinden inceleyeceğiz.

gerekir. Yukarıdaki örneğe döner-sek, alıcıyı temsil
eden bir etmen, sadece sa-tıcıyı temsil eden bir
etmenin isteği üzerine bir ürünü satın almaz.
Etmenlerin bir diğer özelliği ise uyum sağ-layabilme
yetenekleridir (adaptivity). Uyum sağlayabilme
özelliğine sahip etmenler içinde bulundukları
ortamdaki değişikliklere göre davranışlarını (örneğin,
karar verme süreç-lerini) düzenleyebilirler. Örneğin, eticaret örneğimizdeki alıcıyı temsil eden etmen, tem-sil
ettiği alıcının satın almak istediği ürünün yeni bir
sürümü çıktığında, kullanıcıdan herhangi bir talep
gelmese dahi, ürünün yeni sürümünü almaya karar
verebilir.
Etmenlerin başka bir özelliği eş olmayan
(heterogeneous) bir yapıda olmalarıdır. Et-menler
farklı ihtiyaçlar için, farklı donanımlar üzerinde farklı
yöntemler kullanılarak gelişti-rilebilirler. Örneğin, iki
farklı alıcıyı temsil eden iki etmen birbirinden
tamamen farklı programlama yöntemleri kullanılarak
farklı donanımlar üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmiş olabilirler. Bu yüzden çok-etmenli sistemler için
geliştirilen yöntemler etmen-lerin tasarım ve
hesaplama yeteneklerinden bağımsız olmalıdırlar.
Son olarak etmenler genel olarak kendi (yada temsil
ettiği bileşenin) menfaatlerini öne çı-karan (selfinterested) bir yapıya sahiptirler. Örneğin, bahsi geçen
e-ticaret sisteminde bir alıcıyı temsil eden etmen doğal
olarak alıcı-nın çıkarlarını sistemin genelinin veya bazı
bileşenlerinin çıkarlarından önde tutar.

2.1 Etmenlerin Özellikleri
2.2 Çok-etmenli Sistemlerin Özellikleri
Bir etmen, temel olarak, bir amacı olan ve bu amaca
ulaşmak için bulunduğu ortamı algıla-yan, algı ve
amacına göre karar veren ve ka-rarlarına göre eylemde
bulunarak içinde bu-lunduğu ortamı değiştiren kalıcı
bir hesapla-madır [14]. Örneğin, bir e-ticaret
ortamında bir alıcıyı temsil eden bir etmenin amacı,
alı-cının istediği bir ürünü satın almaktır. Böyle bir
etmen, satıcıların ürünlerini elektronik or-tamda
tarayan bir algılayıcı yazılım bileşeni-ne sahip olabilir
ve bu bileşen sayesinde han-gi satıcıların istenen ürünü
sattığını algılaya-bilir. Bu algılamanın sonucunu,
amacı olan ürünü satın almakla birleştiren etmen, bu
amaca ulaşmak için ürünü satan bir satıcıya sipariş
verme ve ürünün ücretini ödeme ey-lemlerini
gerçekleştirmesi gerektiğine karar verebilir. Son olarak
da bu eylemleri ger-çekleştirmek için sahip olduğu
yazılım bile-şenlerini kullanarak içinde bulunduğu
ortamı değiştirebilir.
Şimdi, bu örnek üzerinden bir etmende olma-sı
beklenen dört temel özelliği inceleyelim [16, 17, 21].
Bu özelliklerden ilki ve belki de en önemlisi etmenin
özerk (autonomous) ya-pıya sahip olmasıdır.
Etmenlerin bu özelliği onları diğer geleneksel
sistemlerden (örneğin, yazılım nesneleri) ayıran en
önemli özelliktir. Özerk bir etmen, bir eylemi sadece
başka bir etmenin isteği üzerine gerçekleştirmez. Bir
etmenin bir eylemi gerçekleştirmesi için bu eylemin
kendi karar sürecinin sonuçlarıyla da uyuşması

Etmen-tabanlı sistemler genelde birden çok etmenin
birbiri ile etkileşim içinde olduğu sistemlerdir. Bu tür
sistemlere, çok-etmenli sistemler diyoruz. Örneğin, bir
önceki bölüm-de incelediğimiz alıcı etmeninin de
içinde bulunduğu e-ticaret ortamını çok-etmenli bir
sistem olarak düşünmek oldukça kolaydır. Böyle bir
sistemde alıcıları ve satıcıları temsil eden etmenler
aynı ortamda çeşitli şekillerde diğer etmenlerle
etkileşime girerek kendi amaçlarına ulaşmaya
çalışırlar. Hatta, bu sis-temi daha da genişleterek
sistemde tedarikçi, nakliyeci, vb. birçok başka etmenin
olduğunu da varsayabiliriz. Şimdi, yine bu e-ticaret örneğini takip ederek çok-etmenli sistemlerin bazı
karakteristik özelliklerini inceleyeceğiz.
Çok-etmenli sistemlerde her etmen, içinde bulunduğu
ortamla ilgili kısmi bir bilgi biriki-mine sahiptir. Eticaret örneğimizi düşünür-sek, böyle bir sistemdeki
her etmen sadece temsil ettiği alıcı veya satıcı ile ilgili
net bir bilgiye sahiptir. Örneğin, bir alıcıyı temsil eden
etmen, bu alıcının ne kadar parası oldu-ğunu, hangi
ürünlere sahip olduğunu veya hangi ürünleri almak
istediğini bilirken, bir satıcıyı temsil eden etmenin ne
kadar parası olduğunu veya bu etmenin elinde bir
üründen ne kadar olduğunu bilemez. Elbette bir etmen
diğer etmenlerle ilgili çeşitli bilgiler edinebi-lir. Bu iş
için diğer etmenlerin eylemlerini iz-leyebilir ya da
başka etmenlerle bilgi paylaşı-mında bulunabilir.
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Ancak genel olarak bu tür bilgilerin kesinliğinden
emin olmak mümkün değildir. Bu bağlamda çoketmenli sistemler-deki en önemli konulardan biri
etmenler arası güven (trust) konusudur. Etmenler arası
gü-ven ilişkilerinin nasıl modellenebileceği ile il-gili
çok-etmenli sistemler literatüründe çok sayıda çalışma
bulunmaktadır [8, 13].
Etmenlerin bilgileri kısıtlı olduğu gibi, yete-nekleri de
genelde kısıtlıdır. E-ticaret örneği-mizi düşünürsek, bir
satıcı çeşitli ürünleri sa-tabilir, ancak bu ürünleri kendi
üretemez. Sa-tacağı ürünlere ulaşmak için bir
tedarikçiye ihtiyaç duyar. Öte yandan tedarikçinin de
ürünleri satıcıya iletmek için nakliye yeteneği olan
başka bir etmene ihtiyacı vardır. Bu ör-nek bizi çoketmenli sistemlerin başka bir karakteristik özelliği olan
birlikte iş yapabil-me konusuna getirir. Örneğimize
geri döner-sek, bir ürünün tedarikçiden alıcıya
ulaşması için bir çok etmenin bir arada çalışması
gerekmektedir. Bir arada çalışma konusun-daki önemli
bir problem, etmenlerin eşgüdü-müdür. Etmenlerin
işbirliği içinde ortak bir amaca ulaşabilmeleri için
eşgüdüm içinde ça-lışmaları grekmektedir. Bu
eşgüdümün nasıl sağlanacağı ile ilgili çok-etmenli
sistemler alanında çeşitli yaklaşımlar vardır. Örneğin
daha merkeziyetçi bir yaklaşımda bir etmen diğer
etmenlerin eşgüdümünü sağlama göre-vini üstlenebilir.
Ancak bu etmeni belirle-mekte ayrı bir sorun
oluşturur. Çok-etmenli sistemlerde bu sorunun çözümü
için sanal kurumlar (virtual organizations) çerçevesindeki yaklaşımlar oldukça önemlidir [11].
Yukarıda anlattığımız gibi, etmenler, örtüşen
amaçlarına ulaşmak için çeşitli şekillerde bir arada
çalışabilirler. Öte yandan etmenlerin amaçları her
zaman birbirleri ile örtüşmeye-bilir. Örneğimize
dönersek, bir alıcı bir ürünü mümkün olan en düşük
fiyattan almaya çalı-şırken, bir satıcı da aynı ürünü
mümkün olan en yüksek fiyattan satmaya çalışacaktır.
Bu türdeki rekabetçi durumlarda etmenlerin ken-di
amaçlarına ulaşabilmeleri için birbirleriyle pazarlık
(negotiation) etmeleri ve çeşitli ta-vizler vererek bir
anlaşmaya varmaları (agreement) gerekir. Çok etmenli
sistemler literatüründe menfaat (utility) ve oyun teorisi
(game theory) temelli bir çok pazarlık yaklaşımı
geliştirilmiştir [12].
3. Çok-etmenli Sistemlerde İletişim
Bir önceki bölümde bahsettiğimiz konuların tümünde
ve genel olarak her türlü çok-etmenli sistemin
temelinde etmenler arası iletişim yatar. Etmenler bilgi
paylaşımı, eşgü-düm sağlama, pazarlık etme gibi her
türlü ey-lemi gerçekleştirebilmek için birbirleri ile başarılı bir şekilde iletişim kurabilmek zorun-dadırlar.
Bunu gerçekleştirebilmenin temel yolu ise etmenlerin
özerklik, eş olmama gibi özelliklerini destekleyecek
iletişim yöntem-leri geliştirmekten geçer. İletişim
yöntemleri dağıtık sistemler literatüründe uzun
yıllardır çalışılmaktadır. Bu alandaki genel yaklaşım,
bileşenler arasındaki iletişimin çeşitli seviye-lerdeki ağ

iletişim kuralları yolu ile sağlan-masıdır. Ancak bu
yaklaşım, çok-etmenli sistemelerin ihtiyaçları ve
etmenlerin özellik-leri göz önüne alındığında yetersiz
kalmakta-dır. Buradaki temel sorun çok-etmenli bir
sis-temdeki etmenlerin (bileşenlerin) özerk bir yapıya
sahip olmalarıdır. Ağ iletişim kural-larına dayalı bir
iletişim yaklaşımında, bile-şenlerin iletişim sırasında
kullanabilecekleri tüm ifadeler, bu ifadelerin içerikleri
ve bu ifadelerin hangi durumlarda, hangi sıra ile
kullanılabilecekleri kesin kurallarla belirlenir. Bu
şekilde tanımlanmış kurallara bağlı ileti-şim
yöntemleri etmenlerin özerk yapılarını kı-sıtladığı için
çok-etmenli sistemler için uygun değildirler.
Bu çerçevede Singh başarılı bir etmen ileti-şim
yönteminin şu dört ölçütü sağlaması ge-rektiğini ifade
etmiştir [16].

• Biçimsellik

(Formality):
Etmen
ileti-şim
mekanizması,
iletişim
sırasında
kullanılan
ifadelerin anlamlarını bi-çimsel bir yapıda
tanımlamalıdır. Bu sayede ifadeler her etmen
tarafından aynı şekilde yorumlanır ve işlenir.

• Bildirimsellik (Declarativity): Etmen iletişim
mekanizması, etmenlerin iletişim sırasında hangi
ifadeleri kullanabileceklerini belirlemeli, an-cak bu
ifadelerin nerede ve ne şekil-de kullanılacağı ile
ilgili bir kısıtla-ma getirmemelidir. Bu sayede etmenler
hangi
ifadeyi
hangi
durumda
kullanacaklarına kendileri karar ve-rebilirler.

• Doğrulanabilirlik

(Verifiability):
Et-menler
arasındaki iletişim doğrula-nabilir olmalıdır. Bu
sayede etmen-lerin eylemlerinin, iletişimleri ile
uyumlu olduğu kontrol edilebilir.

• Anlamlılık

(Meaningful): İletişim sı-rasında
kullanılan
ifadelerin
içerik-leri
amaçlanan
uygulama alanına ve genel iletişim mantığına
uygun ol-malıdır.

4. Taahhüt-tabanlı Etmen İletişimi
Taahhüt-tabanlı iletişim yaklaşımı günümüz-de çoketmenli sistemlerde en yaygın olarak kabul görmüş
iletişim yaklaşımıdır [2, 5, 15, 19]. Bir taahhüt temel
olarak, borçlu ve alacaklı olarak tanımlanan iki etmen
arasında gerçekleştirilen bir sözleşmedir. Bir taahhütte, borçlu olan etmen, alacaklı olsun etmene, belirli
koşulların sağlanması şartıyla, yine be-lirli bir
yükümlülüğün altına gireceğini taah-hüt eder. Örneğin,
e-ticaret ortamındaki bir satıcı, bir alıcıya, belirli bir
ürünün ücretinin ödenmesi koşuluyla, bu ürünü alıcıya
sataca-ğını taahhüt eder. Ürünün ücretinin ödenmemesi durumunda taahhüdün koşulu sağlanma-yacağı
için, satıcının, yaptığı taahhüt dolayısı ile herhangi bir
yükümlülüğü olmaz. Öte yan-dan, ürünün ücretinin
ödemesi durumunda ise, taahhüdün koşulu sağlanacağı
için, satıcı ürünü alıcıya satmakla yükümlü hale gelir.
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Taahhütler biçimsel
gösterilirler:

olarak

aşağıdaki

şekilde
2.

C(borçlu, alacaklı, koşul, yükümlülük)
Bu gösterimi kullanarak yukarıda verdiğimiz örnekteki
taahhüdü biçimsel bir şekilde aşağı-daki gibi
gösterebiliriz:
C(satıcı, alıcı, ücretÖdendi, ürünSatıldı)
Bu gösterimde ücretÖdendi ve ürünSatıldı
şeklinde basitleştirilmiş olarak verilen öner-meler,
gerçeklenen çok-etmenli sistemin uy-gulama alanının
gereksinimlerine göre farklı içerikleri barındırmaları
da mümkündür. Ör-neğin, ücretÖdendi şeklindeki
önerme ödeme zamanı, ödeme miktarı, vs., gibi ek
bilgiler kullanılarak detaylandırılabilir. Bu noktada
önemli bir konu, taahhüt içeriğinde verilen
önermelerin
gerçeklenen
sistem
içeri-sinde
doğrulanabilir olmasıdır.
Yukarıdaki örnekte de gösterdiğimiz şekilde,
taahhütler ilişkilendirildikleri etmenlerin ey-lemlerine
bağlı olarak durumlarını değiştiren nesnelerdir.
Örneğin, yukarıdaki örnekte alı-cının, ürünün ücretini
ödemesi mevcut taah-hüt dolayısıyla satıcıyı ürünü
alıcıya satmakla yükümlü hale getirmiştir. Bu
bağlamda taah-hütler, yaşam döngüleri içerisinde
aşağıda listelenen durumlarda bulunabilirler [19].

•

Koşullu:
Taahhüdün
koşulu
henüz
sağlanmamıştır. Borçlu herhangi bir yükümlülük
altında değildir.

•

Etkin: Taahhüdün koşulu sağlanmış, ancak
yükümlülüğü henüz yerine getirilmemiştir. Borçlu
taahhüdün yükümlülüğü altındadır.

•

Erişilmiş: Taahhüdün yükümlülüğü yerine
getirilmiştir. Borçlunun yü-kümlülüğü bitmiştir.

•

Çiğnenmiş: Taahhüt çiğnenmiştir. Borçlu
gerçeklenen sistem içinde cezalandırılabilinir.
4.1 Taahhütler ile İletişimin Modellenmesi
Bu bölümde taahhütleri kullanarak basit bir çoketmenli e-ticaret sistemindeki örnek bir etmen
iletişiminin modellenmesini inceleye-ceğiz.
Böyle bir sistemde alıcı, satıcı ve nakliyeci olmak
üzere üç etmenin bulunduğunu varsa-yalım ve
oluşabilecek aşağıdaki bazı durum-ları inceleyelim.
1.

Satıcı, alıcıya belirli bir ürün için fiyat teklifi
yapar. Alıcının bu fiyatı kabul edip ücreti
ödemesi halinde, satıcı ürünün teslimi için
ürünü nak-liyeciye teslim eder. Ürün
nakliyeci tarafından alıcıya teslim edildikten
sonra, satıcı taşıma ücretini nakliye-ciye öder.

Alıcı, satıcının teklifini beklemeden kendisi
bir ürünle ilgili satıcıya fiyat teklifi yapabilir.
Satıcının teklifi ka-bulü ve ürünü teslim
etmesi halinde alıcı ürünün ücretini öder.

Satıcı bir ürünü reklam amacıyla alı-cıya
ücretsiz gönderebilir.
Böyle bir çok-etmenli sistemdeki iletişimin
modellenmesindeki
temel
nokta,
etmenlerin
eylemlerinin taahhütler ile ilişkilendirilmesi-dir.
Örneğin birinci durumda satıcının alıcıya bir ürün için
fiyat teklifi yapması eylemi
C(satıcı, alıcı,
ücretÖdendi, teslimEdildi) taahhüdünün koşullu
durumda yaratılmasına sebep olur. Alıcının ücret
ödeme eylemi ise bu taahhüdü etkin hale geçirir.
Ürünün teslim edilmesi ile de taahhüt edilen duruma
erişilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, satıcının ürünü teslim etme eylemini kendisinin
gerçekleştiremeyecek
olmasıdır.
Bu
eylemin
gerçekleştirilebilmesi için satıcı ve nakliyeci arasında
C(satıcı, kurye, teslimEdildi, taşımaÜcretiÖdendi)
şeklinde bir taahhüt satıcının isteği üzerine oluşturulur.
İkinci durumda ise, alıcının satıcıya yaptığı teklif
C(alıcı, satıcı, teslimEdildi, ücretÖdendi) taahhüdünün
oluşmasıyla so-nuçlanır. Son durumda ise alıcı ve
satıcı ara-sında herhangi bir taahhüt oluşturulmaz. Buna karşılık, birinci durumda satıcı ve kurye arasında
oluşan taahhüt, bu durumda da ge-çerlidir.
Bu örneklerden de anlaşılabildiği şekilde, taahhüttabanlı iletişimde (ağ iletişim kuralla-rının aksine)
etmenlerin kullanabilecekleri ifadelerin içerikleri veya
sıraları belirtilme-miştir. Bunun yerine etmenlerin
yapacakları eylemlerin hangi taahhütleri oluşturacağı
ya da hangi mevcut taahhütleri ne şekilde etkile-yeceği
tanımlanmıştır. Bir diğer deyişle et-menlere yaptıkları
eylemlerin sonuçları bildi-rilmiş, ancak bu eylemleri
yapıp yapmamaları veya hangi şekilde yapmaları
gerektiği ile il-gili bir kısıtlama getirilmemiştir. Buna
bağlı olarak, etmenler, hangi eylemleri ne zaman, ne
şekilde gerçekleştireceklerine kendi özerk yapıları
içinde karar verebilmektedirler. Bu sayede etmenlerin
özerklikleri taahhütler tara-fından etkilenmemiş olur.
Taahhütler, literatürde çeşitli biçimsel yön-temler
kullanılarak gösterilmişlerdir. Bunlar-dan en genel
kabul göreni olay analizini (event calculus) temel alan
yaklaşımdır [3, 6, 19]. Bunun haricinde zamansal
mantık (temporal logic) da bazı çalışmalarda kullanılmıştır [1]. Bu biçimsel yöntemler sayesin-de
taahhütler bir önceki bölümde açıkladığı-mız
bildirimsellik ve doğrulanabilirlik özel-liklerine de
sahip olmuşlardır [4, 18, 20].
3.

4.2 İhtiyaca Göre Taahhüt Yaratılması
Taahhüt-tabanlı sistemlerdeki önemli konu-lardan biri,
bir etmenin belirli bir amacına veya amaçlarına
ulaşmak için hangi taahhüt-leri yapması gerektiğidir.
Örneğin, e-ticaret örneğimizdeki bir satıcı etmen, para
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kazan-mak amacı ile bir alıcı etmene belirli bir ürü-nü
satmak için bir taahhüt yapabilir. Fakat sa-tıcı etmenin
elinde bu ürün mevcut değil ise, satıcı etmenin bu
taahhüdünü yerine getirmesi mümkün değildir. Böyle
bir durumda, satıcı etmenin bir tedarikçiden bu ürünü
elde etme-sini sağlayacak yeni bir taahhüt alması
gerek-tiği sonucuna varabilmesi gerekmektedir.
Mevcut çalışmalar, bir etmenin belirli bir amacına
ulaşmak için hangi şartlarda hangi taahhütlere girmesi
gerektiğinin
o
etmenin
ta-sarımı
sırasında
belirleneceğini ve etmenin bu belirlenen taahhütlerden
durumuna uygun olanını seçeceğini var sayarlar.
Ancak çok-etmenli sistemler göz önüne alındığında bu
varsayım çoğu durum için geçersizdir. Bunun sebebi
çok-etmenli sistemlerin açık sistemler (open systems)
olmalarından kaynaklanır. Bu tipteki sistemler sürekli
bir devinim içinde-dirler. Bu nedenle, bu tür sistemler
için geliş-tirilen etmenlerin tasarımı sırasında etmenin
karşılaşabileceği her tür durumu göz önüne almak
mümkün olmamaktadır.
Günay, Yolum ve Winikoff bu problemin çö-zümü
için bir yaklaşım geliştirmişlerdir [7]. Bu yaklaşımın
temelinde özyineli bir arama süreci yatar. Bu süreç bir
etmenin mevcut amaçlarını girdi olarak alır ve etmenin
tüm amaçlarına ulaşabilmesi için yapması gereken
taahhütleri üretir. Bu süreç etmenin ulaşmak istediği
amaçların yanı sıra, etmenin yetenek-lerini, diğer
etmenlerin bilinen yeteneklerini ve amaçlarını da göz
önünde bulundurur. Bu sayede taahhütün yapılacağı
etmen için de kabul edilinebilinir bir yapıda olması
amaçlanmıştır.
4.3 Taahhüt Çatışmaları
Çok-etmenlki bir sistemdeki etmenler genel-de aynı
anda birden çok taahhüt içinde bulu-nurlar. Bir
etmenin aynı kaynakları gerektiren birden fazla
taahhüt içine girmesi, çeşitli du-rumlarda bu taahhütler
arasında çatışmalara neden olabilir. Bu çatışmalar
mantıksal ve işlevsel çatışmalar olmak üzere iki farklı
tipte olabilirler. Örneğin, bir satıcı etmenin, bir alıcı
etmene aynı anda bir ürünü hem sataca-ğını, hem de
satmayacağını taahhüt etmesi mantıksal bir çatışmadır.
Öte yandan, bir satıcının elinde sadece bir adet
bulunan bir ürün için, iki farklı alıcıya aynı ürünü
sataca-ğını taahhüt etmesi işlevsel bir çatışmadır.
Günay ve Yolum, taahhütler arasındaki bu tür
çatışmaların belirlenebilmesi için bir yöntem
geliştirmişlerdir [6]. Bu çalışmada taahhütler olay
analizi kullanılarak gösterilmişlerdir. Bu sayede her
taahhüdün koşulu ve yükümlülü-ğünün hangi zamanda
gerçekleştirilmesi ge-rektiği açık bir şekilde
gösterilebilinmiştir. Bu zaman gösterimlerinin
mantıksal kurallar ile birleştirilmesi sonucunda da
taahhütler arasında oluşan çatışmalar belirlenmiştir.

5. Sonuç
Bu çalışmada taahhütlerin çok-etmenli sis-temlerde bir
iletişim yöntemi olarak nasıl kul-lanıldığını inceledik.
Bu çerçevede, taahhüt-lerin biçimsel gösterimi,
yaratılması ve çatış-ması konularını detaylı olarak
inceledik. Bu çalışmada ayrıca akıllı etmenler ve çoketmenli sistemlerin genel özelliklerinden bah-settik ve
buna bağlı olarak etmen iletişim yöntemlerinde olması
gereken temel özellik-leri açıkladık.
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Özet: 200’e yakın kalıtsal hastalık enzim yoksunluğuna/ eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
hastalıkların çok azı spesifik diyetle iyileştirilebilmektedir. Bunun dışındaki tedaviler için genellikle eksikliği
duyulan enzim metabolizmaya doğrudan verilmektedir. Bu durumda hastalık belirtilerinin hafiflemesi beklenen
durum olduğu halde uygun tasarımlar yapılamadığı taktirde tedavi başarısızlıkla da sonuçlanabilmektedir.
Medikal uygulamalarda immobilize enzimlerin kullanımı için başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Klinik
uygulamalar için tek bir enzimin immobilizasyonunun yanı sıra çoklu enzim sistemlerinin taşıyıcılı
immobilizasyonu da çalışılan konular arasındadır. Ancak taşıyıcılı enzim sistemlerinde taşıyıcı olarak kullanılan
doğal ya da sentetik polimer, katalitik olmayan kütlesi nedeniyle immobilize enzimlerin aktivitesinde düşüş
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, taşıyıcılı immobilizasyonun getirdiği sorunları ortadan kaldırmak
amacıyla tekli enzim sistemlerinde, çözünmüş enzimlerin uygun çapraz bağlayıcı madde kullanılarak enzim
moleküllerinin kendi üzerine bağlanma yöntemleri ile (yani taşıyıcısız immobilizasyon ile) enzim agregasyonu
işlemi gerçekleştirilecektir

Anahtar kelimeler: Enzim immobilizasyonu, optimizasyon, kinetik, multi enzim kompleksleri

Optimization of Kinetics Parameters for Enzyme Aggregates Systems
Abstract: Genetic diseas nearly 200 types originate from lack of enzymes. A few of them could be cured
specific diets. Enzyme is given directly to metabolisma as an alternative cure method. If a suitable drug design
was not done the cure can be ineffective. In medical applications it was carried out succesfull studies by using
immobilise enzyme. Additionally using carrier immobilisation of multiple enzyme systems instead of single
enzyme immobilization are increased. Because of using natural or synthetic polymer or noncatalytic mass as
carrier enzyme activities decrease. In this study, to eliminate the problems of carrier immobilization the enzyme
aggregation will be done by using cross-linked enzyme agregates.
Keywords: Enzyme immobilization, optimization, kinetics, multi enzyme complex
1. GİRİŞ
Medikal uygulamalarda immobilize enzimlerin
kullanımı için başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Klinik uygulamalar
için tek bir
enzimin
immobilizasyonunun yanı sıra çoklu enzim
sistemlerinin taşıyıcılı immobilizasyonu da çalışılan
konular arasındadır. Ancak taşıyıcılı enzim
sistemlerinde taşıyıcı olarak kullanılan doğal ya da
sentetik polimerler, katalitik olmayan kütlesi nedeniyle
immobilize
enzimlerin
aktivitesinde
düşüş
yaşanmasına neden olmaktadır. 200’e yakın metabolik
hastalığın enzim defektine dayandığı bilinmektedir. Bu
hastalıklarda, genellikle ilgili enzim ya hiç
bulunmamakta ya aşırı salgılanmakta ya da yeterli
düzeyde olmamaktadır. Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
(G6PD) eksikliği, çok yaygın ve çok bilinen enzim
eksikliğine dayanan bir hastalıktır. Bu eksiklik
alyuvarların yıkımına yol açan iki ayrı hemolitik
anemiye (bir tür ileri derecede kansızlık) neden
olabilir. Bu hastalıkta hasta kişi (bakla vb) oksitleyici
bir maddeyi vücuduna aldıktan 48-96 saat sonra

hemoliz (alyuvarların yıkımı) bulguları ortaya çıkar
[1].
Glukozoksidaz, diyabet hastalarının kan şekerinin
klinik analizinde kullanılan bir enzimdir ve klinik
enzimlerin teşhis amaçlı kit olarak kullanımında,
enzim immobilizasyonu araştırılan bir konudur.
Kontrollü ilaç salınımı uygulamaları çerçevesinde;
glukozoksidaz
enziminin
şeker
hastalığının
tedavisinde,
metabolizmada
glukoz
konsantrasyonundaki değişimine bağlı olarak vücuda
yerleştirilen insülinin salınımını kontrol edebilecek bir
kit olarak kullanımı ile ilgili literatürde yer alan
çalışmalar
vardır.
Bu
yapılan
çalışmalarda
glukozoksidaz
enziminin
genellikle
taşıyıcılı
immobilizasyonu kullanılmıştır ve diyabet hastalarının
tedavisinde etkili sonuçlar alınmıştır [2, 3].
Taşıyıcıdan kaynaklanan sorunların giderilmesi
yönünde araştırmalar ilerlemektedir. Yapılan bu
çalışmada oluşturulan multi enzim agregatlarının
benzer bir şekilde tedavi amaçlı ve diyabet hastalarının
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yaşam kalitesinin artmasına yönelik çalışmalarda
kullanılabileceği düşünülmektedir. Multi enzim
kompleksleri, çoklu katalitik merkezler içeren,
dördüncül
yapılarla
tanımlanabilen
büyük
polipeptitlerdir [4]. Substratlar ardışık çok basamaklı
reaksiyonları sırasında tekli enzimlere nazaran pek çok
avantaj sağlayabilirler [5].

üzere genel tepkime denklemi için önerilen tepkime
hızı aşağıdaki gibi verilmiştir. Bunlar;

veya

(1)

Çapraz bağlı enzim agregatları yöntemi, birden fazla
enzimin bir araya getirilmesi ile kombine edilmiş
çapraz bağlı enzim agragatları oluşturmaya olanak
tanır. Katkı maddelerinin varlığında çapraz bağlı
enzim agregatları sentezi, immobilize enzimi istenilen
konformasyonda ‘kilitlemeye’ yarar. Böylece daha
yüksek aktivite ve/veya seçicilik sağlanabilir. Bu
çalışma için aşağıdaki çoklu enzim sistemi seçilmiş ve
agregatlarının hazırlanması ile bu enzim sisteminin
glukozu
indirgeme
kinetiğinin
araştırılması
düşünülmüştür.

E0
[ S ] 
[ P]

(2)

Glukozoksidaz- peroksidaz sistemi

GOD

[ S ]  E 0  [ S ] m E 0  [ P] m E 0  [ P]  E 0

 veya r  

dt

dP

(3)

dt

v  kS

(4)

şeklinde iken, bu enzimatik tepkimeler için biraz daha
karmaşık olup, Michealis- Menten tarafından aşağıdaki
gibi önerilmiş ve uygulamada büyük oranda başarı
sağlamıştır.
v

POD

→ o-dianizidin + H2O

Enzim Kinetiği: Enzimler substrata bağlanıp,
ardından
enzim-substrat
yapısını
oluşturarak
tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürür. Enzim
kullanımı tepkimenin denge sabitini etkilemez. Ancak
aktivasyon enerjisinde, tepkime aynı sıcaklıkta
yürütülmesine rağmen önemli şekilde düşme gözlenir.
Şekil 1’den anlaşılacağı gibi enzimler özgül oldukları
substrat ile etkileşerek enzim-substrat yapısını
oluştururlar [6, 7].



olarak yazılır ve enzimatik olmayan birinci mertebe
tepkimeler için en basit tepkime kinetik modeli

D-glukoz + O2 + H2O → D-glukonikasit + H2O2
H2O2+ o-dianizidin

dS

vm [S ]

(5)

K m  [S ]

Buradan Km enzimatik tepkimeleri için önerilmiş olan
Michealis-Menten kinetik sabitini belirtmektedir. ν m
ise ulaşılabilecek en yüksek tepkime hızıdır. Tepkime
hızlarının bulunması başlı başına bir işlem olup Şekil
2’den anlaşılacağı gibi tepkimeye ilişkin çizilecek
zaman-derişim eğrisinin belirlenen noktalarındaki
teğetlerinin eğiminden hesaplanabilir. Tepkime hızının
hesaplanması zamana ilişkin bir limit işlemi olup,
aşağıdaki gibi yazılır [8].
 

S
t limt 0



dS
dt

(6)

Derişim

Herhangi bir t anındaki
tepkime hızı

[S], [P]
Şekil 1.
Gösterimi

Anahtar-kilit

Modelinin

Şematik

Genel olarak tepkime hızı tepkimeye giren
bileşenlerin ya da ürünlerin zamana bağlı olarak
derişiminin bir ifadesi olup S, substrat, P, ürün ve
E0’dan başlangıçtaki enzim derişimlerini göstermek
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Şekil 2. Tepkime hızlarının zaman-derişim eğrisinden
hesaplanması

J

E1  S  E1 S1  E1  P1  E2  E2 P1  Ü (7)

şeklinde düşünülüp, buradaki S1-P1 dönüşmesi de %
100 kabul edilerek S1=P1=S olarak Michealis-Menten
kinetik modeli çift enzim için aşağıdaki şekilde
ampirik model aşağıda sunulmuştur, burada Km1 ve
Km2 birinci ve ikinci enzime ait Michealis-Menten
sabitleridir. Bu modelin çözümünde her iki enzim için
subsrat tüketiminin n1 ve n2 gibi belirli oranlardaki
üstel değişimi de aşağıdaki gibi kabul edilmiştir

S  * S 
K  S  K  S 
n1

m1

şeklinde yazılır. [S] substrat konsantrasyonuna bağlı
olarak yazılan bu denklikte reaksiyon hızı v=d[S]/dt
dir ve daha sonra çizilen S-t grafiği yani derişime
ilişkin simulasyon eğrisi yine en küçük kareler
yöntemiyle optimize edilir. S-t grafiğinin çizimi t=0 ve
S=S0 da dS/dt=v diferansiyel eşitliğinin bir çözümü
olup kinetik modelin parametrelerinide içeren J’yi
minimum yapan değerlerin bulunması ile mümkündür.
Bu optimizasyon probleminin çözümü de ancak Euler
gibi sayısal bir yöntemle bu diferansiyel denklemin
verilen başlangıç koşulları çözümü çerçevesinde bir
optimizasyon döngüsüyle gerçekleştirilebilir. Böylece
kinetik parametre değerleri doğrusal olmayan etkileri
de içerecek şekilde bulunmuş olur ve çözüm için
kullanılan. Euler yöntemi kısaca aşağıdaki denklikle
ifade edilmektedir [8]:

S i 1  S i  Ri * t

n2

n1

n2

(9)

i 1

Çoklu enzim sistemleri kullanımı çalışmaları çok
olmamamakla birlikte, bu tür enzim sistemlerinin
kinetik modellemesi için tekli enzim sistemlerine
benzer modeller öne sürülmektedir. Bunların en basiti
aşağıdaki gibi önerilebilir [7, 9]. E1 ve E2 iki farklı
enzimi göstermek üzere,

v  vm *

n

 (S i deneysel  S i hesaplanan )2  Minimum

(8)

m2

(10)

Simulasyon eğrilerinin deneysel ölçüm değerleriyle
uyumu aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

2. Yöntem
Sunulan çalışmada, Glukozoksidaz ve peroksidaz
enzim sistemi çoklu enzim agregatı olarak
sentezlenmiştir. Enzimlerin çözünmez agregatlarını
oluşturmak için çözünmüş durumdaki enzim, uygun
bir proteinik besleyici varlığında bifonksiyonel çapraz
bağlayıcı ile muamele edilmiştir. Bu işlem protein
yapısındaki molekül içi ve moleküller arası
etkileşimleri değiştirecek, fiziksel olarak çözünmez
enzim agregatlarını oluşturacaktır. En verimli agregat
oluşumunu sağlayabilmek için enzim sistemlerinin
optimizasyonunda bazı değişkenler (başlangıç enzim
derişimi, proteinik besleyici derişimi, çapraz bağlayıcı
derişimi, ortam pH’ı, kullanılan tampon türü)
kullanılmıştır.

U  1

n

n

i 1

i 1

 (Si deneysel  Sihesaplanan ) 2 /( Sideneysel ) 2 (11)

Simulasyon için hazırlanan yazılım
aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.
%
Bolumu

Mugla Universitesi

%

algoritması

Fen Fakultesi Kimya

2012

%
=======================================
========
clear all, clc, clf

Denklem 8’de verilen kinetik parametrelerinin
optimizasyonunda çift enzim davranışının tek enzim
davranışı olarak kabulu ve bu kabul sonucu tek enzimli
Michealis-Menten
kinetik
modelinin
doğrusallaştırılması ile bulunan değerler hesaplama
döngüsü
için
başlangıç
değerleri
olarak
değerlendirilmiştir. Bu işlem sırasında kinetik
parametreleri de içeren optimizasyon fonksiyonu J,

'%
C:\...\Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_Don
_Gul_03_Simulasyon0_03_GP02.m'

% Grafik Koordinatlari Icin
Verilerinin Alinmasi (TOPLAM)
Enz_Mod_Yas_01_01_01= ...
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Yc_Bas_01g(1:6,1:1)=tc_Bas_01g;
Vc_Bas_01g(1:6,1:1)=tc_Bas_01g;

xlsread('Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_D
on_Gul_01_Veri_Tablo_03GODPOD.xls');

Cc_Bas_01g(1:6,1:1)=tc_Bas_01g;
Vv_Bas_01g(1:6,1:1)=tc_Bas_01g;

% ----------------------------------------------------% Grafik Için Zaman-Donusen Glukoz Miktar
Degerlerinin Olusturulmasi

for j=2:6
for i=1:6

tc_Bas_01(1:6,1:1)=Enz_Mod_Yas_01_01_01(1:6,1:1
); Delt=1;
Yc_Bas_01g(i:i,j:j)=Enz_Mod_Yas_01_01_01g(i:i,j:j)
;

Yc_Bas_01(1:6,1:1)=tc_Bas_01;
Vc_Bas_01(1:6,1:1)=tc_Bas_01;
Cc_Bas_01(1:6,1:1)=tc_Bas_01;
Vv_Bas_01(1:6,1:1)=tc_Bas_01;

Cc_Bas_01g(i:i,j:j)=Enz_Mod_Yas_01_01_01g(7:7,j:j
)-Enz_Mod_Yas_01_01_01g(i:i,j:j);

for j=2:6

end

for i=1:6

end

Yc_Bas_01(i:i,j:j)=Enz_Mod_Yas_01_01_01(i:i,j:j);

C0=0.01; Kod=1;

Cc_Bas_01(i:i,j:j)=Enz_Mod_Yas_01_01_01(7:7,j:j)Enz_Mod_Yas_01_01_01(i:i,j:j);

tYcg=Yc_Bas_01g(1:6,1:1);sYcg=Yc_Bas_01g(1:6,K
od+1:Kod+1);

end

tCcg=Cc_Bas_01g(1:6,1:1);sCcg=Cc_Bas_01g(1:6,Ko
d+1:Kod+1);

end
tYcg;sYcg;tCcg;sCcg;
C0=0.01; Kod=1;
% ----------------------------------------------------tYc=Yc_Bas_01(1:6,1:1);sYc=Yc_Bas_01(1:6,Kod+1
:Kod+1);

% Grafik Koordinatlari Icin
Verilerinin Alinmasi (POD)

tCc=Cc_Bas_01(1:6,1:1);sCc=Cc_Bas_01(1:6,Kod+1:
Kod+1);

Deneysel

Olcum

Enz_Mod_Yas_01_01_01p= ...

tYc,sYc,tCc;sCc;

xlsread('Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_D
on_Gul_01_Veri_Tablo_03GODPODp.xls');

% ----------------------------------------------------% ----------------------------------------------------% Grafik Koordinatlari Icin
Verilerinin Alinmasi (GOD)

Deneysel

Olcum
% Grafik Için Zaman-Donusen Glukoz Miktar
Degerlerinin Olusturulmasi

Enz_Mod_Yas_01_01_01g= ...
tc_Bas_01p(1:6,1:1)=Enz_Mod_Yas_01_01_01p(1:6,
1:1); Delt=1;

xlsread('Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_D
on_Gul_01_Veri_Tablo_03GODPODg.xls');
% -----------------------------------------------------

Yc_Bas_01p(1:6,1:1)=tc_Bas_01p;
Vc_Bas_01p(1:6,1:1)=tc_Bas_01p;

% Grafik Için Zaman-Donusen Glukoz Miktar
Degerlerinin Olusturulmasi

Cc_Bas_01p(1:6,1:1)=tc_Bas_01p;
Vv_Bas_01p(1:6,1:1)=tc_Bas_01p;

tc_Bas_01g(1:6,1:1)=Enz_Mod_Yas_01_01_01g(1:6,
1:1); Delt=1;

for j=2:6
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for i=1:6

mumax_Bas=Vm; K_Bas=Kmm;
smin=ss*k; %
Optimizasyon Icin Baslangic Degerleri

Yc_Bas_01p(i:i,j:j)=Enz_Mod_Yas_01_01_01p(i:i,j:j)
;

k_Vm=a; k_Km1=b1, k_Km2=b2;
Optimizasyon Taramasi icin

Cc_Bas_01p(i:i,j:j)=Enz_Mod_Yas_01_01_01p(7:7,j:j
)-Enz_Mod_Yas_01_01_01p(i:i,j:j);

mumax=Vm*k_Vm;
Km1=Kmm*k_Km1;
Km2=Kmm*k_Km2 % Optimizasyon Icin Hesaplanan
Degerler

end

% Basit

for i=2:61
Dongusu

% Euler

end
muS1=(e1*(ss-smin)^n1/(Km1+(sssmin)^n1));muS2=(e2*(ss-smin)^n2/(Km2+(sssmin)^n2));

C0=0.01; Kod=1;
tYcp=Yc_Bas_01p(1:6,1:1);sYcp=Yc_Bas_01p(1:6,K
od+1:Kod+1);
tCcp=Cc_Bas_01p(1:6,1:1);sCcp=Cc_Bas_01p(1:6,Ko
d+1:Kod+1);
tYcp;sYcp;tCcp;sCcp;

muS=mumax*muS1*muS2;
s=s+DelS; t=t+Delt;
ss=sb-s;
t_S_D_K_G(i,1)=t;
t_S_D_K_G(i,3)=sb-s;

% -----------------------------------------------------

DelS=muS*Delt;

t_S_D_K_G(i,2)=s;

end

% Hiz Sabiti Degerlerinin Alinmasi
C0Vm_z11_z12_Km_z21_z22_R=xlsread ...

xlswrite('Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_
Don_Gul_03_Simulasyon0_03.xls',t_S_D_K_G);

('Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_Don_Gul
_02_Max_Hiz_Kin_Sab_Tablo_02_b3VmKm.xls');

% ----------------------------------------------------t_Sim_Don_Kal_Glu=xlsread ...

Vm=C0Vm_z11_z12_Km_z21_z22_R(1,1),Kmm=C0
Vm_z11_z12_Km_z21_z22_R(1,2)
t0=0; Delt=0.1; mumax=Vm; % Baslangic degerleri
Matematik Modelin cozumu icin
% Optimize edilecek parametreler S', mumax ve Km

degerlerinin

% S1=S2=S % 100 Donusme kabulu % e1 ve e2
enzim etkenli?i <1
t=0; s=0; sb=C0; ss=sb-s; Delt=0.1;
k=0.1; a=20;
e1=1;e2=1;

b1=20;

b2=50;

n1=0.5;

n2=1.5;

Sim_Kal_Glu=t_Sim_Don_Kal_Glu(1:n_length,3:3);
% Model Cozumun
Grafiginin Cizdirilmesi

Degerlerinden

Simulasyon

figure(1); hold on grid
plot(t,Sim_Don_Glu,'m-',
sYc,'m*', tCc, sCc,'b+');

t,Sim_Kal_Glu,'b-',

tYc,

title ...

%'Simulasyon_Sekil_001_a',
t_S_D_K_G(1,1)=t;
t_S_D_K_G(1,3)=sb;

n_length=length(t_Sim_Don_Kal_Glu);t=t_Sim_Don_
Kal_Glu(1:n_length,1:1);
Sim_Don_Glu=t_Sim_Don_Kal_Glu(1:n_length,2:2);

% ----------------------------------------------------%
Baslangicdan Zaman-Derisim
optimizasyon icin hesaplanmasi

('Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_Don_Gul
_03_Simulasyon0_03.xls');

t_S_D_K_G(1,2)=s;

('mu=mumax*(e1*S1^n1/Km1+S1^n1)*(e2*S2^n2/K
m2+S2^n2)-Vm=0.0062;Kmm=0.0003');
xlabel('Sure (dak)'); ylabel('Glukoz Derisimi (M)');

273

Enzim Agregat Sistemlerinde Kinetik Parametrelerin Optimizasyonu
Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan, Gülçin Özevci, Hakan Ayhan

legend('Donusen-GOD-POD-0.01mumax=Vm*a','Kalan
-Km1=Kmm*b1
Km2=Kmm*b2');grid;

-

gtext('k=0.1; a=30; b1=30; b2=40; n1=0.5; n2=1.5;
e1=1;e2=1;');
% Sekil Dosyasinin Saklanmasi Save ...
%
C:\...\...\Enz_Mod_Yas_01_01_01_GOD_000_Agr_D
on_Gul_03_Simulasyon_Sekil_0_01x
% ----------------------------------------------------sb=C0;
% Simulasyon Degerlerinin Deneysel
Degerlere Uyum Optimizasyonu

Sunulan çalışmada, Glukozoksidaz ve peroksidaz
enzim sistemi çoklu enzim agregatı olarak
sentezlenmiştir. Elde edilen çiftli enzim sisteminin
glukozu
indirgenmesi
sırasındaki
aktivitesi
ölçülmüştür. Denemeler sırasında farklı başlangıç
enzim
derişimlerinde
çalışılmıştır.
Bu
konsantrasyonlardan 0.01 M’lık başlangıç enzim
derişiminde yapılan denemelerde dönüşen glukoz ve
hidrojen peroksit miktarları ölçülmüş ve bu ölçülen
deneysel değerler simule edilerek oluşan tepkime
kinetiğine ait parametreler optimize edilmiştir. 0.01
M’lık başlangıç enzim derişiminde
yapılan
denemelerde ölçülmüş olan dönüşen glukoz ve
hidrojen peroksit derişimleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1 . Ölçülen Glukoz ve Hidrojen Peroksit
Derişimleri

%Baslangic
konsantrasyonundan Zaman-Derisim
degerlerinin alinmasi tCc;sCc;

Toplam
Dönüşen
Süre Glukoz miktarı
(dak) (M)

%Simulasyon konsantrasyonundan Zaman-Derisim
degerlerinin alinmasi tCc_s; sCc_s;
tCc(1:1,1:1); sCc(1:1,3:1); tCs(1,1)=t_S_D_K_G(1,1);
sCs(1,1)=t_S_D_K_G(1,3);
for i=2:6
tCs(i,1)=t_S_D_K_G((i-1)*10+1,1);
sCs(i,1)=t_S_D_K_G((i-1)*10+1,3);
end
sCc_Top=0;sCs_Top=0;

Dönüşen
H2O2

Dönüşen
Glukoz
miktarı (M)

Miktarı (M)

0

0

0

0

1

0.00632

0.00331

0.00301

2

0.00687

0.00365

0.00322

3

0.00767

0.00399

0.00368

4

0.00836

0.00401

0.00435

5

0.00905

0.00436

0.00469

for i=1:6
sCc_Top=sCc_Top+(sCc(i)sCs(i))^2;sCs_Top=sCs_Top+(sCc(i))^2;
end
R2=(1-(sCc_Top^0.5/sCs_Top^0.5)); J=R2;

Optimizasyon sonuçları için çizilen simulasyon
sonuçları Çizelge 2’de ayrıntılı olarak verilmiş olup en
yüksek uyum gösteren simulasyon grafiği de Şekil
3’de verilmiştir.
Çizelge 2. Optimize edilmiş Michealis-Menten kinetik
parametreleri

'% Optimizasyon Icin Baslangic Degerleri'

No

vm

Km1

Km2

n1

n2

J

mumax_Bas, K_Bas

1

0.002
17

0.0010
5

0.075

1

1

0.420
3

2

0.002
17

0.0010
5

0.15

1

1

0.453
6

3

0.000
62

0.0003

0.3

1

1

0.489
8

'% Basit Optimizasyon Taramasi'
k, a, b1,b2, smin, mumax, Km1, Km2, n1, n2, J
% ---------------------------------------------------3. Sonuçlar ve Tartışma
274

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

4

0.002
17

0.0010
5

0.075

1

0.678
6

1

5

0.000
62

0.0003

0.15

0.
5

1.
5

0.753
8

6

0.000
62

0.0003

0.12

0.
5

1.
5

0.917
1

[6] Sheldon, R.A, 2007, Enzyme Immobilization: The
Quest for Optimum Performance, Adv. Synth. Catal
Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim,
1298-1300 s
[7]http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/
LabTutorials/Carboxypeptidase/carboxypeptidase.html
, 22.11.2011

mu=mumax*(e1*S1n1/Km1+S1n1)*(e2*S2n2/Km2+S2n2)-Vm=0.0062;Kmm=0.0003
0.01
Donusen-GOD-POD-0.01-mumax=Vm*a
0.009
Kalan -Km1=Kmm*b1 - Km2=Kmm*b2
0.008

Glukoz Derisimi (M)

0.007
0.006
0.005

[8] Lübbert, A., Simutis, R.; Volk, N.,S.; Galvanuskas,
V., 2000, Biochemical Process Optimization and
Control, Hands-on Course, Martin Luther Universitat,
Germany
[9] Türker, M., 2005, Biyoreaksiyon MühendisliğiBiyolojik Proseslerin Modellemesi ve Kinetiği, Su
Vakfı Yayınları

0.004
0.003
0.002
0.001
k=0.1; a=30; b1=30; b2=40; n1=0.5; n2=1.5; e1=1;e2=1;
0

0

1

2

3
Sure (dak)

4

5

6

Şekil 3. Muhtelif optimizasyon sabitleri için
simulasyon eğrilerinin uyumu (J = 0.9171)
4. Kaynaklar
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Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı
Hakan Kör
Hitit Üniversitesi, Çorum
hakankor@hitit.edu.tr

Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde döküman alışverişini ve iletişimini
kolaylaştıracak yeni bir veri tabanı ve web uygulamasını içermektedir. Tasarlanan web tabanlı uygulama
sayesinde öğreten ve öğrenenler arasında dosya gönderme ve mesajlaşma gibi işlemlerini sistem üzerinden
yapacaklardır. Programın veri tabanı alt yapısını MYSQL oluşturmakta olup web programlama bölümünün ise
PHP programlama dili ile kodlanması düşünülmektedir. Web tabanlı ödev-proje takip sistemi (OPTS) sayesinde
akademisyenler ödev ve proje değerlendirme sürecinde daha az zaman harcayarak diğer akademik veya başka
işleri için zaman kazanacaklardır.
Anahtar Kelimeler: Veri Tabanı Tasarımı, İçerik Yönetim Sistemi, Web Programlama

Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System
Abstract: This study includes a new database and a web application which enable staff members to exchange
data and to communicate in homework and Project based courses. The Trainer and learners carry out the tasks
like file transferring and messaging via the the system by means of this web based application. MYSQL makes
up the substructure of the program’s database and the part of web programming is thought to be encoded by PHP
programming language. The Staff members save time for their academic or other tasks by spending less time in
the evoluation process of homework and Project by means of web based homework and project tracking
system(HPTS).
Keywords: Database Design, Learning Manegement System, Web Programming
1. Giriş
Öğretim sürecinde öğretim elemanları, uygulama
ağırlıklı, grafik, kodlama veya diğer dersler için
öğrencilerin öğrenme durumlarını kontrol etmek
istemektedirler. Bu işlevi yerine getirmek için
öğrencilere belirli tarihler arasında teslim etmek üzere
ödev ve proje sorumluluğu yüklemektedir.
Öğrenen gurup, verilen ödev veya projeleri teslim
etme işlemlerini çoğu zaman elektronik posta
aracılığıyla yaptığı gibi direkt olarakta teslim
edebilmektedir. Fakat öğretim elemanının elektronik
posta kutusunda birçok sınıftan veya diğer kişilerden
gelen postalardan dolayı karışıklık oluşmaktadır.
Doküman olarak teslim edilen ödevlerde yine farklı
öğrenci gurubu ödevlerinin birbirine karışması ayrıca
öğrenciler için oluşacak kâğıt ve baskı giderleri
fazladan masraf olarak görülebilir. Bu tasarımdaki
temel amaç öğretim elemanına zaman kazandırmak,
öğrencilerin eğitim masraflarını azaltmak olacaktır.
OPTS aslında basit bir içerik yönetim sistemine
benzetilebilir. Öğreten ve öğrenen gurup birbirleri
arasında dosya ve mesaj alışverişinde bulunacaklar ve
web tabanlı bu uygulama sayesinde süreç daha etkin
bir şekilde işleyecektir.
Uzaktan eğitimde kullanılan öğretim yönetim
sistemleri (ÖYS, Learning Management System,
LMS) içerik yönetiminde kullanılan açık kaynak kodlu
veya ticari yazılımlardır.
ÖYS, öğrenim sürecini planlamayı, değerlendirmeyi,
uygulamayı sağlayan bir
yazılım ya da web tabanlı bir teknoloji olarak
tanımlanabilir. ÖYS, eğitmene eğitsel içeriğini

elektronik formatta hazırlamasını, yönetmesini
sağlamanın yanında materyali kullanan öğrencinin de
performansını değerlendirme ve katılımını gözleme
imkânını da sunar [1].
Bu çalışmada tasarlanan uygulamanın web tabanlı
olarak yürütülmesi düşünülerek programlama dili PHP
(Hypertext Preprocessor) ve veri tabanı sunucusu
olarak MYSQL (My Structered Query Language)
kullanılmıştır.
PHP, sunucu taraflı çalışan, birçok işletim sisteminden
bağımsız, dinamik web sayfalarının oluşturulduğu ve
açık kaynak kodlu olması nedeniyle geliştirilmeye açık
bir programlama dilidir [2].
MYSQL, Hızlı ve sağlam bir veri tabanı yönetim
sistemidir. Bu sistemle verilerinizin erişimini,
saklanmasını, düzenlenmesini güvenli bir şekilde
yapabilirsiniz. İnternet ortamında önem kazanan, çok
esnek ve güçlü bir kullanıcı erişim kısıtlama /
yetkilendirme sistemine sahiptir. [3].
2. Uygulama
Ödev-proje takip sisteminin uygulama aşamasında ilk
önce veri tabanı tasarımı üzerinden durulmuştur. Veri
tabanı tasarımından sonra sistemi kullanacak farklı
yetkilere sahip kullanıcı ekran tasarımları yapılmıştır.
Üç farklı tipte kullanıcının ihtiyaçlarına karşılık
verebilecek veri tabanı tabloları oluşturulmuştur.
Bu çalışma, tüm üniversitelerdeki akademik
personellerin
kullanabileceği
ve
sonradan
eklenebilecek modüller ile geliştirilebilir bir yapıya
sahiptir. Proje web tabanlı uygulanacak şekilde
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tasarlanmış olup 3 farklı yetkiye sahip kullanıcı
bulunmaktadır.
Yönetici yetkilerine sahip olan kullanıcı, sisteme
öğretim elemanı, öğrenci, ders ve duyuru ekleme
yetkilerine sahip en yetkili kullanıcıdır.
Öğretim elemanı, kendi verdiği dersleri ve bu dersi
alan öğrenci bilgilerini sisteme ekleyebilmektedir.
Bunun yanı sıra kendi öğrenci gurubuna mesaj yazıp,
gelen ve giden mesaj kutusunu takip edebilmektedir.
Öğretim elemanı, öğrencilere verdiği ödev ve
projelerle ilgili dosyaları sistem üzerinden ulaştırıp
değerlendirme işlemlerini yine sistem üzerinden
sağlamaktadır.
İşleyişin öğrenci tarafında ise öğrenci kendisine
gönderilen ödev ve projeleri kendi ekranında
görebilmektedir.
Öğrenciler
gerekli
çalışmayı
yaptıktan sonra ödev veya projelerini tekrar sistem
üzerinden gönderebilmektedir. Öğretim elemanı
ekranında gönderilen belgeler görülmektedir. Not ile
değerlendirme yapıldığında öğrenciler notlarını kendi
ekranlarından takip edebilmektedir.

Şekil 1. Kullanıcı Giriş Ekranı
Şekil 1’de sisteme giriş yetkisine sahip yönetici,
öğretim elemanı ve öğrenciler için hazırlanmış giriş
ekranı görülmektedir.
Tüm kullanıcılar aynı giriş formu aracılığı ile sisteme
giriş yapabilmektedir.

Şekil 2. Yönetici Paneli
Şekil 2’de bu çalışmanın yönetim paneli
görülmektedir. Yöneticiler, bu sistemi kullanarak yeni
üniversite, öğretim elemanı ekleme yetkisine
sahiptirler. Mesajlar menüsü aracılığıyla öğretim

elemanı
ve
öğrencilere
mesaj
gönderip
alabilmektedirler.
Kullanıcılar
menüsü
ile
kullanıcıların yetkisini değiştirme ve silme işlemi
yapılabilmektedir.
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Şekil 3. Öğretim Elemanı Paneli
Şekil 3’de öğretim elemanı yetkisine sahip
kullanıcının ekranı görülmektedir. Öğretim elemanları
kendi üzerine kayıtlı dersleri ve bu ders alan
öğrencileri yönetim paneli üzerinden sisteme ekleme
yetkisine sahiptirler. Sistemin en önemli öğesini
oluşturan doküman ekleme menüsü ile öğretim
elemanı üzerine kayıtlı derslerle ilgili ödev, proje,
yarışma
vb.
dokümanları
öğrencilere

gönderebilmektedir. Öğretim elemanları öğrencilerin
dokümanı inceleyip geri göndermeleri için süre tayin
edebilmektedirler. Öğrenciler tarafından gerekli
çalışmalar yapılıp, öğretim elamanına tekrar
gönderilen dokümanlar not ile değerlendirildiğinde bu
notlar öğrenci ekranında görülecektir. Mesajlar
menüsü ise yönetici ve öğrencilerle mesajlaşma fırsatı
sunmaktadır.

Şekil 4. Öğrenci Paneli
Şekil 4’te öğrencilerin kullandığı panel görülmektedir.
Öğrenciler bu panel aracılığıyla doküman alma ve
gönderme işlemini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
kendisine ait bilgileri güncelleyebilmekte ve mesaj
menüsünden sınıf arkadaşları veya öğretim
elemanlarıyla iletişim kurabilmektedir.
3. Yöntem
Çalışmanın bu bölümünde, kullanılan programların
tanıtılması, veri tabanı tasarım aşaması, tasarım ve
kodlama son olarak test edilmesi işlemlerine yer

verilmiştir.
3.1 Kullanılan Programlar
Veri tabanı tasarım işlemleri online olarak
http://ondras.zarovi.cz/sql/demo
adresi
üzerinde
yürütülmüştür. Üzerinde tasarım yapılan site
sayesinde, MYSQL alt yapısıyla çevrimiçi veri tabanı
tasarımı yapılmakta olup içe veya dışa veri aktarımı
işlemi
yapılabilmektedir.
Hazırlanan
tasarım
çerçevesinde kodlama işlemi PHP web programlama
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dili ile gerçekleştirilecektir. Kod yazma editörü olarak
Adobe Dreamweaver CS5 ve tasarımı daha görsel ve
esnek hale getirmek için CSS etiketlerinden
yararlanılmıştır. Ekran görüntülerini kesme ve
değiştirme işlemlerinde ise Adobe Photoshop CS5
tercih edilmiştir.
3.2 Veri Tabanı Tasarımı

Veri tabanı tasarım işlemleri çevrimiçi olarak
http://ondras.zarovi.cz/sql/demo
adresi
üzerinde
yürütülmüştür. Tasarım yapılan site, MYSQL veri
tabanı alt yapısını desteklemektedir.
Ayrıca ihtiyaç dahilinde oluşturulmuş tabloların
birbirleri ile olan ilişkilerini, birincil ve yabancı
anahtar bağlantıları yapılarak gösterme seçeneği
bulunmaktadır.

Şekil 5. Veri Tabanı Tasarımı
3.4 Sistemin Test Edilmesi

sayesinde öğrenci ve sınıf bazında başarı grafikleri
elde edilebilecektir.

OPTS’nin PHP programlama diliyle kodlama işlemi
devam etmekte olup test işlemleri tamamlandığında
yayın adresi kullanmak isteyen tüm akademisyenlere
ücretsi ve açık olacaktır.

Kaynaklar

4.Sonuç ve Öneriler
Ödev ve proje dokümanlarının takibi akademisyenler
için çok büyük zaman ve enerji isteyen bir süreç
olmaktadır. Elektronik posta gurupları veya sosyal
medya üzeriden ödev ve proje dosyaları
alınabilmektedir. Fakat 300-400 kişilik öğrenci
gurubunun yönetiminde akademisyenler sınıfları
karıştırmakta ve doküman yönetimi zor hale
gelmektedir.
OPTS, öğretim elemanlarına kendi sınıfı ve kayıt
öğrencilerinin
ödev-proje
takibi
ile
zaman
tasaruffunun yanı sıra yönetim kolaylığı sağlayacaktır.
OPTS’ye ilerde eklenecek olan istatistik işlemleri

[1]
Aydın, C.C., BİROĞUL,S., “E-öğrenmede
Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve
Moodle”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2008.
[2]
Örnek, Ö., Sunucu taraflı programlama
dillerinde fonksiyonel dil ile nesne tabanlı
programlama dillerinin karşılaştırılması, Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.
[3]
http://www.akgunwebhizmetleri.com/mysqln
edir.html (Erişim tarihi: 27.11.2012).
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Erişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin
Facebook Kullanımı
Hasibe Sel1
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı
selhasibe@gmail.com
1

Özet: Sosyal ağ sitelerinde gizliliğin sağlanmaması büyük bir sorundur. Yapılan kimi araştırmalar kullanıcıların
çoğunluğunun, sosyal ağ sitelerinde gizlilik ayarlarını kullanmadıklarını göstermektedir. Bu araştırmada
öncelikli olarak “Sosyal ağ sitelerinde gizlilik ayarlarının kullanılmaması, bu ayarların nasıl değiştirileceğinin
bilinmemesinden mi kaynaklanıyor" sorusuna cevap aranmaktadır. Ayrıca sosyal ağ sitelerini kullanan ortaokul
öğrencilerinin gizlilik ayarlarının farkında olup olmadığı, kişisel bilgilerin paylaşımına ne derece dikkat ettikleri
de belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin; bağlantı, zaman tüneli, reklam,
fotoğraf/albüm, hakkımda ve arkadaş listesi olmak üzere toplam 6 kategoride Facebook gizlilik ayarları
incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kişi engelleme listeleri, engelleme nedenleri de irdelenmiştir.
Bu çalışmada, öğrencilerin Facebook hesaplarındaki gizlilik ayarları 15 gün arayla iki kez incelenmiştir. İlk
inceleme yapılırken, öğrencilere gizlilik ayarlarına dikkat etmedikleri durumunda karşılaşabilecekleri sorunlar
anlatılmış ve ayarların nasıl değiştirileceği araştırmacı tarafından öğrencilere öğretilmiştir. İlk ve son inceleme
sonuçları karşılaştırıldığında yapılan bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmasının öğrenciler üzerinde etkili
olduğu görülmüştür. Arkadaş listesi, hakkımda ve bağlantı ayarlarının gizlilik seviyelerinin diğer kategorilere
göre daha fazla arttırıldığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin Facebook’ta kişi engelleme nedenleri farklılaşsa da
kavgalı oldukları ya da tanımadığı insanları daha fazla engelledikleri belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Facebook, Sosyal Ağ Sitesi, Gizlilik, Arkadaşlık, Engellen Kişiler

1.Giriş
Sosyal ağ siteleri, bireyler ve gruplar arasındaki
karşılıklı etkileşimi destekleyen, işbirliği ve ortak
ilgiler için paylaşılan alanı arttıran ve herkesin kendi
kişisel profilini, arkadaş listesini ve iletişim kurmak
istediği grupları oluşturma şansı veren web tabanlı
ortamlar olarak tanımlanmaktadır (Aktaran [14]).
“Sosyal ağ” terimi ilk kez 1954 yılında Barnes
tarafından kullanılırken [2], sosyal ağ siteleri 1995
yılında Classmates ile ortaya çıkmıştır. SixDegrees
1998 yılında profil oluşturmaya, arkadaş listesinden
gezinmeye izin veren ilk sosyal ağ sitesidir [5].
Sosyal ağlar arasında en ünlüsü olan ve 2004 yılında
Amerika’da Harvard öğrencisi olanları sanal ortamda
bir araya getirmek ve çevrimiçi paylaşım alanı ve bir
sosyal ağ oluşturmak üzere kurulan Facebook, bugün
dünyanın her yanından üyesi olan bir ağa dönüşmüştür
[1, 12]. Sosyal ağ hizmetleri veren web sitelerindeki
Dünya çapında en çok kullanılan sosyal ağ sitelerinden
biri olan Facebook, kullanıcılarına paylaştıkları
bilgilerin
gizlilik
ayarlarını
yönetme
hakkı
sunmaktadır. Ancak yapılan kimi araştırmalar
kullanıcıların çoğunluğunun gizlilik ayarlarını
kullanmadıklarını göstermektedir. Bu araştırmada
sosyal ağ sitelerinden Facebook’u kullanan ortaokul
öğrencilerinin gizlilik ayarlarının farkında olup
olmadığı, ayarların nasıl değiştirileceğinin öğrendikten
sonra kişisel bilgilerin paylaşımına ne derece dikkat
ettikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bunların dışında
öğrencilerin Facebook arkadaş sayıları, aile bireylerin
ve sosyal hayatlarında tanımadığı bireylerin arkadaş

profillerin görünürlüğü siteden siteye ve kullanıcıların
tercihlerine göre değişmektedir. Örneğin, başlangıç
ayarı olarak Friendster üzerindeki profiller arama
motorları tarafından indekslenerek herkes tarafından
görülebilir halde bulunmaktadır. Linkedin’de, site
üyelerinin, diğer kullanıcı profillerinin hangi
kısımlarını görebileceği ücretli üyelik profili oluşturup
oluşturmadıklarına bağlı bulunmaktadır. Facebook ve
MySpace gibi siteler üyelerine profillerinin herkes ya
da sadece arkadaşları tarafından görülebilmesi
noktasında farklı olanaklar sunmaktadır. Twitter ise
kullanıcı hakkında çok sınırlı ve özet bilgi verilerek
gizliliğin en aza indirgendiği bir yapı üzerine kurulmuş
durumdadırlar. Gizlilik ve kullanıcı bilgilerine erişim
konusundaki site politikaları ve kültürü, sosyal
paylaşım sitelerinin kendilerini diğer benzer sitelerden
ayrıştırmak konusunda kullandıkları temel araçlardan
birisidir [7].
listelerinde olup olmadığı, engelledikleri kişiler ve
engelleme nedenlerinin tespiti de araştırmanın
amaçları arasındadır.
2.Sosyal Ağlar ve Gizlilik
Sosyal ağ sitelerinin yanlış kullanımı, gizliliği ve
gerçek olmayan hesapların yaratılması, sosyal ağ
sitelerinin problemleri arasındadır (Aktaran [12]).
Facebook istatistikleri incelendiğinde her ay 550
milyon hesap açıldığı tahmin edilmektedir [11].
Yapılan bir araştırmada öğrencilerin yaklaşık yarısının
Facebook kullanıcısı olduğu ifade edilmiştir (Aktaran
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[8]). Bu nedenle gizlilik ayarları çalışmalarında
Facebook sitesinin incelenmesi önemlidir. Çok az
kişinin sosyal ağ sitelerinin gizlilik ayarlarını okuduğu
ya da farkında olduğu bilinmektedir. Bununla beraber
sosyal ağ sitelerinde yapılan yeniliklerle gizlilik
ayarlarının nasıl değiştiği çoğu zaman fark
edilmemektedir. Aslında kullanıcıların birçoğunun
rahatsız olabilecekleri bazı “default ayarlar”
bulunmaktadır. Nitekim Facebook kullanıcıları, haber
besleme özelliği ile "Arkadaş" listesindekilerin, kendi
eylemlerinden haberdar olacağını öğrendiklerinde
oldukça öfkelenmişlerdir.
Mahremiyet, bireylerin, grupların veya kurumların,
kendilerine dair bilgileri ne zaman, nasıl ve ne ölçüde
diğerlerine aktarabileceğini kendilerinin belirleme
hakkı olarak tanımlanmıştır (Aktaran [10]). Başka bir
ifadeyle gizlilik, kişinin bireysel olarak önemli
gördüğü, toplumun geneli tarafından ulaşılamayan
kişisel bilgi olarak tanımlanır (Aktaran [13]).
Teknoloji ve gizlilik ile ilgili çok az deneysel çalışma
bulunmaktadır [13]. Yapılan çalışmalar sosyal ağ
sitelerinde gizlilik konusuna yeterince dikkat
edilmediğini göstermektedir. Facebook, kullanıcılarına
bir dizi gizlilik kontrolü yapmasına izin vermesine
rağmen öğrencilerin birçoğu gizlilik ayarlarını
kullanmamaktadır [3]. Facebook da default ayarlar
kullanıldığında
ancak %0,5 oranında gizlilik
sağlanmaktadır (Aktaran [13]). Buna rağmen
kullanıcıların çok az bir kısmı default ayarları
değiştirmektedir (Aktaran [8]).
Nitekim 4540
üniversite öğrencisi ile yapılan bir çalışmada;
öğrencilerin Facebook profilleri gizlilik ayarlarının
çok düşük seviyede olduğunu ortaya çıkarmıştır [9].
Yapılan çalışmada öğrencilerin %40’ının telefonunu,
%50’sinin adreslerini paylaştıkları ortaya çıkmıştır.
Ayrıca öğrencilerin %85’inden fazlası profil
bilgilerinde,
gerçek
isimlerini
kullandıklarını,
fotoğraflardaki görünümlerinin verdikleri bilgiler ile
uyum sağladığı ve bitirdikleri liselerin adlarına yer
verdikleri görülmüştür[9]. Benzer şekilde ülkemizde
yapılan bir araştırmada öğrencilerin %73.3’ünün
paylaştıkları profil bilgilerinin ve fotoğraflarının
gerçek olduğunu belirtmiştir[6].
Kişilerin, sosyal ağ sitelerindeki arkadaşlıklarla ilgili
nasıl bir ölçüt kullandıklarını anlamanın yolu henüz
bulunamamıştır. Kimileri arkadaş listelerinin herkesin
bilmesine
eğimliyken,
kimileri
bundan
hoşlanmamaktadır. Ayrıca insanların bir çoğunun,
tanımadığı veya güvenmediği kişileri de arkadaş
olarak gösterdiği bilinmektedir [4].
Facebook,
kimlerin onları arayabileceğini, kimlerin profilleri
görebileceği,
kimlerin
arkadaşlık
isteği
4.Bulgular
Gizlilik ayarları; bağlantı, zaman tüneli ve etiketleme,
reklamlar, fotoğraf/albüm, arkadaş listesi görünürlüğü,
hakkında olmak üzere 6 bölümde incelenmiştir.
Öğrencilere bu bölümlerdeki gizlilik ayarlarını bilip
bilmedikleri sorulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi

gönderebileceğini
ayarlama
izni
vermektedir.
Arkadaşlara genelde tüm profili görmelerine izin
verilir. Bu nedenle Facebook’ta arkadaşların nasıl
seçildiği önemli bir mevzudur. Yapılan bir araştırmada
katılımcıların arkadaş listeleri incelediklerinde, yakın
arkadaşların %90’ı üniversiteden ya da liseden olan
arkadaşlar olduğunu ve listelerin yalnızca %20’sini
yakın arkadaşların oluşturduğunu ortaya çıkmıştır [8].
Ayrıca bu çalışmada araştırmacılar katılımcıların
%54’ünün, tanımadığı kişileri de arkadaş olarak
eklediklerini vurgulamışlardır. 180 lisans öğrencisiyle
yapılan bir araştırmada ise öğrencilerin %82,2’sinin
tanımadığı kişileri Facebook’ta arkadaş olarak
ekledikleri ve %38,3’ünün Facebook’ta edinilen yeni
arkadaşlar ile yüz yüze görüştükleri ortaya
çıkarılmıştır[6].
Farkındalığın sosyal ağ sitelerindeki gizlilik ayarlarına
olan etkisini ölçmek amacıyla yapılan bir çalışmada;
araştırmacılar katılımcıların sosyal ağ
profilleri
incelendikten sonra onlara bir anket uygulanmıştır.
Ankette; katılımcıların gizlik ayarları hakkında bilgi
toplanmasının yanında gizlilik ayarlarıyla ilgili
bilgilendirmelere ve uyarılara da yer verilmiştir. Anket
uygulandıktan bir hafta sonra katılımcıların sosyal ağ
profilleri yeniden incelenmişti. Anket öncesi ve
sonrası elde edilen bulgular karşılaştırıldığında
öğrencilerin gizlilik tercihlerinde çok düşük seviyede
farklılıklar gözlenmiştir. Bu nedenle araştırmacılar
farkındalığın gizliliği artırmadığını iddia etmektedir.
Bu araştırmada katılımcıların yalnızca %12’si web site
adreslerinin, %8,3 diğer e posta adreslerinin, %2,4’ü
kullanıcı isimlerinin gizlilik düzeyini artırmıştır [8].
3.Araştırmanın Örneklemi ve Yöntemi
Araştırmaya örneklemini, Kocaeli Gebze Kroman
Çelik İlkokulu’nda okuyan 30’u kız, 30’u erkek olmak
üzere 60 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. 6, 7 ve 8.
sınıf düzeylerinden 20’şer öğrenci yer almaktadır. Bu
öğrenciler sınıflardan rastgele seçilmiştir. Araştırmaya
katılan 60 ortaokul öğrencisiyle bireysel görüşülmüş
ve kendilerinden Facebook profillerine girmeleri
istenmiştir. Öğrencilerin profilleri araştırma kapsamı
çerçevesinde incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken
öğrencilere gizlilik ve erişim ayarlarının nasıl
değiştirileceği gösterilmiş ve gizliliğin sağlanamaması
durumunda oluşabilecek problemler anlatılmıştır.
Yapılan bilgilendirmenin gizlilik ayarlarında herhangi
bir değişime neden olup olmadığını ortaya çıkarmak
için, ilk incelemeden 15 gün sonra öğrencilerin
Facebook hesapları aynı şekilde tekrar incelenmiştir.
öğrencilerin yaklaşık olarak 70’inin gizlilik ayarlarını
bilmediği ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, en az reklam
(%11,7), en fazla ise fotoğraf/albüm gizlilik ayarlarını
(%45) değiştirmeyi bildiklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 1. Gizlilik Ayarlarını Kullanabilme Oranları
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Bağlantı ayarları
Zaman Tüneli
Reklamlar
Fotoğraf/albüm
Hakkında Kısmı
Arkadaş listesi
Toplam

Evet
f
13
18
7
27
24
20
109

%
21,7
30
11,7
45
40
33,3
30,3

Hayır
f
47
42
53
33
35
40
250

4.1. Bağlantı Kurma Ayarları

%
78,3
70
88,3
55
60
66,7
69,7

Öğrencilere, Facebook’ta günde ne kadar zaman
geçirdikleri sorulmuştur. Öğrencilerin %30’u yarım
saatten az, %50’si 1 saat, %11,7’si 2 saat, %6,7’si 2-3
saat, %1,7’si ise 5 saatten fazla zaman geçirdiklerini
söylemişlerdir.
Öğrencilerin
büyük
bir
çoğunluğu(%80) günde 1 saat veya daha az Facebook
kullanmaktadır. Facebook hesabınızı ne zamandan beri
kullanıyorsunuz sorusuna %56,7’si 2-3 senedir,
%23,3’ü 3 sene ve üzeri derken %20’si 1 sene veya
daha kısa zamandan beri kullandıklarını ifade etmiştir.
Facebook şifrenizi sizin dışınızda bilen var mı
sorusuna %36,7(22)’si evet derken, % 63,3(38)’ü hayır
şeklinde cevaplamışlardır. Bazı öğrenciler birden fazla
kişiyle şifresini paylaşmaktadır. Bu öğrencilerin
%27’si annesi, %23’ü babası, %23’ü arkadaşı, %23’ü
kardeşi , %14’ü kuzeni, %4,5’i amcası ile Facebook
şifresini paylaşmaktadır.

İlk incelemede öğrencilerin %85’ine, son incelemede
ise öğrencilerin %76,7’sine herkesin Facebook
arkadaşlık isteği yollayabildiği görülmüştür. Bununla
birlikte ilk incelemede; öğrencilerin %80’ine herkes,
%16,7’sine
sadece
arkadaşları,
%3,3’üne
arkadaşlarının arkadaşları mesaj yollayabilirken; son
incelemede öğrencilerin %50’sine herkes, %36,7’sine
arkadaşlarının
arkadaşları,
%13,3’üne
sadece
arkadaşları mesaj gönderebilmektedir.
4.2. Zaman Tüneli Ayarları
Tablo 2’de görüldüğü gibi zaman tüneli ve etiketleme
ayarları ilk incelendiğinde öğrencilerin %88,3’ünün
zaman
tünelinde
arkadaşlarına
paylaşımda
bulunmalarına izin verirken, ikinci incelemede bu oran
%76,7’ye düşmüştür. Başkalarının zaman tünelinde
paylaştıklarını, %41,7’sinin arkadaşlarının arkadaşları,
%55’inin sadece arkadaşları, %3,3’ünün belirlediği
özel kişiler görebilmektedir. İkinci incelemede bu
oranda çok az bir değişim görülmüştür.

Tablo 2. Zaman Tüneli ve Etiketleme AyarlarıTercihleri

İnceleme

Ayarlar

İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son

Zaman tünelinde kimler paylaşımda
bulunabilir
Zaman tünelinde kimler paylaşımda
bulunabilir
Başkalarının senin zaman tünelinde
paylaştıklarını kimler görebilir
Başkalarının senin zaman tünelinde
paylaştıklarını kimler görebilir
Etiketlediğin gönderileri zaman
tünelinde kimler görebilir
Etiketlediğin gönderileri zaman
tünelinde kimler görebilir
Sana benzeyen fotoğraf yüklendiğinde
kimlere seni etiketlemesi önerilsin
Sana benzeyen fotoğraf yüklendiğinde
kimlere seni etiketlemesi önerilsin

Arkadaşlar

Arkadaşlarımın
Arkadaşları
%

Ö Sadece
ze Ben
l
f %
f

f

%

f

53

88,3

46

%

f

%

0

0

0 0

7

11,7

0

0

76,7

0

0

0 0

14

23,3

0

0

33

55

25

41,7

2 3,3

0

0

0

0

32

53,3

24

40

3 5

1

1,7

0

0

33

55

23

38,3

3 5

1

1,7

0

0

30

50

23

38,3

2 3,3

5

8,3

0

0

48

80

0

0

0 0

0

0

2

3,3

42

70

0

0

0 0

0

0

8

13,3

İlk incelemede; etiketlediği gönderileri sadece
kendisinin görebileceği şeklinde ayarlayan %1,7’iken,
son incelemede bu oran %8,3’e yükselmiştir. Kişiye

Hiç kimse

benzeyen fotoğraf yüklendiğinde, %80’inin arkadaşına
etiketlemesi önerilirken, %16,7’si 18 yaş altında
olduklarından bu özellik devre dışıdır. İlk incelemede;
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kişiye benzeyen fotoğraf yüklendiğinde kimseye
etiketleme izni vermeyen %3,3 iken; son incelemede
bu oran %13,3’e
yükselmiştir. Bu özelliğin
arkadaşlara izin verilmesi durumunda Facebook’un
yüz
tanıma
teknolojini
kullanmasına
izin
verilmektedir.
İlk incelemede; arkadaşlarının etiketlediği gönderiler
zaman tünelinde gözükmeden önce; %6,7’sinin
onayına sunulurken, ikinci kez incelendiğinde; bu oran
%23,3’e yükselmiştir. Nitekim öğrenciler; yaptıkları
yorumlardan veya paylaşımlardan dolayı rahatsız
oldukları bazı kişileri engellendikleri söylemişlerdir.
Arkadaşlarının etiketlediği gönderiler zaman tünelinde
gözükmeden önce onaya sunulması, buna benzer
durumların gerçekleşmesini engelleyecek gizlilik
ayarlarından biri olduğu için öğrenciler bu gizlilik
ayarını dikkate almışlardır.
4.3. Uygulama Ayarları
Öğrencilerin kullandıkları uygulamalar incelendiğinde;
%75’inin kullandığı uygulamalardan en az birinin
onların fotoğraflarına ve hakkında kısmında
paylaştıkları verilere eriştiği saptanmış ve öğrenciler
bu konuda bilgilendirilmiştir. Öğrencilerin %88,3’ü
kullandıkları
uygulamaların
hangi
bilgilerine
eriştiklerini daha önce bilmediklerini ifade etmişlerdir.
İlk incelemede öğrencilerin %17’sinin 100 den fazla,
%3’ünün hiç kullanmadığı, %10’nun en fazla 10,
%52’sinin 10-50 arasında, %18’inin 50-100 arasında
uygulama kullandıkları saptanmıştır. İkinci incelemede
uygulama sayıları belirgin ölçüde azalmıştır. Nitekim
ikinci incelemede; 1-10 arasında kullananların oranı
%16’ya, hiç kullanmayanların sayısı %10’a
yükselirken; 10-50 arasında uygulama kullananların
sayısı %44’e, 50-100 arasında uygulama kullananların
sayısı %13’e, 100’den fazla uygulama kullananlar
%15’e düşmüştür.
4.4. Engellenen Kişiler
İlk incelemede öğrencilerin %28’inin hiç kimseyi
engellemediği, %12’sinin ise 15’den fazla kişiyi
engellediği saptanmıştır. 1-5 arasında kişiyi
engelleyenler %33 oranında,
5-15 arasında kişi
engelleyenler %27 oranındadır. Engellenen kişi
sayılarında ilk ve son inceleme bulguları
karşılaştırıldığında engellenen sayılarında çok düşük
seviyede değişiklik meydana gelmiştir.
İkinci
incelemede; öğrencilerin %28’inin hiç kimseyi
engellemediği, %12’sinin ise 15’den fazla kişiyi
Öğrencilerin %9,3’ü sahte hesapları fark ettiğinde
engelledikleri ve %4,7 ise hesabı başkasının eline
geçen arkadaşları engellediklerini ifade etmiştir. Sahte
hesapların bazıları onların arkadaşları ya da akrabaları
ismiyle açılmıştır. Bu durum öğrencileri kandırmaya
çalışan kişiler olduğunun bir göstergesidir. Bununla
beraber öğrencilerin %35(21 kişi)’i daha önce

engellediği saptanmıştır. 1-5 arasında kişiyi
engelleyenler %34 oranında,
5-15 arasında kişi
engelleyenler %26 oranındadır.
İlk incelemede; en az bir kişiyi engelleyen 43
öğrenciye, engelledikleri kişileri neden engellendikleri
sorulmuştur.
Alınan
yanıtlar
Tablo
3’te
gösterilmektedir. Öğrencilerin çeşitli nedenlerle
kişileri engelledikleri görülmüştür. Öğrencilerin
%46,5’i kavgalı ve küs olduğu kişileri, %32,5’i
tanımadıklarını, %23,2’si paylaşımlarını görmesini
istemediği kişileri, %21’i kendisine küfür edenleri,
%18,6’sı kendisine çıkma teklifi/asılan kişileri, %14’ü
ise sevmediği kişileri engellediğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin %4,7’si öğretmenlerinin, %8,3’ü
akrabalarının, %4,7’si babasının, %2,3 ablasının,
%2,3’ü de komşu çocuklarının,
paylaşımlarını
görmelerini istemediği kişiler olduğunu söylemişlerdir.
Tablo 3. Öğrencilerin Facebook’ta Kişi Engelleme
Nedenlerine Ait Yüzde ve Frekans Tablosu
Nedenler
f
%
Paylaşımlarımı görmesini istemediğim
10 23,2
kişiler
Kavgalı veya küs olduğum kişiler
20 46,5
Tanımadığım kişiler
14 32,5
Sevmediğim/gıcık olduğum kişiler
6
14
Bana küfür edenler/ küfür paylaşanlar
9
21
Sanal tehdit edenler(Çarını alırım,
3
7
facebook hesabını kapatırım şeklinde)
Müstehçen içerik paylaşan/yollayan
3
7
kişiler
Çıkma teklifi eden/asılan kişiler
8 18,6
Hesabı başkasının eline geçmiş
2
4,7
arkadaşlar
Sürekli” slm”/ “nasılsın,” diyen kişiler
3
7
Sürekli oyun isteği yollayanlar
3
7
Sevdiğim kişiler hakkında dedikodu ya
4
9,3
da kötü söz söyleyen kişiler
Fotoğraflarımla/paylaştıklarımla ilgili
3
7
kötü yorum/saçma sapan yorum
yapanlar
Benimle alay eden kişiler
3
7
Hatırlamıyorum
2
4,7
Yanlışlıkla engelledim
2
4,7
Sahte Hesaplar
4
9,3
Hesabını başkasıyla ortak kullanan
1
2,3
arkadaşım
Fotoğraflarımı beğen diye sürekli istekte
1
2,3
bulunan
Not: Kimi öğrenciler birden fazla neden söylemiştir
kullandıkları Facebook hesaplarının başkasının eline
geçtiğini söylemiştir.
4.5. Arkadaş Bilgileri
Yapılan çalışmada; öğrencilerin arkadaş sayısı 200300 arasında yoğunlaşmaktadır.
Öğrencilerin
%10’unu en fazla 50 arkadaşı varken; %5’inin 1000
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den fazla , %33’ünün 50-200 arasında, %28’inin 200300 arasında, %24’ünün 300-1000 arasında arkadaşı
vardır. Bir kız öğrencinin 4040 arkadaşı olması
oldukça şaşırtıcıdır. Bu öğrenciye neden bu kadar
arkadaşı olduğu sorulduğunda, arkadaş sayısının fazla
olmasının onu popüler yaptığını ifade etmiştir.
İlk ve son inceleme karşılaştırıldığında öğrencilerin
arkadaş sayısında belirgin bir değişim olmamıştır.
Sadece bir kız öğrencinin arkadaş sayısı 120’den 15’e
düşmüştür. Öğrenci bu durumu, samimi olmadığı
arkadaşlarını sildiğini söyleyerek açıklamıştır.
Öğrencilerin %95’i arkadaş listesinde aile ya da akraba
bireylerinden biri olduğunu ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin %56,7’sinin ebeveynlerden en az birisi
Facebook kullanmaktadır. Öğrencilerin %5,8’i,
Facebook hesabı olmasına rağmen babasını arkadaş
olarak eklemediğini söylemiştir. Ancak öğrencilerin
%58,3’ü arkadaş listesinde yüz-yüze tanımadığı
kişilerin olduğunu söylemişlerdir. Öğrencilerin
%51’inin ailesi, çocuklarının tanımadığı kişilerin
Facebook arkadaş listelerinde ekli olduğunun
farkındayken, %49’unun ailesi bu durumun farkında
değildir.
4.6. Fotoğraf /Albüm ve Duvardaki Erişim Ayarları
İlk incelemede; öğrencilerin fotoğraf albümlerini en
çok arkadaşlarıyla paylaşırken, profil resimlerini
arkadaşlarını arkadaşlarıyla paylaşmayı daha çok
tercih etmekte olduğu Tablo 4’te görülmektedir. Profil
resimlerini, öğrencilerin %16,7’si herkese açık, %23,3
arkadaşlar,
%51,7’si arkadaşlarının arkadaşları,
%6,7’si sadece ben, %1,7’si özel şeklinde
paylaşmaktadır.
Tablo 4’te görüldüğü gibi ilk ve son inceleme
karşılaştırıldığında dikkat çeken erişim ayarları

şöyledir. Öğrencilerin profil resmine, arkadaşlarının
arkadaşları erişimi oranı %51,7’den %40’a azalırken,
sadece arkadaşların erişim oranı %23’ten %30’a
yükselmiştir. Benzer şekilde duvardaki paylaşımların
erişim düzeyi arkadaşlarına izin verenler %48,3’ten
%53’3’e yükselmiştir. Arkadaş listesinin görünürlüğü
ilk ve son incelemelerde en çok farklılaşan ayarlardan
biridir. İlk incelemede öğrencilerin arkadaş listesinin
%60’ı herkese açık iken, ikinci incelemede bu oran
%31,7’ye düşmüştür.
4.7. Hakkımda Kısmı
Tablo 5’te görüldüğü gibi ilk inceleme bulgularına
göre öğrenciler okul adı %23,3, memleket %43,3,
yaşadığı yer %46,7 ve akraba bilgilerini %38,3
oranıyla herkese açık olarak paylaşmaktadır. Son
inceleme bulgularına göre; okul adı %13,3, memleket
%28,3, yaşadığı yer %30 ve akraba bilgilerini %28,3
oranıyla herkesin erişimine açıktır. İki inceleme
bulguları karşılaştırıldığında e-postanın arkadaşlarla
paylaşım oranı %70’den %65’e düşmüş; doğum
tarihini zaman tünelinde göstermeyenlerin oranı
%13,3’ten %18,3’e yükselmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilere cep telefonu sahibi
olup olmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin %58(35
kişi)’inin cep telefonu bulunmaktadır. Öğrencilerin,
Facebook ortamında cep telefonu numaralarını %6
oranında arkadaşlarıyla paylaştığı, %17’sinin ise
sadece kendisinin erişebileceği şekliyle kayıtlı olduğu
görülmüştür.
İki
inceleme
bulguları
karşılaştırıldığında ise cep telefonu numarasının
gizlilik ayarında hiçbir değişiklik olmamıştır.

İnceleme

Tablo 4. Fotoğraf /Albüm ve Duvardaki Erişim Ayarları

İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son

Erişim ayarları

1.Fotoğraf/albüm
paylaşımı
2.Fotoğraf/albüm
paylaşımı
1.Profil resmi
2.Profil resmi
1.Duvardaki
paylaşımlar
2.Duvardaki
paylaşımlar
1.Arkadaş listesi
2.Arkadaş listesi

Herkese
açık
f
%

Arkadaşlar

Sadece Ben

Özel

%

Arkadaşların
Arkadaşları
f
%

f

%

f

%

Paylaşım
Yok
f
%

f

7

11,7

24

40

19

31,7

4

6,7

2

3,3

4

6,7

7

11,7

27

45

15

25

5

8,3

1

1,7

5

8,3

10
13
13

16,7
21,7
21,7

14
18
29

23,3
30
48,3

31
24
11

51,7
40
18,3

4
4
-

6,7
6,7
-

1
1
4

1,7
1,7
6,7

3

5

10

16,7

32

53,3

12

20

3

5

3

5

36
19

60
31,7

6
12

10
20

9

15

2
1

3,3
1,7

-

-
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İncelem
e

Tablo 5. Kişisel Bilgilerin Erişim Düzeyi

İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son
İlk
Son

Kişisel Bilgiler

1.Cep telefonu
2.Cep telefonu
1.E-Posta
2.E-Posta
1.Okul adı
2.Okul adı
1.Doğum tarihi
2.Doğum tarihi
1.Yaşadığı yer
2.Yaşadığı yer
1.Memleket
2.Memleket
1.İlişki Durumu
2. İlişki Durumu
1.Akraba Bilgileri
2. Akraba
Bilgileri

Herkes

Arkadaşlar

f

%

f

%

-

-

1
1
14
8
5
3
28
18
26
17
16
8
23
17

1,7
1,7
23,3
13,3
8,3
5
46,7
30
43,3
28,3
26,7
13,3
38,3
28,3

2
2
42
39
4
6
18
16
11
12
10
10
7
8
14
14

6
6
70
65
6,7
10
30
26,7
18,3
20
16,7
16,7
11,7
13,3
23,3
23,3

5. Sonuçlar ve Öneriler
Yapılan araştırmayla öğrencilerin yaklaşık olarak
%70’inin, altı bölümde incelenen gizlilik ayarlarını
bilmediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç literatürdeki
benzer çalışmalarla örtüşmektedir [3,8,9]. Araştırma
sonuçlarına
göre;
öğrenciler
en
çok
fotoğraf/albümlerinin, en az reklam ayarlarının gizlilik
düzeyini değiştirmeyi bilmektedir.
Bu araştırmada; öğrencilere Facebook hesaplarında
gizlilik ayarlarının nasıl değiştirildiği öğretildikten
sonra, bazı gizlilik ayarlarında belirgin değişimler
gözlenmiştir. Bunlardan dikkat çekenleri özetlersek;
arkadaş listesinin herkese görünürlüğü oranı %60’dan
%32,7’ye düşerken, arkadaşlarının etiketlediği
gönderilerin zaman tünelinde gözükmeden önce onaya
sunulmasının oranı %6,7’den %23,3’e yükselmiştir.
Ayrıca profil resmine, arkadaşlarının arkadaşlarına
erişim izni verenler %51,7’den %40’a azalırken,
sadece arkadaşlarına bu erişim izni verenler %23’ten
%30’a yükselmiştir. Ayrıca bağlantı ayarları
hususunda iki inceleme sonuçları karşılaştırıldığında
öğrencilerin Facebook hesaplarına herkesin mesaj
yollama oranı %80’den %50’ye düşmüştür. Ancak
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan benzer bir
çalışmada, farkındalığın gizlilik ayarlarında değişime
neden
olmadığı
belirtilmiştir[8].
Araştırma
sonuçlarının örtüşmemesi, farkındalığı oluşturmak için
izlenen yöntemlerin farklılığından kaynaklandığı
şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmada, öğrencilerin cep telefonu numarasını % 6
oranında
sadece
arkadaşlarıyla
paylaştıkları
görülmüştür. Araştırmanın bu sonucu, 2006 yılında
yapılan benzer bir çalışmayla örtüşmektedir [8]. Ancak
araştırmacılar öğrencilerin profil resmi, doğum tarihi,
memleketi, okul adı, ilişki durumunu %60’ı herkesle
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f
%
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f

%

f

%

-

-

-

1,7
1,7
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6,7
6,7
6,7
6,7
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-

1
1
5
29
29
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2
7
1
6

6
6
16
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2
1
8
11
4
4
4
4
4
4
6
5

-

Paylaşım
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f
%

-

27
27
-

77
77
-

-

-

40

66,7

1
-

1,7
-

-

-

-

-

2
3
-

3,3
5
-

17
15
20
19
29
30
16
18

28,3
25
33,3
31,7
48,3
50
26,7
30

paylaştığını söylerken[8], bu çalışmada öğrencilerin
aynı bilgileri herkesle paylaşım oranı yaklaşık %25
oranındadır. İki çalışma arasındaki bu farklılığın
öğrencilerin
yaş
farkından
kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Araştırmada öğrencilerin, oynadıkları oyunların veya
benzer uygulamaların onların temel bilgilerine ve
fotoğraflarına eriştiklerinin farkında olmadıkları
görülmüştür. Uygulamaların bu tip bilgilere eriştiğini
öğrendikten sonra öğrencilerin kullandıkları uygulama
sayılarında belirgin seviyede düşüş saptanmıştır. İlk
incelemede %3’ünün uygulamalardan hiç birini
kullanmadığı, %10’nun 1-10 sayıları arasında
uygulama kullandıkları saptanmıştır. İkinci incelemede
ise hiç kullanmayanların sayısı %10 olurken, 1-10
sayıları arasında uygulama kullananların oranı %16’ya
yükselmiştir.
Ailelerin yaklaşık yarısı, öğrencilerin tanımadığı
kişileri arkadaş olarak eklediklerinin farkında değildir.
Ailelerin bu mevzuda dikkatli olmaları ve çocuklarının
Facebook hesaplarını kontrol altında tutmaları
gerektiğini düşünmekteyim.
Ancak yapılan
araştırmada öğrencilerin, yetişkinlerin kontrollerini
engellemek adına onları engellediklerini ya da arkadaş
olarak eklemedikleri görülmüştür.
Öğrencilerin arkadaş seçimlerinde özenli olmadığı,
arkadaşlık isteği yollayanların çoğunu kabul ettikleri
görülmüştür. Öğrencilerin %58’inin tanımadığı kişileri
arkadaş olarak ekledikleri saptanmıştır. Benzer şekilde
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada,
katılımcıların
%82,2’sinin
tanımadığı
kişileri
Facebook’ta arkadaş olarak ekledikleri sonucuna
ulaşılmıştır [6]. Bu çalışmada; kişilerin popülerliğini
ya da sevilen bir kişi olduğunu diğerlerine gösterme
yolunun arkadaş listesindeki sayıya bağlı olduğu ifade
edilmiştir [6]. Arkadaş listesinin gizlenmesinin,
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arkadaş sayısının az olmasından dolayı yaşanabilecek
popülerlik kaygısını azaltacağı kanaatindeyim.
Facebook’ta yabancı kişilerden zarar görme olasılığı
yüksektir. Nitekim öğrencilerin %32,5’i tanımadığı
kişileri engellemiştir. Bununla beraber öğrenciler
%7’si
müstehcen
içerik
paylaşan
kişileri
engellediklerini ve bu içerikleri paylaşan kişileri de
sosyal hayatlarında tanımadıklarını söylemişlerdir.
Ayrıca engellenen kişi listesi incelendiğinde
öğrencilerin azımsanmayacak oranda küfür ve
tehditlerle karşılaştığı ortaya çıkmıştır.
Hesaplar ilk incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun
Facebook’ta default ayarları kullandıkları görülmüştür.
Facebook’ta default ayarlar kullanıldığında ancak
%0,5 oranında gizlilik sağlanmaktadır (Aktaran [13]).
Facebook’un bu konuda daha duyarlı olması, gizlilik
ayarlarındaki default değerlerinin daha yüksek
seviyeye çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum.
Teknolojiyle büyüyen çocukların yaklaşık %70’inin
gizlilik ayarlarını kullanmayı bilmedikleri göz önüne
alındığında, teknolojiyle daha sonra tanışan
yetişkinlerin daha az oranda bu ayarları kullandığı
tahmin edilebilir. Benzer bir çalışmanın yetişkinler,
lise ve üniversite öğrencileri üzerinde yapılmasının
faydalı olacağı kanaatindeyim.
Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların gizlilik haklarını
kullanabilmeleri
için
gizlilik
ayarlarının
basitleştirilmeli ve daha kullanışlı hale getirmeleri
gerekmektedir. Facebook son zamanlarda bazı gizlilik
ayarlarına kısayol ayarlamıştır. Bu uygulamanın
gizliliğin
artırılmasında
etkili
olacağı
düşüncesindeyim. Ayrıca fotoğraf ve zaman tüneli
paylaşımlarında
arkadaşlar,
herkese
açık,
arkadaşlarımın arkadaşları gibi değerleri ifade eden
ikonların bulunması, bu paylaşımların gizliliğini
artırdığı kanaatindeyim. Benzer şekildeki simgelerle
kullanıcıların gizliliklerini sağlamalarına yardımcı
olunmalıdır. Sosyal ağ sitelerinin yardım sayfalarında
metin
yerine
video
kullanılarak
gerekli
bilgilendirmelerin yapılması gizlilik ve güvenlik
düzeylerini artıracağı düşünülmektedir.
Facebook, yayınlanan bilgileri korumak için mümkün
olan her şeyi yaptığı ancak siteye gönderilen içeriğin
yetkisiz kişiler tarafından görülebilir olmayacağını
garanti vermediğini açıklamıştır (Aktaran [13]). Hatta
yapılan çalışmada öğrencilerin %35’inin daha önceki
Facebook hesaplarının başkalarının eline geçtiği ortaya
çıkmıştır. Öğrencilerin güvenirlik ayarları konusunda
bilgilendirilmesinin yanında Facebook’un güvenirlik
ayarlarını güçlendirmesi gerekmektedir.
Araştırmada örneklemini oluşturan öğrencilerin büyük
bir çoğunluğu(%80), Facebook’ta günde 1 saat ya da
daha az zaman geçirmektedir. Facebook sitesini günde
3-4 saatten fazla kullanan öğrenciler üzerinde benzer
bir çalışma yapılıp sonuçlar karşılaştırılabilir. Son
olarak; Bilişim Teknolojileri dersinin müfredatına,
“Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik” konusunun
eklenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim.
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Özet: Dünya gerçekleri doğrultusunda üniversitelerin ve diğer eğitim kurumlarının, devlet ve özel kuruluşların
uzaktan eğitim (e-öğrenme) sistemine sahip olması ve uzaktan eğitimin öğrenciler, çalışanlar ya da eğitim almak
isteyen vatandaşlar tarafından erişilebilir olması ülkemizin geleceğine hizmet ederek birçok fırsatların kapısını
açacaktır. Bu sayede daha fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları çok daha düşük maliyetlerle karşılanabilecektir.
Öğrencilere sunulan internet üzerinden erişilebilen içerikler sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak
bilginin aktarılması ve eğitim faaliyetlerinin daha geniş bir kesime sunulması sağlanabilmektedir. Uzaktan
eğitim sistemleri ve içerikleri eğitim faaliyetlerinin kurumsallaşmasına hizmet ederek daha kaliteli ve verimli
eğitimler sunulmasına imkân vermektedir. Bu çalışmada üniversitemizin belli bölümlerinde pilot uygulama
olarak başlattığımız bir uygulama ile örgün eğitim derslerine yönelik içeriklerin uzaktan eğitim yolu ile
öğrenciler tarafından değerlendirmesi yapılacak ve uzaktan eğitim yolu ile ders alan öğrencilerin öğrenme
süreçlerine ait karşılaştıkları problemler irdelenecektir. Bu çalışmanın devamında elde edilen veriler kullanılarak
etkin e-öğrenme materyalleri hazırlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: e-öğrenme, uzaktan eğitim

Increasing productivity in Formal Education with Distance Learning
Abstract: According to the world facts, having the distance education (e-learning) system by universities and
other educational institutions, public and private organizations and being accessible of distance education by
students, employees and people who wants to get course is going to serve to future of our country then may
helpful for many opportunity. On this way the needs of much more students can support more low cost. Using
accessible presentation from the internet student can use these materials from anywhere - anytime. Distance
education systems and course content shell make institutionalization of universities and give opportunity for
education. In this work we choose some courses for application of distance education and monitoring theme to
get more efficiency of their courses. Obtaining data will use in preparing more efficient materials for courses.
Keywords: E-learning, distance education
1.

Giriş

Dünya gerçekleri doğrultusunda üniversitelerin ve
diğer eğitim kurumlarının, devlet ve özel kuruluşların
uzaktan eğitim (e-öğrenme) sistemine sahip olması ve
uzaktan eğitimin öğrenciler, çalışanlar ya da eğitim
almak isteyen vatandaşlar tarafından erişilebilir olması
ülkemizin geleceğine hizmet ederek birçok fırsatların
kapısını açacaktır.
Bu sayede çok daha fazla
öğrencinin eğitim ihtiyaçları çok daha düşük
maliyetlerle karşılanabilecektir. Öğrencilere sunulan
internet üzerinden erişilebilen içerikler sayesinde
yerden ve zamandan bağımsız olarak bilginin
aktarılması ve eğitim faaliyetlerinin daha geniş bir
kesime sunulması sağlanabilmektedir. Uzaktan eğitim
sistemleri ve içerikleri eğitim faaliyetlerinin
kurumsallaşmasına hizmet ederek daha kaliteli ve
verimli eğitimler sunulmasına imkân vermektedir.

Bu çalışmada üniversitemizin belli bölümlerinde pilot
uygulama olarak başlattığımız bir uygulama ile örgün
eğitim derslerine yönelik içeriklerin uzaktan eğitim
yolu ile öğrenciler tarafından değerlendirmesi
yapılacak ve uzaktan eğitim yolu ile ders alan
öğrencilerin öğrenme süreçlerine ait karşılaştıkları
problemler irdelenecektir. Bu çalışmanın devamında
elde edilen veriler kullanılarak etkin e-öğrenme
materyalleri hazırlanacaktır.
Sistem için kullanılan öğretim yönetim sistemi
profesyonel bir yapıya sahiptir. Sistem içerisinde
istenildiği kadar bölüm ve program açılabilmektedir.
Ayrıca sistem içerisinde yedi farklı hesap türü; Sistem
yöneticisi, Bölüm Başkanı, Öğretim Elemanı, Öğrenci,
Asistan, Ölçme Değerlendirme Uzmanı, Bölüm
Sekreteri, bulunmaktadır. Bu kullanıcı türleri
arasından “sistem yöneticisi” türü tüm kullanıcıların
hesaplarına , “bölüm başkanı” türü ise “öğretim
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elemanı” türündeki kullanıcı hesaplarına, “bölüm
sekreteri” türü ise ”öğrenci” hesaplarına yetki
verilmesi halinde girme yetkisine sahiptir.

Şekil 4. Senkron ve Asenkron Dersler

Şekil 1.Kullanılan LMS

Şekil 2.

Şekil 3.
Sistem içerisinde hem asenkron hem de senkron
dersler yer alabilmektedir. Ayrıca uzaktan eğitimde
kabul edilen standartlardan olan “AICC” ve “SCORM
2004”
standartlarını
desteklemektedir.
Sistem
sayesinde tüm giriş çıkış bilgileri tutulabilmektedir.
Özellikle öğrencilerin ders takip istatistikleri detaylı
olarak gözlemlenebilir.
Seçtiğimiz LMS ’nin özelliklerinde biride senkron
ders ortamları sağlayan sanal sınıf yazılımları ile de
entegre olabilmesidir. Bu sayede dersler sanal sınıf
ortamları ile rahatlıkla zenginleştirilebilir. Sanal sınıf
ortamında istatistiklerde entegrasyon sayesinde LMS
sistemine rahatlıkla aktarılabilmektedir.

Sistem içerisinde bir ders senkron ve asenkron ders
anlatımları ile desteklenmektedir. Asenkron ders
anlatımları hafta bazında sistem üzerinde öğrencinin
istediği zaman ulaşabileceği şekilde kayıtlı olarak
tutulmaktadır. Öğrencilerin bu asenkron dersleri takip
ve tamamlama bilgileri sistem üzerinde tutulmaktadır.
Senkron derslerde ise öğrenciler istese derse canlı
olarak katılabilmekte isterse de kayıt altına alınan
oturumları,
oturum
arşivleri
üzerinden
izleyebilmektedirler. Öğrencinin derse katıldı olarak
sayılabilmesi için gereken süre sistem üzerinden
ayarlanabilir. Yine sistem üzerinden gerekli ayarlar
yapılarak öğrenci asenkron olarak arşivi izlediğinde de
senkron derse katılmış sayılabilir.
Senkron derslerde öğrencilerin öğretim elemanı ile
iletişime geçmesi için birçok imkânı mevcuttur.
Öğretim elemanı istediği takdirde ve gerekli
donanımlara sahip olması durumunda öğrencilere
sesini ve görüntüsünü iletebilmektedir. Ayrıca belge,
web bağlantısı, ekran, beyaz tahta paylaşım imkânları
çift taraflı olarak mevcuttur. Bununla birlikte öğrenci
parmak kaldırarak öğretim elemanına sesli soru
sorabilir, parmak kaldırmadan da yazılı olarak soru
sorabilir. Ders sahibi tarafından yetkilendirilerek kendi
görüntüsünü ve/veya ekranını tüm katılımcılara
açabilir, belge paylaşabilir. Öğretim elemanı ders
sırasında anket düzenleyebilir, bu anketin sonuçlarını
yayınlayabilir ve isterse sonuçları e posta olarak
kendisine gönderebilir. Aynı zamanda o anki dersin
konusu ile ilgili gördüğü herhangi bir kişiyi yer
bağımsız olarak oturuma dâhil edebilir ve bu kişiye
istediği yetkilendirmeyi yapabilir.
Öğrenciler senkron derslerde işlenen konuları o
konuya ait asenkron ders içeriklerini takip ederek
pekiştirebilir. Asenkron derslerin takip ve tamamlama
bilgileri sistem üzerinde tutulmaktadır. Bu sayede
öğrenci ve öğretim elemanı bu istatistikleri
görebilmekte ve değerlendirme yapılabilmektedir.
Asenkron ders içerikleri teknoloji olarak HTML ve
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Javascript teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.
Ayrıca görsel ve işitsel olarak zenginleştirmek için ses
ve resimlerle desteklenmiş durumdadır. Öğrenci
asenkron ders içeriklerinde içerik ağaçlarının her bir
öğesinin kendisine ait tamamlama yüzdesini
görebilmektedir.

iyi ve iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kötü ve çok kötü
olduğunu ve yetersiz bulduğunu beyan edenler ise
%16,61 olarak tespit edilmiştir.
Soru :
“Dersin bilgi ve becerilerini geliştirmesi”

Anket Çalışması
Üniversite bünyesinde sistemi kullanan öğrenciler
bazında toplam 662 öğrenciye 52 soruluk bir
değerlendirme anketi yapılmıştır. Anket sonucunda
önemli görülen bazı soru ve istatistikleri aşağıda yer
almaktadır.
Soru:
“Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının
belirtilmesi”

Verilerden de anlaşılacağı üzere dersin bilgi ve
becerilerinizi geliştirmesi ile ilgili soruya uzaktan
eğitim alan öğrencilerin % 45,06 ’sı uzaktan eğitim ile
aldıkları derslerin bilgi ve beceri düzeylerini çok iyi ve
iyi bir seviyede arttırdığını belirtmişlerdir. Toplam
içerisinde öğrencilerin % 24,15’i dersin bilgi ve
becerilerini geliştirmesini yetersiz bulmuş, kötü ve çok
kötü olarak değerlendirmişlerdir.
Soru:

Genel olarak değerlendirildiğinde uzaktan eğitim alan
öğrencilerin yarısından fazlası (% 54,4) hazırlanan
dersin içeriklerinin amaçlarının belirtilmesinin çok iyi
ve iyi seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Dersin içerik
ve amaçlarının yetersiz olduğunu belirten ve bunu kötü
ve çok kötü olarak niteleyenlerin oranı ise %15.98
olarak belirlenmiştir.

“Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve
yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi”

Soru :
“Dersin güncel konularla desteklenmesi”
Öğretim elemanlarının derste farklı düşünce ve
yorumlara yer vermesi ile kendilerini derse katılıma
özendirmesi ile ilgili soruya verilen cevaplara göre
uzaktan eğitim alan öğrencilerin (%79,30)’u öğretim
elemanlarının derste farklı düşünce ve yorumlara yer
verdiğini
ve
kendilerinin
derse
katılımının
özendirildiğini belirtmişlerdir.
Soru:
Uzaktan eğitim alan öğrencilerin büyük bir kısmı (%
50,92) dersin güncel konularla desteklenmesinin çok

“Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi”
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kendileri
için
önemli
değerlendirmeleridir.

bir

avantaj

olarak

Soru:
“Uzaktan eğitim yolu ile ders alarak bilgi
teknolojilerinin nasıl kullanıldığını öğrenmiş oldum.”

Öğretim elemanın öğrencilerle iletişimi ile ilgili
verilere bakıldığında öğrencilerin büyük bir kısmı (%
64,03) öğretim elemanının öğrencilerle iletişiminden
iyi ve çok iyi derecede memnun olduğunu belirttikleri
görülmektedir. Orta seviyede olumlu görüş bildirenler
ile beraber bu oran %82,30 olmaktadır.
Soru:
“Uzaktan eğitim daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat
vermektedir.”

11,56%

13,98%

19,09%

KESİNLİKLE
KATILIYORUM
KATILIYORUM

Soru:

FİKRİM YOK

19,62%

Öğrencilerin yarıdan fazlası % 58,58’i uzaktan eğitim
yolu ile ders alarak bilgi teknolojilerini kullanmayı
öğrenmiş olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %
22,29’u ise uzaktan eğitim yoluyla ders alarak bilgi
teknolojilerinin nasıl kullanılacağını öğrenmelerine
herhangi bir katkısının olmadığını belirtmişlerdir.

“Uzaktan eğitimle ders almakla diğer derslerime daha
fazla vakit ayırabilme şansım oldu.”

35,75%

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin yarısına yakını
nerede ise her iki öğrenciden biri (% 49,73) uzaktan
eğitim daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat vermektedir
cümlesine katıldıkları görülmektedir.

009%
012%

019%

KESİNLİKLE
KATILIYORUM
KATILIYORUM

040%
020%

Soru:
“Uzaktan eğitimle bilgiyi istediğim zaman ve yerde
öğrenebilmek benim için avantajdır.”

FİKRİM YOK

Öğrencilerin % 58,79’u uzaktan eğitimle ders almakla
diğer derslere daha fazla vakit ayırabilme şansı
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 21,32’si
ise böyle bir avantajlarının olmadığını düşünmektedir.
Soru:
“Uzaktan eğitimle aldığım dersin içeriğinin her zaman
ulaşılabilir olması öğrenme sürecimi kısalttı.”

Dikkat çeken husus ankete katılan öğrencilerin
(%61,37) gibi büyük çoğunluğu uzaktan eğitimle
bilgiyi istediği zaman ve yerde öğrenebilmeyi
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[3] Doğan, İsmail(2011), Eğitim Sosyolojisi,
(Ankara, Nobel Yayıncılık)

FİKRİM YOK
KATILMIYORUM

[4] Uşun, Salih(2006), Uzaktan Eğitim, (Ankara,
Nobel Yayınları)
Öğrencilerin % 54,81’i uzaktan eğitimle aldığı dersin
içeriğinin her zaman ulaşılabilir olmasının öğrenme
sürecini kısalttığını, % 22,45’i ise öğrenme sürecini
kısaltmadığını belirtmiştir.
Öğrencilerin yarıdan fazlası (% 54,81) uzaktan
eğitimdeki ders bilgilerine ulaşım kolaylığının
öğrenme süreçlerini kısaltarak bu süreci olumlu yönde
etkilediğini ifade etmişlerdir.

[5] Demiray, Emine(2010), Kadın Eğitimi ve
Uzaktan Eğitim,(Ankara, Eflatun Yayınları)

Sonuç ve Öneriler

[8] Akın, Galip(2009), Bilimsel Araştırma ve
Yazım teknikleri,( Ankara, Tiydem Yayınları)

Günümüzde internet altyapısını oluşturan iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle veri aktarım hızları artmış
bu sayede eğitim öğretim alanında da etkileşimli
online derslerin hem uzaktan eğitim hem de örgün
eğitim programlarında kullanılmasının maliyeti
düşmüştür. Bu durum yüksek veri kapasitesi içeren
ders içeriklerinin saklanması ve bir noktadan diğer bir
noktaya gerçek zamanlı daha hızlı, daha esnek
aktarılmasını mümkün kılabilmektedir.
İnternet bağlantısının olduğu her yerde erişilebilen
eğitim öğretim içerikleri, öğrencilere zaman ve mekân
konusunda esneklik tanımaktadır. Aslında bu süreç
geleneksel eğitim öğretimde sıkça karşılaşılan öğrenci
motivasyonu ve öğrencinin derse hazır olup olmaması
sorununa çözüm üretmek yolunda, uzaktan eğitim
teknolojilerinin rahatlıkla örgün eğitimde de
kullanılabileceği öngörülebilir.
Örgün eğitimde
kullanılan uzaktan eğitim teknolojileri ile öğrenci
öğrenme sürecini kendi yönetebilir. Böylelikle öğrenci
isteği zaman senkron ve asenkron ders içeriklerine
erişebilir, istediği kadar tekrarlayabilir, kısacası eğitim
sürecini kendi planlayarak diğer derslere daha fazla
zaman ayırabilir. Bu durumda öğrencinin tüm
derslerde başarısını olumlu yönde etkileyeceği
görülmüştür.
Kaynaklar
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Özet: KOBİ’lerde mevcuttaki çalışma yapısının ele alınıp, performans ve iyileştirme ihtiyaçlarının göz
önünde bulundurularak, işletmelere artı değerler katabilmek için bilişim teknolojilerinden fayda sağlamak.
Anahtar Sözcükler: KOBİ, KOBİ’ler için bilişim, işletme planlama, kullanıcı dostu.

SMB’s for IT Support Package Program Design
Abstract: Small to medium-sized businesses to improve work performance and taking into account the needs
of businesses, plus the use of information technologies to adding on the value.
Keywords: SMB, SMB’s for IT, Business Planning, User Friendly
1. Giriş
KOBİ‘ler için ürün geliştirmek, ürün veya hizmet ilk
satın alma maliyetlerini belirlemek, bu aşamaların
raporlanması, sunulması ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı
bir şekilde geriye dönük verilere erişimin kolay olması.
Tekrar sorgulanmak üzere kayıt alınması, operasyonel
yükleri gibi genel işletme problemleri göz önünde
bulundurularak, verilerin bütünlüğü, erişilebilirliğini,
personel bağımsız, fakat platform bağımlı işletmelerin
mevcut durumların iyileştirilmesini ve bilgi
güvenliğinin veriyi saklama, efektif erişilebilirliğini
etkin kılmak adına geliştirilmesi düşünülen modüler
paket programın KOBİ’lere uygulanabilirliğini ön
gören paket program veya programların varlığını izah
etmek ve metodu geliştirmek amaçlanmıştır.
Mevcutta kullanılan birçok bilişim otomasyon
yazılımına göre ayrım noktası göz önünde
bulundurulmak istendiğinde, Microsoft Share Point
Portal, SAP ve Logo gibi birçok işletmenin ihtiyacını
karşılayan kaynak planlama ve kaynakları çalışanlara
tahsis etme yazılımlarının en büyük eksikliklerinden
bir kaçından bahsetmek gerektiğinde, birçok üretici
işletim sistemi ile beraber gelen yüksek orandaki
donanım maliyetleri, son kullanıcı(personel) tarafından
öğrenilmesi tasarım itibari ile efektif kullanımının güç
olması veya öğrenilme aşamasında işletme çalışanına
ciddi vakit kaybettiriyor olması.
Farklı üreticilere ait birçok veri tabanına bağlantıdaki
uyumluluk ve performans sorunu gibi birçok
olumsuz uyum problemlerinin tamamını göz önünde
bulundurularak
işletmeye
yukarıda bahsedilen
olumsuzlukların minimuma indirilebilmesi için
alternatif bir bilişim paket programının yazılması.
2. Kurumsal Bilgiler
Oluşturduğumuz bilişim destek paketinin nasıl bir
işleyişi olacağını anlatmadan önce KOBİ’nin
kurumsal yapısından kısaca bahsedelim.

KOBİ’miz İnsan Kaynakları, Satış, Finans, Bilgi
İşlem ve Yönetim ekiplerinden oluşmaktadır. Satış
ekibinin bir kısmı şubelerde çalışmaktadır. Bir kısmı
ise Merkez Ofis’te çalışmaktadır.
KOBİ Bilişim Destek Paketini oluşturmaktaki amaç,
yukarıda belirtilen ekipler arasındaki koordinasyonu
ve iş akışını planlamak için destek alınacak paket
programın oluşturulması amaçlanmaktadır. Ürünün
satışı ve pazarlanmasıyla birlikte satış sonrası müşteri
memnuniyeti ve memnuniyetsizliğini ve bunun gibi
birçok satış öncesi ve sonrası karar adımlarını kayıt
altında tutarak, herhangi bir zaman diliminde istenilen
yerden bu paket programa, çalışanların uzaktan erişimi
sağlanarak daha efektif bir çalışan profilini bu paket
yazılım ile birlikte ortaya çıkartmak hedeflenmektedir.
Tasarlamayı amaçladığımız bilişim paket programı,
aşağıda yer alan departmanların ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak, departman bazlı birbirleri ile
mantıksal ilişkileri bulunan modüller yazılarak entegre
ve modüler bilişim paket programı elde edilecektir.
Paket program işletme ölçeğine göre aşağıda yazılı
olan departmanları modüler olarak barındıracaktır.
2.1 İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü
Tasarlanması
İnsan Kaynakları departmanı modülü tasarlanırken
kan grubu, cinsiyet, medeni hal, öğrenim durumu, eş
bilgisi, çocuk bilgisi vb. kişiye has özelliklerin
detaylarının bulunduğu ve ihtiyaç anında rahatça
sorgulanabilen ve hızlıca cevabının alınabildiği
verilerden oluşmaktadır. [1]
2.2 Satış Ekibi Modülü Tasarlanması
Şubedeki
satış
temsilcilerinin
merkezdeki
uygulamalara en hızlı şekilde ulaşması,
müşterilerin çevrimiçi olarak girdikleri siparişlerin
değerlendirilerek en iyi hizmetin sunulabilmesi,
satış grafiklerinin analizi, satış yöntemlerinin
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doğru
ya
da
yanlışlığının
saptanarak
raporlanabilmesi ve tüm bu elde olan bilgilerin
işlenerek satış stratejilerini geliştirebilecek bir
parça tasarlanmıştır.[2]

[3] www.tspakb.org.tr

2.3 Finans Yönetimi Modülü Tasarlanması
Finans Yönetimi modülü tasarlanırken birçok gelirgider kaleminin doğru şekilde ayrıştırabilecek net
bilgileri sunması, finansal planlama açısından geriye
dönük analizi ve ileriye yönelik finansal tahmin
yapılabilmesi, son olaraktan finansal kararlar
alınırken daha tutarlı bir yorum ile firma değerlerinin
maksimize edecek özelliklerden oluşmalıdır.[1][3]
2.4 Bilgi İşlem Ekibi
Tasarlanan modüllerin ve tüm bilişim sisteminin
çalışabilirliğini sağlamak, modüllerde çıkabilecek
olumsuzluklara çözüm sunabilecek ve destek
sağlayacaktır.
2.5 Yönetim Ekibi
Yönetim ekibinin işletme kararlarını almasında
yardımcı olması amacıyla işlev sağlayacak bir karar
destek sistemi(ya da modülü) tasarlanmalıdır. Bu
sayede yöneticiler gerekli yönetsel bilgiyi kısa
sürede elde etmekte ve karar almada etkili bir şekilde
kullanmaktadır.[1] kaybetmeden hızlı bir şekilde
çalışabilen bir duruma getirilebilir.
3. Sonuç ve Öneriler
KOBİ bilişim paketi ile satış esnasında çalışanların her
aşamada birbirine koordineli, hızlı ve doğru karar
verebilen daha verimli bir yapıya sahip olabilir ve bu
verimliliğin artması için kaynak yönetiminin
uygulanması ile tasarruf ve tedbirlerin alınması
sağlatılabilir.
KOBİ yeni satış şubeleri açmak ve büyümek
istediğinde Sanal Özel Ağ(Virtual Private Network)
olan VPN erişimi sayesinde güvenli internet bağlantısı
kurarak merkez şube ve satış şubesi arasında bilgi
paylaşımını kolaylaştırabilir. Bu yöntemle merkezdeki
uygulamalar şubedeki kullanıcılar ulaşabilir. Bu yapı
sayesinde yeni şubelerin zaman kaybetmeden hızlı
bir şekilde çalışabilen bir duruma getirilebilir.
4. Kaynaklar
[1]http://www.iibf.selcuk.edu.tr/iibf_dergi/dosya
lar/671348000075.pdf
[2]http://www.bilisimdergisi.org/s127/pdf/112115.pdf
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Özet: Bu çalışmada IEEE 802.11 standartlarının gelişme süreci, 802.11n ve 802.11ac standartlarının sahip
olduğu özelliklere öngörü sağlanmıştır. 802.11n kablolu bağlantı performansına yakın karşılaştırılabilir hız artışı
vaadi ile kablosuz yerel alan ağları (WLANs) için en son düzenlenen 802.11 standardıdır. 802.11n standardı
interaktif multimedya uygulamaları desteklemek üzere MIMO ve OFDM teknolojilerini kullanır. Daha önceki
802.11g (Kablosuz G) standardı ile geçmişe dönük uyumluluğa ek olarak 802.11n (Kablosuz N) standardı
genişletilmiş WLAN kapsama alanı sunar. Diğer taraftan, geliştirme aşamasındaki yeni 802.11ac standardı hız,
güvenilirlik ve servis kalitesi bakımından olağanüstü bir gelişme vaat eder. Ayrıca kablosuz ağlar alanında
bugün bildiklerimizin çehresini değiştirecek yeni teknolojiler ana hatlarıyla özetlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kablosuz Yerel Alan Ağları, IEEE 802.11ac, MIMO, OFDM.

Recent Advances in Wireless Local Area Networks (WLANs):
Next Generation Gigabit Wi-Fi with IEEE 802.11ac
Abstract: In this study, we provide insight into the development process of IEEE 802.11 standards, the benefits
of 802.11n and 802.11ac standards. The 802.11n is the latest amendment to the 802.11 standard for wireless
local area networks (WLANs) with promise to increase speed comparable to wire-line performance. The 802.11n
standard employs MIMO and OFDM technologies to support interactive multimedia applications. In addition to
backward compatibility with the previous 802.11g (Wireless G) standard, the 802.11n (Wireless N) standard also
offers extended WLAN coverage. On the other hand, the new 802.11ac standard under development promises
extraordinary improvements in speed, reliability, and service quality. Besides, we also outline the new
technologies coming along that could change the face of what we know today in this wireless networking space.
Keywords: WLANs, IEEE 802.11ac, MIMO, OFDM
1. Giriş

2. IEEE 802.11 Standartlarının Gelişimi

Son yirmi yılda internet kullanımının hızla
yayılımında önemli kilometre taşlarından biri 56 Kbps
veri hızına sahip çevirmeli (dial-up) modemler yerini
bağlantı hızını birkaç Mbps’a çıkaran xDSL ve kablolu
modemlere bırakmasıdır. Ev ve ofislerde yüksek hızlı
internet bağlantısının yaygın olarak kullanılmaya
başlaması ile birlikte özellikle dizüstü bilgisayar
kullanımının giderek yaygınlaşması kablosuz ağ
erişimine olan ilgiyi de beraberinde getirmiştir.
Kablosuz ağların gelişimi bilgisayar ağları ve kablosuz
haberleşme
teknolojilerinin
birlikte
kullanımı
sonucunda
ortaya
çıkmıştır.
Bilgisayarların
birbirleriyle bir ağ üzerinden haberleşmesini sağlamak
üzere çeşitli firmalar tarafından geliştirilen cihazlar
başlangıçta yüksek maliyetleri nedeniyle fazla talep
görmese de kablosuz internet erişiminde temel
problem farklı üreticiler tarafından üretilen ürünlerin
birbirleriyle uyumsuzluğudur. Ağa bağlı cihazların
birlikte çalışabilirliğini sağlamak üzere çeşitli
standardizasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur.

Kablosuz yerel alan ağları ile ilgili konularda yaşanan
uyum problemlerinin çözümü için IEEE tarafından
1997 yılında 802.11 standart grubu oluşturulmuş ve bu
grup tarafından 802.11x şeklinde sona eklenen harfler
ile belirlenen çeşitli standartlar geliştirilmiştir.
Başlangıçta frekans atlamalı dağınık spektrum
(FHSS), düz sıralı dağınık spektrum (DSSS) ve kızıl
ötesi (IR) gibi fiziksel katman teknikleri yardımı ile
tanımlanan 802.11 standardı sadece 1-2 Mbps veri
hızını destekleyecek yeterliliktedir. Bu tekniklerden ilk
ikisi ISM olarak isimlendirilen lisanssız 2,4 GHz
frekans bandını kullanır. Daha sonra aynı anda
çalışmalarını yürüten 802.11b ve 802.11a çalışma
grupları tarafından ortaya koyulan genişletilmiş
protokoller ile çeşitli iyileştirmeler yapılarak mevcut
802.11 standardı yeniden düzenlenmiştir [1].
802.11b standardı DSSS ile tanımlanan fiziksel
katman üzerinde tamamlayıcı kod anahtarlama (CCK)
modülasyon planı kullanılarak veri hızının 11 Mbps’a
çıkmasını sağlar. Sunduğu avantajlar sebebiyle ev ve
ofis kullanımında 802.11b standardı ile uyumlu
cihazlar hızla yaygınlaşmıştır. Özellikle diz üstü
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bilgisayarların 802.11b uyumlu adaptörler kullanılarak
kablosuz ağlara bağlantı kurmasıyla 1999 yılında geniş
ölçekte kabul edilen ilk kablosuz ağ standardı
olmuştur. Buna paralel olarak 802.11b uyumlu
cihazlar üreten üreticilerin uyumluluk problemlerini
ortadan kaldırmak üzere oluşturdukları WECA
(Wireless Ethernet Compatibility Alliance) grubu 2002
yılında ismini Wi-Fi (Wireless Fidelity) Alliance
olarak değiştirmiştir. IEEE 802.11 standardı ile
uyumlu kablosuz yerel alan ağlarının anlaşılırlığını
kolaylaştırmak için Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi®
markası oluşturulmuştur. Diğer taraftan 802.11a
standardı çok daha etkili ve buna karşın daha karmaşık
dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM) radyo
iletim tekniği ile yeni bir fiziksel katman tanımlar.
OFDM ile farklı frekanslarda çok taşıyıcılı veri
transferi gerçekleştirildiğinden maksimum hız 54
Mbps’a yükseltilmiştir [2].
Kablosuz ağlarda en önemli problemlerden biri veri
hızının önceden kesin olarak bilinememesidir. Kablolu
Ethernet bağlantısı düzenli olarak 100 Mbps veri
transfer hızı sağlayacak yeterlilikte iken sinyal
üzerinde girişim ve zayıflama etkisi gibi problemler
nedeniyle kablosuz ağ cihazları için veri transfer hızı
kanal şartlarına bağlı olarak anlık değişir. Tanımlanan
standartlar için belirtilen hız değerleri teorik üst sınır
olup pratikte 802.11b standardında 5 Mbps, 802.11a
standardında ise 20 Mbps değerinin üzerine çıkılması
çoğu zaman mümkün olmaz [3].
802.11a standardının yaygın kullanımının önündeki
engel taşıyıcı frekansının 5 GHz olmasıdır. Her ne
kadar 802.11b standardı ile farklı frekanslarda
çalışmasından dolayı girişim etkisi olmaksızın birlikte
çalışabilirlik sağlansa da OFDM kullanımını
destekleyecek cihazların maliyetinin yüksek olması
802.11a standardının geniş ölçekli kullanımını
engellemiştir. Ayrıca 802.11a standardında çalışma
frekansının yüksekliği sebebiyle elektromanyetik
dalgaların önüne çıkan duvar gibi engellerin içinden
geçiş yeteneğinin kısıtlı olması bir diğer
dezavantajıdır. 2003 yılında geliştirilen 802.11g
standardı ile 802.11a standardı gibi fiziksel katmanda
OFDM kullanılarak veri hızı 54 Mbps’a yükseltilirken
taşıyıcı frekansı 802.11b standardı gibi 2,4 GHz
belirlenmiştir [1].
802.11g standardı kullanımını cazip kılan en önemli
avantajı 802.11b standardı kullanan mevcut cihazlar
ile geriye doğru uyumluluk sunmasıdır. Bu durumda
802.11g uyumlu bir dizüstü bilgisayar 802.11b uyumlu
kablosuz modem ile bağlantı kurduğunda çalışma
özellikleri 802.11b standardına göre belirlenir. Bunun
yanında 802.11a/b veya 802.11a/g gibi birbiriyle
uyumsuz birden fazla standardı destekleyecek özellikte
çift bant cihazlarda mevcuttur. Bu tip cihazlar üzerinde
her bir çalışma bandı için bağımsız radyo alıcı/verici
ve anten bulunduğundan maliyetinin yüksek olmasına
karşın aynı anda her iki bantta ağ erişimi gerçekleşir.
802.11b ve 802.11g standartlarında 2,4 GHz çalışma
frekansı 2401-2473 MHz aralığında 70 MHz bant

genişliğine sahip olsa da tek bir kablosuz cihaz
tarafından kullanılan bant genişliği sadece 20
MHz’dir. Cihazın çalıştığı frekans aralığının merkezini
belirtmek için kanal numaraları kullanılır. Ev ve ofis
ortamlarında kurulan kablosuz ağlarda seçilen kanalın
numarası erişim noktası tarafından belirtilir. Bunun
için 5 MHz boşluklarla 11 farklı kanal
oluşturulmuştur. Şekil 1’de gösterildiği gibi 14 adet
kanal tanımlanmış olup 20 MHz bant genişliğinde
birbirinden bağımsız üç farklı kablosuz kanal (1, 6 ve
11 gibi) aynı anda birbiri üzerinde girişim etkisi
olmadan kullanılabilir [3].

Şekil 1. 802.11b/g frekans spektrum kullanımı
Ağ içindeki kullanıcı ihtiyaçlarının büyük bir kısmı
802.11g standardı ile sağlansa da birden fazla kullanıcı
tarafından eş zamanlı olarak video aktarımı gibi
multimedya uygulamalar için gerekli olan veri hızı ve
servis kalitesinin karşılanması amacıyla 2003 yılı
sonlarında 802.11n standardı özellikleri geliştirilmesi
yönünde çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmaların
başlangıcında veri hızının G standardı için geçerli 54
Mbps
değerinden
100
Mbps’a
çıkarılması
hedeflenirken 802.11 standardının gelişimine katkıda
bulunmak üzere çeşitli firmalar tarafından çok sayıda
öneri getirilmiştir. 2005 yılında ikiye düşürülen bu
önerilerden biri WWiSE grubu diğeri ise TGn Sync
grubu tarafından ortaya koyulmuştur.
WWiSE tarafından getirilen öneride mevcut 20 MHz
bant genişliğinde kanallar yanında çoklu antenler
kullanılarak 135 Mbps veri hızı amaçlanmıştır. Diğer
taraftan TGn Sync grubu mevcut bant genişliğinin 40
MHz’e çıkartılmasını ve gelişmiş sinyal işleme
teknikleri kullanımı ile 315 Mbps veri hızının
gerçekleştirilmesini planlamıştır. Sonraki dönemde
bazı eklentiler ile yenilikler yapılsa bile önerilerin ikisi
de 802.11n standardı için yeterli desteği görmemiştir.
2006 yılında her iki grup üyelerinin birlikte kurdukları
ortak grubun gelen önerileri birleştirerek temelini
attıkları IEEE 802.11n standardı 2009 yılı Eylül
ayında onaylanmıştır [2, 4].
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3. 802.11n Standardı
802.11n standardı hem 2,4 GHz hem de 5 GHz
çalışma frekansını desteklerken OFDM yanında veri
transfer hızını artını artırmak amacıyla çoklu-giriş,
çoklu-çıkış (multiple-input, multiple-output, MIMO)
teknolojisi ve 40 MHz genişliğinde kanallar kullanır.
MIMO sistemlerde alıcı ve verici üzerinde çoklu
antenlerin kullanımı ile eş zamanlı olarak farklı
sinyallerin gönderilip alınmasına olanak sağlayan
uzaysal çoğullama (spatial multiplexing) tekniğinden
faydalanılır. Böylece farklı antenlerden aynı anda
gönderilen sinyaller ile aynı spektral kanal üzerinde
birbirine paralel farklı uzaylarda veri aktarımı
gerçekleştirilir [4].

konfigürasyonunda 450 Mbps veri hızına ulaşılması
mümkündür. Maksimum veri hızı 40 MHz bant
genişliği için OFDM sembolleri arasındaki koruma
zaman
aralığının
800
ns’den
400
ns’ye
düşürüldüğünde ve 4×4 anten konfigürasyonu ile elde
edilebilecek 600 Mbps değeridir. 4×4 anten
konfigürasyonu ev ve ofis kullanımı dışında yüksek
hızlı bağlantılar kurmak üzere özel amaçlı ve pahalı
cihazlar kullanılarak oluşturulur [3].

Tablo 2. MIMO için maksimum veri hızı

Şekil 2. 2×2 MIMO sistem blok diyagramı
Uzaysal çoğullama tekniği ile farklı alıcı ve verici
antenler arasında uzayların her biri uzaysal akış
(spatial stream) olarak isimlendirilir. Örneğin verici
üzerinde anten sayısının ikiye çıkartılırsa ile uzaysal
akışı sayısı da ikiye çıkartılarak veri hızının iki kat
artırılması sağlanabilir. 802.11n standardı ile erişim
noktası ve istemci üzerindeki anten sayısı kadar
uzaysal veri akışı oluşturulabilir. Ayrıca sinyal
kalitesini yükseltmek amacıyla erişim noktasında
uzaysal akış sayısından fazla sayıda anten
kullanılabilir [1, 4].
802.11n standardında bant genişliği 20 MHz olan
kanallar yanında kanal birleştirme (channel bonding)
tekniğiyle birbirine komşu kanalların birleştirilerek 40
MHz bant genişliğinde kanallar sayesinde iki kat daha
fazla veri hızı sunar [5]. 5 GHz frekansında 40 MHz
genişliğinde çok sayıda kanal bulunurken kısıtlı olan
birkaç kanal hariç bunlar birbirleri ile örtüşmeden
kullanılabilir. Buna karşın 2,4 GHz çalışma
frekansında kanal sayısının sınırlı olması 40 MHz
kanal kullanımını elverişsiz kılar. 2,4 GHz frekansı
için 20 MHz bant genişliğinde birbiriyle örtüşmeyen
sadece üç kanal varken bant genişliği 40 MHz’e
çıktığında
bu
üç
kanaldan
sadece
ikisi
kullanılabildiğinden haberleşme kapasitesi düşer [5].
802.11g standardı için 20 MHz bant genişliğinde
maksimum veri hızı 54 Mbps iken 802.11n
standardında özellikle mobil telefon ve PDA gibi
fiziksel boyutları kısıtlı cihazlar için alıcı ile vericide
tek anten olduğu durumda (1×1 konfigürasyon) 20
MHz için 65 Mbps ve 40 MHz için 150 Mbps veri hızı
elde edilir. MIMO tekniği kullanılarak 2×2 anten
konfigürasyonunda
300
Mbps,
3×3
anten

802.11n standardı 20 MHz ve 40 MHz bant
genişliğinde 1’den 15’e kadar numara ile sıralanan
farklı modülasyon ve kodlama planları içerir. Tablo
3’de görüldüğü gibi 8 ile 15 arasındaki planlarda iki
uzaysal veri akışı kullanılır [6]. Bina içi iletim ortam
şartlarına bağlı olarak (alıcı ve verici arasındaki
engellere göre alınan güç ve girişim seviyesi) anlık
veri hızını kablosuz bağlantı kalitesine adapte etmek
üzere bir plandan diğerine geçilir. Uygun modülasyon
ve kodlama planı seçiminde bağlantı kalitesinin anlık
değişimini göz önünde tutmak üzere paket hata oranı
değeri dikkate alınır. Veri transferinin güvenli olarak
gerçekleştirilmesi için paket hata oranının belirli bir
standart eşik seviyesinin üzerinde olması gerekir. Bu
sebepten kanal şartları kötü olduğunda daha düşük
seviyeli modülasyon ve kodlama planlarına geçiş
yapılarak hız gerektiği kadar düşürülür [4, 6].
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802.11n standardı MIMO desteği sayesinde verici
hüzme biçimlendirme (transmit beamforming) ve
uzaysal çeşitleme (spatial diversity) teknikleri
kullanılarak performans artışı sunar. Verici hüzme
biçimlendirme sayısal sinyal işleme (DSP) yardımıyla
radyo sinyallerini doğrudan alıcı antene yönlendirerek
kablosuz ağın kapsama sahasının genişletilmesi
üzerine yoğunlaşır. Tek bir veri akışı ile çalışılan temel
sistem düşünülürse farklı antenlerden gönderilen
sinyallerin fazları değiştirilerek yön seçicilik
(directivity) artırılabilir. Böylece alıcıda elde edilen
sinyallerin
birbirlerini
güçlendirecek
şekilde
birleştirilmesi koordine edilerek bağlantı kalitesi
yükseltilir. 802.11n standardı ayrıca Şekil 3’de
gösterildiği gibi birden fazla veri akışının hedeflenen
kullanıcılara yönlendirilmesine imkân sağlar [1, 7].

Şekil 3. Hüzme biçimlendirme kullanımı
802.11n standardı MIMO teknolojisi ile düzenli bir
kapsama sahası oluştururken aynı veri hızında 802.11g
standardına göre kapsama sahasını iki kattan fazlasına
çıkarır. Şekil 4’de görüldüğü gibi uzaysal çeşitleme
tekniği sönümleme sonucu meydana gelen çoklu yol
yayınımı etkisinin ortadan kaldırılması için gönderilen
sinyalin birden fazla kopyasını kullanarak alıcıda en
iyi sinyalin elde edilmesini amaçlar. Böylece ölü nokta
(dead spot) problemleri azaltılırken ağa bağlı
kullanıcılar başta multimedya (video akışı ve VoIP
gibi) uygulamalar olmak yüksek bant genişliği
gerektiren uygulamaları kullanabilirler [1, 8].

Şekil 4. Uzaysal çeşitleme kullanımı

kipte ise bunların yanında 802.11n istemciler yer alır.
Pratikte en yaygın olarak kullanılan kip budur. Ağ
içinde geleneksel tek-giriş, tek-çıkış (SISO) kanal
kullanan 802.11a/g cihazlar bulunursa daha düşük
hızlarla veri transferi gerçekleşeceğinden sistem
kapasitesi azalır. Kalıtsal ve karışık çalışma kipinde ağ
performansı uyumluluk probleminin çözümü için ağ
içinde koruma mekanizması ile çalışacağından sistem
performansı düşer. Yeşil saha kipinde ağ içindeki tüm
istemciler 802.11n standardına sahiptir. Bu kipte
802.11a/b/g cihazlar için herhangi bir koruma yoktur
[2, 4].
802.11a/g standartları 64QAM gibi yüksek dereceli
modülasyon kullanımı ile sağlanan yüksek spektral
verimlilik sayesinde maksimum 54 Mbps veri hızına
ulaşır. Fakat 64QAM modülasyonu BPSK gibi basit
modülasyon tekniklerine göre daha çok daha yüksek
SNR’a ihtiyaç duyduğundan kapsama sahasında büyük
bir kayıp ortaya çıkar. Ayrıca sistem yan kanal
girişimine karşı daha savunmasız olacağından toplam
sistem kapasitesi düşer. 802.11n standardında veri hızı
ve kapsama sahasının geliştirilmesi için MIMOOFDM anahtar teknik olarak kullanılabilir. Bu şekilde
eş zamanlı olarak birden fazla sayıda veri akışı
gönderilmesi sonucunda mevcut bant genişliğini
artırmaya gerek kalmadan ve modülasyon derecesi
düşürülmeden bağlantı kapasitesi önemli ölçüde
yükseltilebilir [6, 8].
Çok taşıyıcılı iletimin özel bir biçimi olan OFDM
tekniğinde geleneksel paralel veri iletim sistemlerinde
olduğu gibi frekans bant genişliği birbirleriyle
örtüşmeyen çok sayıda alt kanallara bölünür. Bu alt
kanalların her birinde alt taşıyıcı adı verilen özel bir
taşıyıcı sinyal kullanılarak veri sembolleri ile modüle
edilir. Kanalların birbirlerine girişim etkisi yapmadan
verilerin iletilmesi için alt taşıyıcı sinyaller arasında
dikgenlik (orthogonality) şartının sağlanması gerekir.
Alt kanallardaki modülasyon işlemleri sonucunda
frekans çoğullamalı sinyal elde edilir. Çok taşıyıcılı
olma özelliğinden dolayı OFDM tek taşıyıcılı
modülasyon tekniklerine göre çok daha fazla veri hızı
vaat eder. OFDM tekniğinde gönderilen veriler
vericide ters Fourier dönüşümüyle (IFFT) modüle
edilirken, alıcıda Fourier dönüşümü (FFT) ile tekrar
demodüle edilir. 802.11n standardında alt taşıyıcı
sayısı 20 MHz kanal için 48’den 52’ye yükseltilirken,
40 MHz için 108 alt taşıyıcı kullanılmıştır. Alt taşıyıcı
sayısının artması veri taşımak üzere daha fazla sayıda
kanal kullanılabilir kanal olduğu anlamını taşır ve
böylece veri transfer hızı artar [4, 6].

802.11n standardı kalıtsal (legacy), karışık (mixed) ve
yeşil saha (greenfield) olmak üzere üç farklı kipte
çalışmak üzere yapılandırılabilir. Kalıtsal çalışma
kipinde 802.11n kablosuz yönlendirici (router) cihaz
ağ içinde tamamen 802.11a/b/g standardında
istemcilerle çalışır. Bu kipte kanal birleştirme ve
MIMO gibi özelliklerden faydalanılamaz. Karışık
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Şekil 5. OFDM ile veri hızı artışı sağlanması
4. 802.11ac Standardı
Kablosuz
yerel alan ağlarının kullanımının
yaygınlaşmasına paralel olarak yüksek performans
beklentilerinin karşılanması için IEEE 802 Standartları
komitesi tarafından oluşturulan yeni bir çalışma grubu
(task group, TG) 802.11-2007 standardını oluşturmak
amacıyla 2008 yılı Eylül ayında çalışmalarına
başlamıştır. 802.11ac olarak bilinen standart
tamamladığında kablosuz yerel alan ağlarında spektral
verimliliğin iyileştirilmesi sonucunda kablolu ağlarla
karşılaştırılabilir
performansa
ulaşılması
hedeflenmektedir. 802.11ac çalışma grubu (TGac)
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2011 yılı
Ocak ayında yeni standardın getirdiği teknolojileri
tanımlayan ve özelliklerini belirleyen taslak ortaya
çıkarılmıştır. Halen devam eden çalışmalar sonucunda
2013 yılı sonunda 802.11ac standardının onaylanması
beklenmektedir [9].
Saniyede Gigabit (Gigabit–per-second, Gbps) veri
transferi hızına ulaşan 802.11ac standardı sadece
lisanssız 5 GHz frekans bandında çalıştığından
girişimden daha az etkilenir. 802.11n standardı 2,4
GHz frekans bandında 20 MHz kanal bant genişliğinde
birbirleriyle örtüşmeyen sadece 3 kanal kullanılırken
802.11ac standardında 23 kanal vardır. Performans
artışı sağlanması için kanal bant genişliği, modülasyon
planı ve uzaysal akış sayısı gibi bazı seçime bağlı
(opsiyonel) parametreler tanımlanmıştır. Zorunlu
(mandatory) parametreler (80 MHz bant genişliği, 1
uzaysal akış, 800 nano saniye uzun koruma aralığı ve
5/6 kod oranı ile 64QAM modülasyon) kullanılan
802.11ac cihaz için veri hızı yaklaşık 293 Mbps’dir.
Eğer tüm opsiyonel parametreler uygulanırsa veri hızı
(160 MHz bant genişliği, 8 uzaysal akış, 400 nano
saniye kısa koruma aralığı ve 5/6 kod oranı ile 256
QAM modülasyon) veri hızı 7 Gbps değerine
çıkarılabilir [10].
802.11ac standardı ile bugün yaygın olarak kullanılan
802.11n standardı tarafından desteklenen 20 MHz ve
40 MHz kanal bant genişliği yanında 80 MHz bant
genişliğini destekler. Böylece birbirine komşu iki adet
40 MHz kanal birleştirilerek bant genişliği iki kat
artırıldığında fiziksel katmanda veri hızı yaklaşık
olarak iki katına çıkartılırken (~2.1x, %117 artış) aynı
zamanda sistem verimliliği de yükseltilmiş olunur.
Opsiyonel olarak komşu veya komşu olmayan iki adet
80 MHz kanal birleştirilerek 160 MHz kanal bant
genişliği kullanıldığında veri hızı yaklaşık olarak dört
katına çıkartılırken (4.2x, %333 artış) hem de daha

fazla kullanıcıya hizmet sunulması için önemli avantaj
sağlanır [11].
Haberleşme sistemlerinde veri hızı ve haberleşme
kapasitesi artışı sağlamak için kullanılabilecek
yöntemlerin başında daha yüksek dereceli modülasyon
ile sembol başına taşınan bit sayısının artırılması gelir.
802.11ac standardında fiziksel katman daha önce yine
OFDM tekniğine dayanır. 802.11ac standardında
BPSK, QPSK, 16QAM ve 64QAM modülasyonu
yanında opsiyonel olarak 80 MHz ve 160 MHz kanal
bant genişliklerinde 3/4 ve 5/6 kodlama oranıyla
256QAM modülasyonu desteklenir. 256QAM ile
64QAM modülasyonuna göre (8/6=1,33) %33 veri hızı
artışı sağlanır [11]. 802.11ac standardında kullanılan
modülasyon ve kodlama planı indisi (0-9) arasında
olup sadece 10 farklı plan yer almaktadır.

Tablo 4. 802.11ac modülasyon planları
802.11n standardında maksimum dört uzaysal akış
desteklenirken 802.11ac standardı sekize kadar
uzaysal akış desteği içerir. Böylece 802.11ac
standardında veri hızı iki katına (~2x, %100 artış)
çıkarılır [11]. 802.11n standardında olduğu gibi
802.11ac standardı da verici hüzme biçimlendirme
tekniğini destekler. Bunun ötesinde 802.11ac
standardında tanımlanan MU-MIMO (Multi-User
MIMO) tekniği ile hüzme biçimlendirme yeteneği
daha ileriye taşınmıştır. Bu şekilde bir erişim noktası
uzaysal çoğullama tekniğiyle farklı yönlerdeki çok
sayıda istemci ile aynı frekans spektrumunda farklı
uzaysal akışlar kullanarak eş zamanlı olarak
haberleşebilir. Kablosuz ağlarda spektral verimliliğin
yükseltilmesi açısından MU-MIMO tekniği büyük
önem taşır [12].
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Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Güncel Gelişmeler: IEEE 802.11ac ile Yeni Nesil Gigabit Wi-Fi
Hakkı Soy, Özgür Özdemir, Mehmet Bayrak

802.11ac standardı 5 GHz frekansında çalışan 802.11a
ve 802.11n cihazlar ile geriye doğru uyumludur.
802.11ac standardı uyumlu bir erişim noktası servis
verdiği hücre içinde haberleşme kapasitesini artırarak
aynı sayıda istemciye 802.11n standardına göre
kullanıcı başına daha fazla kapasite ile servis sağlar.
Alternatif olarak kullanıcı başına aynı haberleşme
kapasitesi ile daha fazla istemciye servis sunulabilir.
Bu yetenekleri özellikle üniversite kampüsleri,
konferans salonları, stadyumlar ve diğer ortak
kullanıma açık alanlarda 802.11ac standardına oldukça
cazip kılar [10].
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Özet: Son yıllarda çeşitli sektörlerdeki çoğu bilgi sisteminin tablet bilgisayar ortamlarına taşınmaya
çalışılmasıyla, Android işletim sistemi tabanlı yazılım uygulamaları da birçok firmanın gündemindedir.
Genellikle gıda ile ilgili sektörlerde, bilhassa restoran benzeri işletmelerde, en azından siparişler ile ilişkili
işlemler için hizmet kalitesini arttırmak adına mobil satış noktası (“point of sale”, POS) teknolojilerinin
kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu açıdan, Android bazlı programlarla da kontrol edilebilen restoran POS
otomasyon uygulamalarıyla önümüzdeki yıllarda sık karşılaşılacağı öngörülmektedir. Bu motivasyon
doğrultusunda, bu bildiride örnek bir Android destekli restoran yönetim bilgi sistemi sunulmuş ve sistemin
yazılım geliştirme süreçlerinin ilk safhaları aktarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Android İşletim Sistemi, Satış Noktası (POS), Restoran Bilgi Sistemi, Mobil Yazılım
Geliştirme.

An Android Supported Restaurant Information System: POSA
Abstract: As many information systems in various sectors have been endeavoured to port into tablet computer
platforms in recent years, Android operating system based software applications have also been on the agenda of
many firms. Generally in food related sectors, especially in the restaurant-like enterprises, the use of mobile
point of sale (POS) technologies have been inevitable to raise the service quality for at least the operations
associated with orders. Regarding this, it is foreseen that restaurant POS automation applications managable by
Android based programs are to be encountered in the coming years. In accordance with this motivation, a sample
Android supported restaurant management information system is presented and the initial phases of the software
development processes of the system is analysed.
Keywords: Android Operating System, Point of Sale (POS), Restaurant Information System, Mobile Software
Development.
1. Giriş
Günümüzde her alanla ilişkili bilgi sistemlerinin tablet
bilgisayar ortamına taşınmaya çalışılmasıyla, mobil
yazılım uygulamaları, gelişmekte olan ve dolayısıyla
eğilim kazanan teknolojiler arasında ön sıralarda yer
almaktadır [1]. Güncel internet teknolojilerini iş
süreçlerinde kullanan işletmeler, son yıllarda hızla
gelişen mobil yazılım ürünlerini de alternatif araçlar
olarak bünyelerine katmaktadır. Birçok sektörde
otomasyon sistemi dahilinde kullanılan satış noktası
(“point of sale”, POS) terminal uygulamaları, yerel ağ
içi yazılımları veya web tabanlı bilgi sistemleri
şeklinde mevcuttur. Genel olarak gıda ile ilgili
sektörlerde, bilhassa yemekhane, otel, kafe ve restoran
benzeri işletmelerde hizmet kalitesini arttırmak adına
en azından siparişler ile ilişkili işlemler için mobil
POS teknolojileri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu
açıdan, önümüzdeki yıllarda, Android yazılımlarıyla
da kontrol edilebilen web tabanlı restoran bilgi
sistemleriyle sık karşılaşılacağı düşünülmektedir. Bu
motivasyon doğrultusunda, bu bildiride örnek bir
Android destekli restoran bilgi sisteminin yazılım
geliştirme süreçlerinin ilk safhaları aktarılmaktadır.

Bu bildiri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi bünyesinde bitirme
projesi olarak geliştirmekte olduğumuz POSA
(“POS_using_Android”) uygulamasını kapsamaktadır.
Projedeki temel amaç, restoranlara yönelik web tabanlı
POS sistemine Android tabanlı POS uygulaması
desteği entegre ederek hem müşteri memnuniyetini
arttırmak hem de restoran sahiplerine maliyet ve
zaman
kazancı
sağlamaktır.
Ayrıca
proje
dokümantasyonunun, hazırda kullanılan web tabanlı
uygulamaları yeniden inşa etmeden hızlıca Android
tabanlı uygulamalara çevirmek isteyen yazılım
geliştiricilere yol gösterici olması hedeflenmiştir.
2. Restoran POS Sistemleri Hakkında
Geçmişten beri perakende sektöründe kullanılan POS
sistemleri, satış hareketinin terminal adı verilen bir ek
donanım aracılığıyla gerçekleştirilerek ilgili bilgilerin
işlenebildiği
otomasyon
sistemleridir.
POS
donanımları ilk önce IBM tarafından 1970’li yıllarda
tasarlanmış ve mikroişlemci kontrollü çalışan ilk
restoran POS sistemi 1974 yılında McDonald’s
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tarafından kullanılmıştır [2]. 1986 yılında ilk grafiksel
ve dokunmatik ekran desteği sunan POS yazılımı
ViewTouch [3] markası altında geliştirilmiştir [2].
1990’larda sayısı giderek artan Windows ve Unix
tabanlı POS sistemlerini takiben 2000’li yılların
sonlarında yaygınlaşan bulut hesaplama hizmetleri
sayesinde POS sistemleri, işletim platformlarından
bağımsız olarak sadece internet bağlantısı ile
erişilebilir hale gelmiştir.
Restoran POS sisteminin genel amacı müşterilerden
alınan siparişlerin ana bilgisayara aktarılıp oradan
ilgili birimlere (mutfaktaki çalışanlara, garsonların
kullandığı cihazlara, kasiyere veya diğer görevlilere)
gönderilmesi, hesap çıkartılması, oturma düzenlerinin
ayarlanması ve gün sonu raporunun çıkartılması gibi
özellikleri otomatikleştirmektir.
Restoran POS sistemlerinde, restoranlarda kullanılan
web tabanlı bilgi sisteminin merkezinde POS
otomasyonu bulunmaktadır. POS sistemleri, literatürde
incelendiği üzere, restoranlarda farklı şekillerde
kullanılmıştır. Örneğin Williams v.d. [4] tarafından
aktarılan çalışmada kablosuz ağ ortamında iletişim
sağlanmıştır; Pantelidis’in [5] belirttiği çalışmada
internet üzerinden istekler gönderilerek internet bir
nevi restoran ortamı haline getirilmiştir; Lo v.d. [6]
tarafından belirtilen çalışmadaysa mobil cihazlar
kullanılmış ve POS sistemi üzerinde yararlı olabilecek,
restoranın yerini ve restoran otoparkının durumunu
bildiren akıllı telefon uygulamaları gibi farklı
özellikler yazılıma eklenmiştir.
Restoranlarda
kullanılan
web
tabanlı
bilgi
sistemlerinde anlık veri akışı olduğu için sistem
tasarımında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar
baştan planlanırsa yararlı olur. Mesela, Williams v.d.
[4], Pantelidis [5], Lo v.d. [6] ve Ford v.d. [7]
tarafından belirtilen çalışmalarda, karşılaşılabilecek
muhtemel problemlere önlem alınması amacıyla risk
planlaması yapılmıştır. Ayrıca, Williams v.d. [4] ve Lo
v.d. [6] tarafından sunulan çalışmalarda sistem
tasarımı 3 katmanlı yapıda oluşturulmuştur. Bu
tasarımın tercih sebebi veri tabanına erişimin
kısıtlanmasıdır ki özellikle kullanıcı ara yüzünden veri
tabanına doğrudan erişimi engellemektir. Farklı bir
yaklaşım olarak, Ford v.d. [7] tarafından sunulan proje
raporunda sistemin yapısı merkezi bilgisayar yaklaşımı
ile tasarlanmıştır.
Yapılmış olan projelerinin çoğunluğunda proje hayat
döngüsü adım adım ilerleyen bir yapıya sahiptir [4, 5,
6, 7]. Bu tercihin sebebi, restoran bilgi sistemlerinin
içerisinde çok sayıda modül olmasıdır. Her bir modül
genellikle tek tek eklenir ve eklenen her modül
sonrasında sistemin test edilmesi yararlıdır. Sistemler
kodlanırken düşünülecek önemli unsurlardan biri de
kullanılacak programlama dili ve/veya ihtiyaca göre
çerçeve teknolojilerdir. Ford v.d. [7] tarafından
aktarılan projede Java programlama dili kullanılırken,
Lo v.d. [6] tarafından aktarılan projede .NET çerçeve
teknolojileri kullanılmıştır; Williams v.d. [4]
tarafından aktarılan projedeyse hem JAVA dili hem de

.NET teknolojileri kullanılmıştır. Bu gibi nesneye
dayalı programlama destekleyen ve fazla miktarda
hazır fonksiyon sunan teknolojiler daha kısa zamanda
daha
çok
yeni
özellikler
ekleyebilmeyi
kolaylaştırmaktadır.
Türkiye’de de kullanılan bazı ticari POS
uygulamalarına örnek olarak SambaPOS [8], ArkheDenge [9] ve Omni-Vectron [10] sistemleri
gösterilebilir. Arkhe-Denge [9] uygulamasını kullanan
çalışanlarla yaptığımız görüşmelerde kullanıcı ara
yüzünün biraz karmaşık algılandığı ve cihaz üzerinde
işlem yaparken fazla zaman harcandığı iletilmiştir. Bu
doğrultuda, bu çalışma kapsamında geliştirilen
uygulamanın kullanılacağı tablet bilgisayar ve akıllı
telefon gibi mobil cihazların ekranları küçük olduğu
için kullanıcı ara yüzlerini, işlevleri azaltmadan
olabildiğince basit halde tasarlamayı planladık.
SambaPOS
[8]
ve
Omni-Vectron
[10]
uygulamalarında, olumlu bir özellik olarak, sistemdeki
kullanıcı, masa ve kullanıcı terminallerinin sayısının
çok fazla olabileceği belirtilmiştir. Restoranların
büyüklüğüne göre fazla sayıda kullanıcının sistemi
aynı anda kullanabilmesi ve her bir kullanıcının
kendisine ait giriş izni olması uygundur. Aynı
zamanda büyük restoranlarda sayısal olarak fazla masa
bulunabilir. Bu özellikler doğrultusunda, bu çalışma
kapsamında geliştirilen uygulamada çok sayıda
kullanıcıyı,
masayı ve kullanıcı terminalini
destekleyebilecek bir yapı hazırlamayı ve farklı
rollerdeki kullanıcılara uygun yetkilendirme özelliği
sunmayı planladık.
3. Sistem Analizi
3.1 Genel Yapı
Tasarlanan sistemin genel yapısı Şekil 1’de
gösterilmiştir. Sistemdeki kullanıcılar, sunucu
üzerinde saklanmakta olan bilgilere mobil cihaz
üzerinden Android tabanlı uygulama ile web sitesine
bağlanarak
ulaşmaktadır. Ayrıca kullanıcı hem mobil cihaz hem
de ana terminal üzerinden sisteme ulaşabilmektedir.
Uygulama web sitesi üzerinde çalışmakta olduğu için
mobil cihaz ve ana terminal de birbirleri ile iletişim
halindedir.
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3.2 İhtiyaç Analizi
Gerçek müşterilerle yapılan görüşmeler sonucu ortaya
çıkan ihtiyaç analizinde, restoranlarda kullanılmak
üzere tasarlanan POS sistemlerinde ortak olarak
bulunan rezervasyon işlemleri, adisyon işlemleri,
yönetim işlemleri (masa planı oluşturma, ürün, şube ve
departman yönetimi, kullanıcı yetkilendirme işlemleri,
rapor işlemleri) gibi süreçlere ek olarak her sistemde

bulunmayabilen şu gereksinimler de tespit edilmiştir:
Bünyesinde farklı departmanlar barındıran işletmeler
için departman bazlı fiyat tanımlamaları; müşterinin
garson yardımı olmadan sisteme kendi Android
cihazındaki
uygulamayla
bağlanarak
sipariş
verebilmesi; sürekli müşteriler için açık hesap takibi;
restoran zincirlerinde kullanılmaya yönelik farklı şube
tanımlamaları.

3.3 E-R Şeması

Şekil 2. Sistemdeki veri tabanı tasarımı için E-R şemasının bir kısmı.
Şekil 2'de tasarlanan sistemdeki veri tabanının örnek
bir kısmının varlık-ilişki modeli E-R (“entityrelationship”) şemasıyla gösterilmiştir. “Masa”
varlığının tüm elemanları, şemadaki diğer varlıklarınsa
sadece birincil anahtarları gösterilmiştir. Geliştirilen
projedeki veri tabanında 25 tablo bulunmaktadır; yer
sıkıntısı nedeniyle detaylar ve diğer kısımlar burada
gösterilmemiştir. Şekil 2’ye göre, müşteri, masa
numarası ve ürünlerin olduğu adisyonla birlikte hesap
ödemektedir.
3.4 Kullanım Senaryosu Şeması
Geliştirilen sistemdeki tüm aktörlerin ve bu aktörlerin
etkileşim halinde olduğu tüm işlevlerin belirtildiği
kullanım senaryosu şeması Şekil 3’te gösterilmiştir.
Sistem tasarımında, garson, şef garson, barmen,
kasiyer, mutfak çalışanı ve yönetici olmak üzere 6
farklı tip aktör tanımlanmıştır ve bu kullanıcıların her

biri sistemdeki rollerine göre farklı yetkilere sahip
olacaktır.
3.5 Örnek Aktivite Şeması
Veri tabanının Şekil 2'de sunulan kısmıyla ilişkili bir
örnek ele almak üzere, Şekil 3’te sunulan kullanım
senaryolarından kasiyer aktörünün hesap kapatma
senaryosuyla ilişkili örnek aktivite şeması Şekil 4’te
incelenebilir. Şekil 4’teki şemada sistemin akış
yönünden davranışı betimlenmiştir; “veresiye” ifadesi
açık hesap hizmetine karşılık gelmektedir.
3.6 Kullanıcı Ara yüzü
Sistem henüz uygulama geliştirme aşamasındadır.
Kullanıcılara sunulacak ilk ara yüz Şekil 5’te temsili
olarak gösterilmiştir. Ara yüzün basit, kullanıcı için
anlaşılır ve işlevlerin tümüne ulaşabilecek sadelikte
olması ele alınmıştır..
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Şekil 3. Sistemdeki aktörleri ve rollerini içeren kullanım senaryosu şeması.

Geliştirme sürecinde, bilhassa tüm aktörlerin ilgili
senaryo davranışlarını sergileyebilmek üzere yetkin
oldukları tüm fonksiyonlara ulaşmaları için, ara
yüzlerde bazı kısımlarda değişiklik yapılması
düşünülebilir.
4. Tartışma ve Gelecek Çalışmalar
Bu çalışma kapsamında geliştirilen projede Android
tabanlı bir uygulama tercih edilmiştir. Bunun temel
sebepleri, Android işletim sisteminin özgür yazılım
olanağı sunması ve de günümüzde Android cihaz
kullanım oranının geniş olmasıdır.
Ayrıca, bulut hesaplama [11] hizmetleri sayesinde,
uygulamaların veri tabanlarına internet erişimi olan her
yerden ulaşması mümkün hale gelmiştir. Bu anlamda,
Android uygulamaları bulut hesaplama ortamındaki

hizmetlere ulaşmak için çok sık kullanılabilmektedir.
Ek olarak, eski POS sistemlerinin yazılımlarına
nazaran Android tabanlı sistemlerin fark yaratan
özellikleri şöyle sıralanabilir: Kullanım kolaylığı,
düşük bellek miktarı ve düşük işlemci gücü tüketimi,
yeni özelliklerin uygulamaya kolay eklenebilmesi.
Android uygulamalarının program geliştiriciler için en
büyük dezavantajı ise klasik yöntemlerden farklı
olarak kısıtlı kaynakların kullanımına yönelik kod
yazılması ihtiyacıdır.
Android henüz yaygınlaşan bir teknoloji olduğu için
yeterli dokümantasyon kaynağı bulunamaması
sebebiyle mobil cihazlara yönelik kod geliştirme süreci
zor görülebilir. Bu sebeple, web bazlı bilgi
sistemlerinden Android bazlı olanlara geçiş için yol
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gösterici dokümantasyon hazırlamak da bu projenin
hedeflerinden birisidir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar
Bilimleri Fakültesi dahilinde bir bitirme projesi olarak
önerilen bu uygulama henüz geliştirme aşamasında
olup son aşamada yazılım kullanılabilir hale gelmeden
önce performans testi [12] ve kullanıcı kabul testi [13]
de yapılması düşünülmektedir.

5. Sonuç
Bu çalışmada, Android destekli web tabanlı bir
restoran POS sisteminin yazılım geliştirme süreçleri
aktarılmıştır. Sistemde, mevcut restoran POS
sistemlerinde ortak olan işlevlerin akıllı telefon veya
tablet bilgisayar gibi mobil cihazlar üzerinde uygulama
olarak geliştirilmesinin yanı sıra, ihtiyaç analizi
sonrası belirlenen ve mevcut POS sistemlerinde
bulunmayan bazı ek özelliklerin de sunulması ele
alınmıştır.
Mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılması ve özgür
yazılım imkanı sunması sebebiyle geliştirme ortamı
olarak Android işletim sistemi seçilmiştir. Proje
tamamlandığında, web tabanlı restoran bilgi
sistemlerine Android destekli bir uygulama ile de
erişilmesi için gerçekleştirilecek kod dönüşümünü
aktaran bir kaynak oluşturulması planlanmaktadır.
Ayrıca, Android bakımından arka planda çalışan
donanımı etkin kullanmaya yönelik ve modüller
açısından geliştirmeye açık bir restoran POS
uygulaması
gelecek
çalışmalar
dahilinde
düşünülmektedir.
Bu gibi Android uygulamaları yaygınlaştıkça ve
donanım desteği açısından bulut hesaplama hizmeti
alındığında
işletmelerin
yatırım
giderleri
azalabilecektir.
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Özet: Bu bildiride, Türkiye'de henüz hak ettiği ilgiyi görmemiş olan OpenStreetMap (AçıkSokakHaritası) adlı
açık harita verisi oluşturma girişiminin amaçları tanıtılacak, gelişim süreci hakkında bilgi verilecek ve farklı
gruplardan katkıcıları güdüleyen nedenler sıralanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Açık Haritalama, Açık Kaynak Yazılım, Özgür Yazılım

Free Your Map: OpenStreetMap
Abstract: In this paper, we will first look at the history and the development of the open mapping project called
OpenStreetMap which is still underrated and uncontributed in Turkey. We will continue with a discussion of the
motivation of users from different groups by giving use-case examples.
Keywords: Open Mapping, Open Source Software, Free Software
1. Giriş
Tohumları 2004 yılında atılan OpenStreetMap (OSM)
[1], dünya üzerindeki herkesin özgürce erişebildiği
bir sokak haritası oluşturmayı amaçlar. Bu haritayı
oluşturan veri, gönüllü kullanıcılar tarafından toplanır,
ilgili formatlara çevrildikten sonra ana sunucuya
yüklenir. Bu yolla katkıda bu- lunan kullanıcı sayısı
900 bin'e ulaşmıştır [2].
Verinin kullanılması OSM’ye atıf verildiği taktirde
tamamen özgürdür. Bu durum, daha önce mümkün
olmayan bir şekilde, gerekli kabiliyetlere
sahip
kişilerin toplum yararına büyük hizmetler veren
uygulamalar ge- liştirebilmesine olanak tanır. Örneğin,
OpenStreetMap girişimine bağlı bir çalışma grubu olan
HOT (İnsani Yardım için OpenStreetMap Takımı) [3]
Kasım 2011 Van depreminin hemen ardından bölgede
arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak bir
harita oluşturulması için çalışmalara başla- mıştır.
Bu ve bunun gibi nedenlerin dışında katkı- cıları
güdüleyen önemli nedenlerden biri de,bizzat kendine
ve aynı zamanda tüm topluma ait olan reklamsız bir
hizmet aracılığıyla şehir içinde veya doğada yolunu
bulabilme hissiyatıdır.
Bu verinin deneysel çalışmalar yapan araştırmacıların
kullanabileceği bir harita tabanı sağlaması da diğer bir
nedendir. Örneğin iklim modelleri üzerine çalışan
bilim insanları, OSM'nin sağladığı yazılımları
kullanarak kendi bilgisayarına kurduğu harita
sunucusunu veri görselleştirmesi veya veri keşfi için
kullanabilir. Bilimsel çalışmalar için kullanılmasının
yanında, OSM harita hobicilerinin işini ve haritacılıkla
ilgili
yan
ürünlerin
oluşturulmasını
da
kolaylaştırmıştır.
2. Tarihçe
Her türlü kullanıma açık ve kullanıcılar tarafından
türevlendirilebilen bir sokak haritası fikri ilk olarak

2004 yılındaki EuroFOO konferansında Steve Coast
tarafından ortaya atıldı. Birçok kişi tarafından
desteklenmeye başlanan proje daha ilk yılında 1000
kullanıcıya ulaşmıştı. Proje öncelikle harita verisini
saklamanın en iyi yolu üzerine alışmaya başladı.
Birinci yılın sonunda ilk sürümü ortaya çıkan JOSM
adındaki yazılım ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde
katkıda bulunabileceklerdi.
Bununla birlikte yeni gelişmeler birbiri ardına
geliyordu. Örneğin 2006 yılında OSM verisi ilk defa
bir GPS cihazına aktarılıyordu. OSM Vakfı’nın
kurulmasından kısa bir süre sonra Yahoo hava
fotoğraflarının OSM tarafından kullanılmasına izin
verecekti. 2007 yılının başında web tabanlı bir
düzenleyici olan Potlatch kullanıma sunulduğu
sıralarda, proje 10,000 kullanıcıya ulaşmıştı. 2007
yılının sonunda bu sayı iki katına çıkarak 20,000’e
ulaşacak ve harita 20 milyon yol, 150 milyon GPS
noktası ve 100 milyon düğüm içeriyor olacaktı. 2010
yılının başına kadar kullanıcı sayısı normal bir hızda
yükselip 100,000’e ulaşırken bir yandan da haritaya
TIGER ve Ordnance Survey gibi kaynaklardan veri
bağışları
gerçekleşiyordu.
Bing’in
de
hava
fotoğraflarını kullanma izni verdiği Kasım 2010
tarihinde 500,000 kullanıcısı olan OSM’nin attığı son
önemli adım ODbL Lisansına geçiş oldu. Bilindiği
üzere ODbL, Open Knowledge Foundation tarafından
veritabanlarının paylaşımı için geliştirilen özel bir
lisanstır [4].
3. İnsani Yardım için OpenStreetMap
Takımı
OSM verisi, kullanıcılar tarafından hızlıca eklenebilir,
değiştirilebilir ve düzeltilebilir. Bu özellik, OSM
katkıcılarına ve OSM projesine dünya üzerinde
gerçekleşen afetlerde ticari haritaların sağlayamadığı
düzeyde bir hizmet sağlama fırsatı verir. Bu gibi
afetlerde projenin kaynaklarının seferber edilmesini
organize etme görev ve so- rumluluğu üstlenen İnsani
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Yardım için OSM Takımı (İngilizcesi Humanitarian
OSM Team, HOT) adlı bir çalışma grubu vardır.

diğer haritalara kıyasla OSM, kullanıcılara oldukça
geniş bir alan sunar.

Şekil 1. HOT'un Kullandığı Görev Yöneticisinden bir
kare.
OSM’nin bu eşsiz hizmeti vermesi kabaca şöyle
gerçekleşir. Önce afetin gerçekleştiği bölgedeki eksik
harita bilgileri saptanır. Bu eksik bilgiler saptanırken,
bir taraftan da OSM ile afet bölgesindeki diğer yardım
kuruluşlarıyla bağlantı kurulur. Bu bağlantı, OSM
verisinin sahadaki ekipler tarafından verimli bir şekilde
kullanılması için çok önemlidir. Bağlantı kurulduktan
ve eksik veriler belirlendikten sonra, HOT tarafından
hazırlanan
web
siteleri
aracılığıyla
OSM
katkıcılarından
bölgedeki
eksik
verilerin
tamamlanması için çalışmaları istenir. Bu şekilde
eksikleri giderilen veriler, sahadaki insanı yardım
çalışanlarının kullanımına sunulur. Veri, bazen
yazıcıdan alınan çıktılar halinde, bazen de gönüllülere
dağıtılan el GPS cihazları aracılığıyla kullanılır.
Bunun ilk örneği 2010 yılında Haiti’de gerçekleşen
deprem sonrası verilmiştir (bkz. Şekil 2). Bu ilk
örnekten sonra HOT sürekli olarak yeni gerçekleşen
afetlere
yönelik
çalışmalarını
sürdürmektedir.
Örneğin, 9
Kasım 2011 tarihinde Van’ın Edremit ilçesi merkezli
gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yine
aynı ilin Erciş ilçesinin harita verileri eklenmiş ve
kullanıma sunulmuştur. Ancak tahmin edilebileceği
gibi sahadaki kargaşayla birlikte bu haritaların
kullanımı sınırlı kalmıştır.
HOT, çalışmalarına
gönüllülerin ulaşımına her zaman açık bir
bilgilendirme ve iş paylaştırma sitesi aracılığıyla
devam eder. Bu bildiri yazıldığı sırada, Kongo'daki
Bukavu adlı kasabanın haritasının iyileştirme
çalışmaları sürmekteydi (bkz. Şekil 1) [5].
4. Sıradan Kullanıcı için bir Sokak Haritası
Sınırlı ve özel durumlarda kullanılabilecek açık bir
veri kaynağı olmasının yanında, OSM günlük
yaşamda da kullanılabilecek ve değişikliklere hızlıca
yanıt verebilecek bir haritadır. Kapalı lisanslı ve
görüntülenmesi sahibinin belirlediği şartlara tabi olan

Şekil 2. HOT'un Haiti çalışmasından önce ve sonra.
Örneğin, OSM verisi el GPS cihazınıza doğrudan
yüklenerek diğer harita sağlayıcılarının sunamayacağı
kalitede bir harita hizmeti almanıza olanak tanır [6].
Bu
seçenek,
kendi
özgün
haritalarınızı
oluşturabileceğiniz ve haritadaki yanlışları kendi
başınıza düzeltebileceğiniz bilgisini de katarsak
oldukça güçlü bir özelliğe dönüşür. Ayrıca, OSM
projesi başka haritalardan otomatik kopyalanan veriyi
olabildiğince sınırladığı v e
kişisel
katkıların
sadece ve sadece kullanıcıların bizzat bildiği ve
gördüğü konumlar hakkında olmasını zorunlu kıldığı
için harita verilerinde yıllar boyu sürdüğü bilinen
hatalardan da bağışıktır.
5. Bilim İnsanları
OSM verisinden faydalanabilecek başka bir kullanıcı
grubu ise bilim insanlarıdır. Bilindiği üzere her türlü
veri parçasının coğrafi bilgiyle donatılması gittikçe
yaygınlaşmaktadır. OSM projesi, bu tür verileri harita
üzerinde görselleştirmek, dünya üzerindeki konumları,
birbirlerine uzaklıkları ve bu coğrafya üzerindeki
dolaşımları gibi bilgiler üzerinde çalışmayı mümkün
kılmaktadır. Örneğin, internet üzerinde hizmet veren
bir sosyal paylaşım sitesinin üyeleri paylaşımlarına
ekledikleri coğrafi etiketler aracılığıyla iletmek
istedikleri mesajı coğrafi bir konuma bağlamaktadırlar.
Bu paylaşımlar hakkında araştırmalar yapan bir bilim
insanı, bu tür paylaşımları harita üzerinde göstererek
alışılageldik yöntemlerle elde edemeyeceği öngörülere
sahip olabilmektedir [7].
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Geomatik mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar,
OSM ile birlikte ortaya çıkan harita üretim yöntemini
gönüllü coğrafi bilgi (Volunteered Geographical
Information, VGI) olarak adlandırmaya başladılar [8].
Bu araştırmacılar, OSM verisinin doğruluğu
konusunda yaptıkları araştırmalarda OSM verisinin
halihazırda en iyi olduğu kabul edilen haritalar kadar
iyi olabileceği konusunda olumlu düşünmektedirler
[9].
6. Açık Kaynak Türevler
OSM’nin açık bir biçimde sunduğu veri daha önce
düşünülmemiş veya ekonomik olarak verimli olmadığı
düşünülen hizmetin gönüllü teknoloji meraklıları
tarafından verilebil- mesini olanaklı kılmıştır. Örneğin,
gönüllü bir bilgisayar programcısının kişisel ilgilerine
dayanarak açtığı bir site, kullanıcılarına yeni bisiklet
yolları öğrenme imkanı tanımaktadır [10]. Bu örneğe
benzer farklı türde kullanıcı katkılarına açık sitelerin
yanında, OSM verisini değişik açılardan gösteren
haritalar da mevcuttur. Bunlara güzel bir örnek, Kay
Drangmeister'ın hazırladığı otopark haritası sitesidir
[11]. Harita verisini kullanan hizmetlerin yanında, bu
verinin farklı şekil- lerde görselleştirilmesi de
mümkündür [12].
7. Nasıl Katkıda Bulunulabilir?
OSM projesine farklı şekillerde katkıda bulunmak
mümkündür. Bunun belki de en önemli ayağı, OSM
verisinin toplanması, belirli bir biçime büründürülmesi
ve hatalardan ayıklanması için tasarlanmış araçların
geliştirilmesi ve bakımının yapılması sürecidir. Bu
bağlamda, görece daha az teknik bilgiye sahip
kişilerin katkıda bulunmasını kolaylaştırmak için
araçlar geliştirilmiştir. Bunlardan en önemli iki tanesi
Potlach 2 ve JOSM'dur. Potlach 2 adı verilen
uygulama aracılığıyla ziyaretçilerin tarayıcıdan
ayrılmadan katkıda bulunmaları mümkündür [13].
JOSM adlı uygulama ise temelde aynı işlevi görse de
OSM verisinin internete bağlı olmadan işlenmesini
mümkün kılar. Bununla birlikte, kullanıcılar JOSM
aracılığıyla kendi özel raster dosyalarını altlık olarak
kullanıp haritalama işlemini kolaylaştırabilirler.
OSM verisinin bir web sunucusu aracılığıyla
kullanıcıların hizmetine sunulması için ise birkaç farklı
yöntem izlenmektedir. Bunlardan en fazla kullanılanı
OpenLayers, mod_tile,
Mapnik ve PostGIS
yazılımlarından oluşan katmanlı yapıdır. Bu sistemin
çalışma düzenini anlatmaya en üst katmandan
başlamak gerekir. En üst katmanda -yani ziyaretçinin
tarayıcısında- çalışan bir Javascript betiği olan
OpenLayers tarafından web sunucusuna yapılan özel
istekler mod_tile adlı Apache eklentisi tarafından
işlenerek tarayıcıya güncellenmiş altlık
imgeleri
döndürülür.
Eğer altlık imgeleri güncelliklerini
yitirmişse, mod_tile bir alt tabakaya -yani Mapnik
adlı harita resimleme aracına- bu altlıkların
yenilenmesi isteğini iletir. Mapnik, OSM verisine

ulaşmak için farklı yollar kullanabilir. Ancak en çok
tercih edilen yöntem verinin PostGIS adlı PostgreSQL
eklentisi aracılığıyla saklanmasıdır. PostGIS, coğrafi
verinin saklanması için çeşitli yardımcı fonksiyonlar
ve veri tipleri sağlar. Mapnik, PostGIS aracılığıyla
ulaştığı veriyi harita tasarımcısı tarafından sağlanan
biçim dosyalarındaki yönergelere göre resmeder.
Oluşturulan güncel altlıkların mod_tile tarafından en
üst
tabakadaki
OpenLayers'a
devredilmesiyle
kullanıcının tarayıcısında haritayı en güncel haliyle
görüntülemesi mümkün olur. Görüldüğü üzere, en
azından dört farklı yazılımın oluşturduğu bu yapı
oldukça karmaşıktır. Eğer internet üzerinden halka
açık bir harita sunucusunun aynı anda binlerce isteği
yerine getirmesi gerektiği hesaba katılırsa, bu sistemin
performansını iyileştirici yönde yapılacak geliştirme
faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.
Bir haritadan beklenen başka bir özellik ise, metin
halindeki adreslerin dünya üzerindeki konumlarını
harita üzerinde hızla gösterebilme özelliğidir.
Nominatim adlı yazılım, OSM projesine bu özelliği
eklemeyi hedefler. Tahmin edilebileceği gibi açık
bir şekilde geliştirilen bu yazılımın da geliştirici
katkısına i h t i y a c ı vardır.
Aslında O S M ’ y i
geniş kitlelerin hayatına sokabilecek önemli
hizmetlerden birisi de yol bulma özelliğidir. OSM
verisinin her türlü kullanıma açık olması nedeniyle,
birçok kişi ve şirket tarafından yol bulma uygulamaları
geliştirilmiştir. Ne yazık ki, bu uygulamalar, OSM
verisinin yer yer eksik veya hatalı olması nedeniyle
dünyanın büyük bölümünde iyi işlememektedir. Ancak
verinin tamamlanması beklenmeden yapılabilecek
şeyler de vardır. Bunlara iki örnek olarak mevcut yol
bulma algoritmalarının daha verimli algoritmalarla
değiştirilmesini ve değişik platformlarda çalışan yol
bulma arayüzlerinin geliştirilmesini gösterebiliriz.
Bölüm 3'te bahsediliği üzere, İnsani Yardım İçin
OpenStreetMap
Takımı
(HOT),
çalışmalarını
yürütmek için bazı özel web siteleri kurmuştur.
Örneğin, OSM Görev Yöneticisi adlı site [14] Pylons
çerçevesi kullanılarak geliştirilen açık kaynak kodlu
bir projedir. HOT'un çalışmalarının hızlı ve sorunsuz
yürümesinin kimi zaman hayati önem taşıması projeyi
OSM'nin tümü için önemli kılmaktadır.
Belki de OSM ekosist emine yapılan en önemli
katkılar, daha önce yapılması akla gelmemiş, harita
verisine katma değer katan yazılımlar veya web
uygulamaları olmaktadır. Bu, OSM'nin rakiplerinin
sahip olmadığı bir fırsattır. Zira OSM verisi kaynak
gösterildiği sürece her türlü biçimde kullanılabilir.
Örneğin, lisansına koyduğu yasaklarla verilerini
kullanmanıza izin vermeyen başka bir harita
hizmetiyle sadece otobüs duraklarını gösteren bir
harita oluşturup sunamazken, OSM ile bu gibi
uygulamaları hazırlamak oldukça basittir. Anlaşılacağı
üzere, bu gibi katkılar diğer harita hizmetlerinin
faydalanamayacağı bir görünürlük kaynağıdır.
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8. Sonuç
Bu bildiride, harita verisi oluşturmak ve bunu herkesin
özgürce kullanabileceği bir şekilde paylaşmayı
amaçlayan OpenStreetMap projesinin tarihçesi
anlatılmış, OSM'nin farklı kullanıcı gruplarına
faydaları üzerinde du- rulduktan sonra nasıl katkıda
bulunulabil- eceğine değinilmiştir.
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Özet: Teknik hizmet veren orta ve büyük ölçekli kurum/ kuruluşlarda bilgi işlem, teknik servis gibi
birimlerin en az aksaklıkla hizmet vermeleri beklenmektedir. Bu birimler teknik servis, sistem, ağ, network,
grafik, bilgi sistemleri, web ve yazılım hizmetleri gibi bilişim hizmetlerini vermektedir. Son kullanıcılardan
gelen talepleri en kısa zamanda cevaplamak, bunları takip etmek ve yapılan işlerin raporlanması ve kullanıcıya
hızlı bir geri bildirimde bulunarak iş yükünü daha yönetilebilir kılmak amacıyla; yapılan işlerin takibini
sağlamak, verimliliği arttırabilmek için İSTEMCİ adı verilen istek talep ve takip sistemi tasarlanmıştır. Bu
sistem yardımıyla kurum ve kuruluşlardaki her türlü personel ve yöneticilerin taleplerini hem internet hem de
masaüstü uygulamalardan Bilgi İşlem Merkezine kolayca iletebilmeleri sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: İstek talep ve takip sistemi.
Institutional Demand Management System (ISTEMCI Application)
Abstract: At medium and large-scale institutions / organizations which are providing technical services,
units such as information processing, technical service is expected to serve at least hitch. These units are
providing information services such as technical service, system, network, networking, graph, information
systems, web and software services. Demand and request tracking system is called ISTEMCI is designed to
answer as soon as requests from end users, these requests follow and report of works done and for making the
workload more manageable by rapid feedback to the user; provide follow-up of the works done, in order to
increase the efficiency. Demands of all kinds staff and managers in institutions and organizations are provide
to easily transmit in Information Processing Center both web and desktop applications with the aid of this
system.

Keywords: Demand and request tracking system.
1. Giriş
Günümüzde orta ve büyük ölçekli kurum ve
kuruluşların iş hacimleri arttıkça bu işleri takip için
harcadıkları mesaide o oranda artış göstermektedir.
Klasik yöntemlerle yapılan işlerin takibi iş yükü ve
maliyet
analizi öngörü ve bütçe planlama
yapılabilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir.
Bu kapsamda iş takibi için bilişim sistemlerinin
kullanılması kaçınılmaz ve elzemdir. Ayrıca maliyet
analizi noktasında da daha gerçekçi verilere
ulaşabilmek için sabit gözüken gider ve gelirlerin
dışında bu kalemlere etki eden insan kaynakları gibi
diğer gelir ve giderlerinde tespit edilebilmesi için iş
takibinin
yönetilebildiği
sistemlere
gerek
duyulmaktadır.
Kurum ve kuruluşların yaşadıkları bu sorunlar analiz
edilerek,
kurum ve kuruluşların zorlandığı
noktalardan birisi olan iş takibini yönetebilmek için
geliştirilen sistem bu çalışmada anlatılmaktadır.
Geliştirilen bu sistemde birimlerden iletilen talepler
ilk olarak Bilgi İşlem Merkezindeki Destek
Departmanı tarafından karşılanmakta ve bu talepler
ilgili
birimlere
bu
sistem
üzerinden

yönlendirilmektedir. Geçilen talepler ilgili birim
tarafından çözümlenerek kullanıcıya geri bildirim bu
sistem üzerinden yapılmaktadır. Birimler arası
koordinasyon yine sistem üzerinden sağlanarak,
birimler birbirlerine işleri aktarabilip,
aktardıkları
işleri de takip edebilmektedirler. Bu sistem üzerinden
istek ve taleplerin listesi oluşturularak elde edilen
istatistiksel raporlar; taleplerin kurum yönetimi
tarafından incelenebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede
kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunulmuştur.
Geliştiren uygulama son kullanıcılardan gelen talepleri
en kısa zamanda cevaplamakta, bunları takip etmekte
ve yapılan işlerin raporlanması ve kullanıcıya hızlı bir
geri bildirimde bulunarak iş yükünü daha yönetilebilir
hale getirmekte; yapılan işlerin takibini sağlamaktadır.
Tasarlanan sistem üzerinde işlemler kayıt altında
tutulmakta ve talepler arşivlenebilmektedir. Bu sistem
aynı zamanda:
 Zaman kaybının önlenmesi,
Yazılı belgelerin kaybolma veya zarar görme
riskinin ortadan kaldırılması,
 İş süreçlerinin takibinin sağlanması,
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 Çalışanların performansının belirlenmesi gibi
faydalar sağlamaktadır.

Server [7] kullanılmıştır.
2. Geliştirilen Uygulama
Geliştirilen uygulama başlangıçta Windows tabanlı
masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiş ve Click
Once [8] yöntemiyle dağıtılarak kurum içerisinde
kullanılmıştır. Merkezi bir veri tabanı kullanan
masaüstü uygulamalarının dağıtılmasındaki en büyük
problemlerden biri veri tabanı erişim bilgileri gibi
gizli bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından
erişilmesinin engellenebilmesidir.

Şekil 1. Sistem üzerinde tanımlı olan kullanıcı türleri
Şekil 1„de görüldüğü gibi sistemde dört farklı
kullanıcı türü bulunmaktadır; bunlar Standart
Kullanıcı, Uzman, Alt Yönetici ve Yönetici
şeklindedir. Modüllere erişim kullanıcı türüne göre
ayarlanmıştır. İstemci uygulaması masaüstü ve web
tabanlı olarak iki farklı platformda çalışabilmektedir.
Masaüstü İstemci uygulaması; Kullanıcı giriş ekranı,
seçim panel ekranı, Talep oluşturma, talep listesi,
Departman tanımlama, Modül tanımlama, Kullanıcı
hareket türü yetki, Kullanıcı departmanı eşleştirme,
Duyuru giriş, Talep hareket listeleme ekranından
oluşmaktadır. Web İstemci uygulaması ise Web giriş,
Web talep oluşturma, Web talep listeleme, Web talep
detay ekranından oluşmaktadır. İstemci talep takip
sistemi; Windows ve web tabanlı
olmak
üzere
sırasıyla WPF [4] ve ASP.NET [5] teknolojileri ve C#
[6] programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Veri
tabanı yönetim sistemi olarak da Microsoft SQL

Geliştirilen sistemde bir veri tabanı uygulaması
olduğu için veri tabanı bağlantı cümleciğinin gizliliği
de önem taşımaktadır. Geliştirilen uygulamada
kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığında ara
bir katman olan servise bağlanarak, kullanıcının bu
uygulamaya yetkisi varsa veri tabanı erişim bilgileri
bu servisten tarafından geriye döndürülmektedir. Veri
tabanı erişim bilgileri servis tarafından Üçlü
DES(Data Encryption Standard-Veri Şifreleme
Standardı)
Algoritması[9]
kullanılarak
saklanmaktadır. Servis alt yapısı olarak da WCF
(Windows Communication Foundation ) [10]
kullanılmıştır.
Geliştirilen uygulama gibi kurum içerisinde
geliştirilen tüm uygulamaların kullanıcı veri tabanı
tek bir sistemde tutulmaktadır. Bu sayede kurumda
tek bir kullanıcı bilgileri ile kişiler yetkili oldukları
tüm sistemlere giriş yapabilmektedirler. Bu sebeple,
kullanıcı bilgileri ile sistemde bulunan diğer veriler
farklı veri tabanlarında tutulmakta, geliştirilen veri
erişim katmanı ise bu işlemleri yönetebilmektedir.
Şekil 2‟de masaüstü uygulamasının sisteme ilk
girişteki zaman akış çizelgesi gösterilmiştir

.

Şekil 2. İstemci uygulaması sequence diyagramı
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WCF servisi ile kullanıcı adı şifre ve uygulama ID
kimlik veritabanında bir sorgu oluşturur. Sorgu
sonucunda yetki kontrolüne göre, kullanıcının yetkisi
varsa istemci veritabanına bağlantı için tekrar bir
sorgu çalıştırır. Bu sorgu sonucunda istemci
veritabının
baglantı bilgileri getirilir.
Gelen
bilgilerde kullanıcının genel bilgileri yetkileri ve
bağlantı bilgileri gelmektedir. Kullanıcı her oturum
açtığında veya oturum sonlandıgında bu işlem
gerçekleşir.
Giriş yapan kullanıcılar uygulamadaki rollerine göre
ekranlarına izinli oldukları bölümler gelmektedir.
Normal kullanıcı;

Şifreleme yapmak için uzunluğu 24 bayt
olan bir anahtar kullanılır. Her bayt için 1 eşlik biti
vardır. Dolayısıyla anahtarın uzunluğu 168 bittir.
 Veri, 3DES anahtarının ilk 8 baytı ile
şifrelenir. Sonra veri anahtarın ortadaki 8 baytı ile
çözülür. Son olarak anahtarın son 8 baytı ile
şifrelenerek 8 bayt bir blok elde edilir.

Algoritmanın akış diyagramı aşağıdaki
gibidir.

Şekil 4. 3Des Algoritma Akış diyagramı [3]
2.2. Avantajları
 Çift yö n lü çalışt ığından şifreli bir şekilde
veriler saklanabilir, istenildiği zaman geri çağrılarak
şifresi çözülebilir.
 Bilgisayarın d o n a n ı m s a l a ç ı k l a r ı n ı
kapatır. (örnek: VPN, veri haberleşme ağları) [3]
2.3. Dezavantajları
Güvenlik
tamamen
kullanılan
dayanmaktadır.
Anahtarın
zayıflığı
çözülmesini kolaylaştırır.

anahtara
şifrenin

 Daha gelişmiş bir algoritmaya sahip olan AES
(Advanced Encryption Standard-Gelişmiş Şifreleme
Standardı) şifreleme yöntemine göre
6 kat daha yavaş çalışır. [3]

Şekil 3. Normal Kullanıcı use case diagramı

Üçlü DES Algoritması3DES (Üçlü DES), 1978

2.4. Kullanıldığı Yerler

yılında IBM tarafından geliştirilmiş olan bir şifreleme
algoritmasıdır.
Brute F o r c e saldırılara kar ş ı
koymakta zorlanan DES (Data Encryption StandardVeri Şifreleme Standardı) algoritmasının üzerine
geliştirilmiştir [3].

 Bankacılık sistemi
 Ciddi güvenlik programları
 Elektronik ödeme sistemi (kredi kartıyla internetten
alışveriş yapma)
3DES, yavaş y a v a ş o r t a d a n k a l k m a k t a d ı r .
3DES‟in yerine A E S (Gelişmiş Ş i f r e l e m e
Standardı) almaktadır. [3]

2.1. Özellikleri:

2.5. .NET Teknolojisi ile 3DES Şifreleme
.NET teknolojisi ile yazılım geliştirenler, herhangi
bir ver ide şifreleme yapmak için. NET
 DES şifrelemesinin 3 kere art ardayapılması
Framework
içerisinde
yer
alan
şeklinde çalışır.
System.Security.Cryptography
kütüphanesini
kullanmaktadırlar. Bu kütüphane içerisinde yer alan
 DES şifreleme yöntemine göre 3 kat daha yavaş
fonksiyonlar sayesinde, yazılımcı istediği platformda
çalışır.
güvenli bir şekilde veri şifreleme ve şifre
çözümleme yapabilmektedir. Yazılım geliştiricinin
3DES algoritmasını kullanarak şifreleme yapabilmesi
için Triple DES Crypto Service Provider sınıfını
kullanması gerekmektedir. Bununla ilgili bağlantıda
yer alan uygulama incelenebilir[3]
 Çift yönlü çalışır. Şifrelenmiş veri geri çözülebilir.
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Şekil 5. Uzman Kullanıcı için use case diyagramları
3. Masaüstü Tabanlı İstemci Yazılım Ara
yüzleri

3.2. İstemci Seçim Panel Ekranı

Şekil 7. İstemci seçim panel ekranı
Şekil 6. Kullanıcı giriş ekranı
Şekil 6‟da NET Framework 3.0‟dan sonra gelen
grafik tabanlı altyapı oluşturan XAML tabanlı sistem
aracılığıyla tasarlanan giriş ekranı verilmiştir.
Yönetici veya alt yönetici tarafından tanımlanan
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilmektedir.

Kullanıcı giriş yaptıktan sonra kullanıcı rolüne göre
seçenekler gelmektedir. Şekil 7‟te görülen ekran
yönetici ve alt yöneticiye ait olan ekrandır.
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3.3. Talep Oluşturma Ekranı

Şekil 10. Talep detay ekranı

Şekil 8. Talep Ekranı

Şekil 10‟da taleplerin hareketleri işlem, talep ve
hareket saati bazlı listelenmektedir. Buradan talebi
farklı birime yönlendirilebilmektedir.

Şekil 8‟da kullanıcıların Talep türü ve Talebin
bulunduğu modülü belirterek konu ve açıklama
alanlarına
bilgileri
girerek
talep
isteğinde
bulunabilmektedir. Bu ekranda kullanıcının girdiği
talepte eksiklik ya da anlaşılmazlık olursa
kullanıcının dahili telefonundan da erişilebilmektedir.
İsterse kullanıcı talebi belirten ekran görüntüsünü de
ek olarak gönderebilmektedir.

Bu ekrandan talebi sonlandırma, talep hakkında son
durum bilgisi verme, talep hareketini silme ve talebi
silme işlemlerini yapabilmektedir.
3.5. Departman Tanımlama Ekranı

3.4. İstemci Talep Listesi

Şekil 11. Departman tanımlama ekranı
Şekil 11‟de Yönetici ve Alt Yöneticiler, mevcut
departmanlara departman eklenebilmekte, mevcut
departmanlar üzerinde güncelleme yapılabilmektedir.

Şekil 9. İstemci talep listesi
Şekil 9‟de kullanıcılardan tarafından oluşturulan
talepler Yönetici ve Alt Yöneticilerin Şekil 9‟de
belirtilen ekranlarına gelmektedir.
Bu talepleri alt yöneticiler inceleyip gerekli gördüğü
uzmanların birimlerine gönderebilmektedir. Uzmanlar
bu ekranda kendi birimlerine yönlendirilmiş talepleri
görebilmektedir. Eğer bu gönderilen talep kendi
birimine
ait
değilse
başka
bir
birime
gönderebilmektedir.

Aktif olarak kullanılan departmanlar üzerinde
güncelleme işlemi silme ise yapılamaz. Çünkü bu
departmana ait aktif kullanıcı vardır.
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3.6. Modül Tanımlama Ekranı

3.9 Duyuru Giriş Ekranı

Şekil 12. Modül tanımlama ekranı
Şekil 12‟de Yönetici ve Alt Yöneticiler, mevcut
modüllere modül eklenebilmekte, mevcut modüller
üzerinde güncelleme yapılabilmektedir.
3.7. Kullanıcı Hareket Türü Yetki Ekranı

Şekil 15. Duyuru giriş ekranı
Duyurular kısmında gelen verilerin giriş
ekranı Şekil 15‟tir.
3.10. Talep Hareket Listeleme Ekranı

Şekil 16. Talep hareket listeleme ekranı

Şekil 13. Kullanıcı hareket türü yetki ekranı
Şekil 13‟de Yönetici ve Alt Yöneticilerin, uzmanlara
yapacakları işlemlere göre yetki verme ekranıdır.

Şekil 16 yöneticilerin talepler üzerinde yapılan
işlemlerin detaylı döküm ekranıdır.

3.8. Kullanıcı Departmanı Eşleştirme
Ekranı

4. Web Tabanlı İstemci Yazılım
Ekranları
4.1. Web İstemci Giriş Ekranı

Şekil 14. Kullanıcı Departmanı Eşleştirme
Ekranı
Şekil 14‟de her kullanıcıya bulunduğu, aktif olarak
çalıştığı bölüm eşleştirilebilmektedir

Şekil 17. Web İstemci giriş ekranı
Şekil 17‟de web tabanlı sistemin giriş ekranıdır. Bu
ekran
üzerinden
bütün
kullanıcılar
giriş
yapılabilmektedir.
4.2. Web İstemci Talep Oluşturma Ekranı
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Şekil 18. Web İstemci talep oluşturma ekranı
Şekil 18‟de kullanıcı yetkilerine göre açılan talep
giriş ekranıdır. Şekil 18‟deki talep giriş ekranı
uzmana aittir.
4.3. Web İstemci Talep Listeleme Ekranı

geçirilmiştir. İstenilen amaçlara ulaşılmış olduğu
görülmüştür. İşlerin takibi ve yönetimi, hizmet
kalitesini arttıracak yönde gelişim göstermiştir.
Yapmış olduğumuz İstemci talep ve takip sistemi
ile hastane personelinin yazılım, donanım, web,
grafik, internet, teknik servis gibi istek ve
taleplerini bilgi işlem departmanına daha kolay bir
şekilde iletmesi, personel ile sorumlu arasındaki
iletişim karmaşasının önüne geçilerek telefon
trafiğinin azaltılması, yapılan istek ve taleplerin
takip edilerek işleme alınma zamanlarının
incelenmesi, bunların kayıt altına alınarak
problemin sahibine detaylı bilgi verilmesi, daha
önceden karşılaşılmış bir problemin nasıl çözülmüş
olduğuna ilişkin kayıtlı bilgilere ulaşım imkânı
vermesi [2], yönetimsel anlamda çalışanların
performansı hakkında bilgi vermesi, yönetim ve
bilgi işlem departmanı arasında bir raporlama aracı
olarak ta kullanılabilmesi, departmanımızın
verimliliğini ve servis kalitesini arttırıcı önemli
etkenler olmuşlardır.
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Abstract: In this paper, we present a system architecture to provide services for the visually impaired. The
system consists of a client software in a smartphone or a thin client device used to capture and display/playout
data, a computational platform such as a virtual server used to process the received data and a communication
mechanism to transfer data between the thin client and the server. Although the focus of this project is to provide
services to impaired people, the platform can be used to commercialize various services for the general public as
well.
This work was supported by Turk Telekom under Grant Number 440 000 016 9.
Keywords: Visually Impaired, Image Distortions, Digital Camera, Android.
Görme Engelliler İçin Servis Platformu
Özet: Bu araştırmada görme özürlülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetleri sağlama amacıyla
geliştirilen bir sistem mimarisi sunulmaktadır. Geliştirilmekte olan bu sistem mimarisi kullanıcı akıllı bir
telefonda geliştirilen bir istemci yazılımı ile cihaza gelen metinler veya Braille alfabesi ara yüzü veya kamera ile
çekilen üzerinde metin olan resimler ile verilerin girişini yapabilmektedir. Bu veriler geliştirdiğimiz bir protokol
ile sunucuya iletilmektedir. Tüm görüntü işleme, metinleri sese dönüştürme, resimlerde bulunan metinleri veri
haline dönüştürme işlemleri sanal sunucularda yapıldıktan sonra üretilen ses dosyası kullanıcıya
gönderilmektedir. Bu projenin odak noktası engelli insanlara hizmet sunmak olmasına rağmen, platform olarak
hem genel halk için çeşitli hizmetler ticarileştirmek için kullanılabilecektir.
Bu çalışma 440 000 016 9 hibe numarası ile Türk Telekom tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Görme Engelliler, Görüntü Bozulmaları, Sayısal Kamera, Android.
1. Introduction
In this paper, we present a new services platform to
visually impaired towards providing tools that would
make their daily life easier. Although its main focus is
for visually impaired population, the proposed
platform and produced research can be used to
commercialize new services for the general public.
While there are hundreds of thousands of applications
available for smartphones today and perhaps
thousands of new ones are being deployed every week,
there are very few applications available for the
impaired in the world and much fewer in Turkey.
Pretty much none of the applications developed for the
general public can be easily used by the impaired. We
believe the proposed platform will help these
challenges uniquely.
The system consists of a server farm accessed via
internet by thin clients. In practice, the clients are
envisioned to be mostly smartphones but could be
tablets or PCs as well. The term thin client is used to
emphasize the fact that the processing required by an
application will be done in a server farm. This is due

to the fact that the memory and processing capacity at
envisioned user devices, e.g., smartphones, is rather
restricted.
How can visually impaired people use smartphone
towards easing their daily activities? Starting with the
phone itself, it is pretty hard if not impossible for such
a person to use the keyboard even just to dial a phone
number. Voice activated dialing systems may be
available at some phones but they still are not accurate
enough and often frustrating. Can a smartphone be
used to read short documents such as menus at
restaurants, articles from a regular newspaper? Can a
smartphone be used to read book pages? Can a
smartphone be used by a visually impaired person to
get directions? Can these services be provided in real
time or almost in real time?
One possible solution to these problems may be to take
a picture of a written material of interest, such as a
restaurant menu. An application at the phone can do
some minimal processing over the picture file and
transmit over the internet to a server. At the server, the
text is converted to speech and transmitted to the
phone for play out. One of the challenges to enable
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such an application is to retrieve text from the received
image. In particular, the text material cannot be
expected to be received like you would scan a page in
a scanner. Instead, perhaps words will be scratched
(similar to how the words in middle pages of a thick
book), the text material is at an angle to the borders,
etc. Hence, a significant amount of image processing
may be required to be able to convert the received
material to text.
Another possible use of such a solution could be to
provide walking directions to visually impaired. Using
the GPS capabilities at the smartphone, the user
location information together with the destination
information can be transmitted to the server. The
location information can be also available from a
picture taken by the user (a street name or a wellknown building). The user can enter the destination
information using the Braille alphabet. The
smartphone application can update the location
information to the server and the server can provide
near real time voice commands using its own map
together with the information from the user device.
Some basic applications at the smartphones may be
available in a rather limited capability, to the visually
impaired, such as reading and sending SMS messages,
knowing who the caller is, dialing the phone number.
However, accessing internet, social sites from a smart
phone is a dream for a visually impaired. Text-tospeech (TTS) software capabilities has shown
significant progress in recent years but these programs
become rather restricted when used in smartphones.
This is mainly due to the processing capabilities and
amount of memory available at these devices.
Similarly, image processing is a process and memory
intensive task and what can be done in smartphones is
expected to be rather limited for years to come. The
basic contribution of the proposed architecture is to do
the processing of most applications at servers where
amount of memory and processing power is plenty
while minimizing the amount of processing and
memory requirements at smartphones.
1.

2. Services Architecture

The Braille system is a method widely used by blind
people to read and write. Each Braille character is
made up of six dot positions, arranged in a rectangle
containing two columns of three dots each. A dot may
be raised at any of the six positions to form sixty-four
(26) possible subsets, including the arrangement in
which no dots are raised [1, 2, and 3]. Figure 1
illustrates an example of letters defined in this
alphabet.

Figure 1. Examples of Letters in the Braille Alphabet
In the proposed architecture, the key entry system for
text is the Braille Alphabet implemented in a
smartphone. The phone screen is divided into six areas
and finger touching in an area corresponds to a dot in
the Braille Alphabet.
The second entry system is the camera. Assuming the
user can take a picture of a document of interest, the
document, after some minimal processing at the client,
is sent to a server, the server will have the intelligence
to process the received image and convert the text
retrieved from the image to speech, which then can be
played out at the user device
Enabling these two entry systems at the phone together
with the processing capabilities that will be developed
at the server can enable a variety of applications and
services for the visually impaired.
User devices have limited processing capacity and
memory. Hence, its use for computationally intensive
applications is rather limited. Furthermore, IP
addresses change as the user moves from one location
to another, potentially introducing challenges to
phones accessing servers. On the other hand, cloud
computing in general or server farms in particular have
relatively unlimited processing and memory capacity
and, fixed IP addresses. Hence, it is a logical step to
enhance smartphone applications with cloud
computing to reduce the problems related to limited
battery, processor speed, memory size, data storage,
and changing addresses. In this framework, the main
challenge is to decompose an application execution
between the client and the server seamlessly. We
propose to address some of these challenges by
introducing a service enabler layer between the
applications and the operating system.
In this framework, we envision there is a thin service
layer between the applications layer and the phone
operating system, referred to as service enabler, as
illustrated in Figure 2.
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Figure 2. Service enabler layer
The objective of the service enabler level is to provide
an interface from mobile applications that will be
developed for the visually impaired and provide
common functions that will be required by such
applications. Examples of services that will be
implemented in the service enabler include the
common user interface implemented as a phone book,
the use of Braille Alphabet among various
applications, text retrieval (such as SMS, email, etc.),
communication services with the server including
login information.
As discussed previously, the services to the user are
provided at a server. The architecture will support a
large number of users and possibly tens of services
supporting this large number of users. A high level
view of the server architecture is illustrated in Figure
3. When a client starts the application, it automatically
connects to a web service and logins to the
Login/Admin unit. After the qualifications of the client

are checked, the unit creates a virtual machine to
manage the traffic between server applications used by
clients and the clients themselves. In this framework,
each user is assigned to a virtual machine configured
to support one user only. Each virtual machine is
assigned to a local IP address and communicates with
external services via a router in its segment. The
required communication services such as DNS, NAT,
DHCP, etc. are provided by this router as well.
Once its user virtual machine is created, the client only
communicates with this machine. As a simple
example, if client y wants to read an e-mail message,
the message is sent to user y virtual machine. The
virtual machine then sends the received data to e-mail
services virtual machine which retrieves the text in the
e-mail and some information such as the sender. The
e-mail services then informs client y services machine
that the required operation is completed and the
address where the output file is stored. Client y
services then sends a message to TTS (Text-toSpeech) services virtual machine requesting the text to
be converted to a speech file and the address where the
file is stored. The TTS services retrieves the file,
converts it to a speech file and then informs the client
y services the operation is complete and the address of
the voice file. The client y services then tells the client
the service is complete and provides it with the address
of the file.

Figure 3. Server architecture
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All communication in this system uses http. In
particular, clients and their user services virtual
machines, user services virtual machines and
applications services virtual machines, all the
communication to and from router uses http to
communicate. We developed a proprietary user level
control protocol for messaging that uses http to send
and receive. This framework presents us the flexibility
of distributing user services virtual machines and
application services virtual machines without physical
limitations. It also provides scalability of the system.

is enlarged, it is possible that angled and/or
perspective distortions are detected. Hence, further
processing may be necessary before the text of interest
can be retrieved.

Figure 4. Communication Architecture
One of the main challenges in providing voice services
to visually impaired is to retrieve text from the
received image. Figure 5 illustrates examples of a
typical image of a text when the image is taken by a
camera. As seen in this figure, it is necessary to
process these received images before the text in these
pictures can be retrieved. In general, there are three
types of distortions of interest to our application:
angled distortion, geometric distortion, and perspective
distortion. In addition to processing required for these
types of distortions, it may be necessary to enlarge the
received image with as little additional distortion as
possible caused as part of this process. This is known
as scaling problem in image processing. It is also
necessary to identify and mark the area of interest to
the user in a received image [4].

Figure 6. Examples of enlarging partial images for
further processing [5]
In various images, first we need to identify the area of
interest to the user, as illustrated in Figure 7. For
example, if we are interested in identifying the traffic
plate of a car, the plate needs to be identified as
accurately as possible and separated from the rest of
the image. It is then possible to further process the
retrieved image of interest to read the interested text.
In this figure, we illustrated other examples from a
chess board. In this figure, we also notice a picture of a
text taken with an angle and distorted perspective. In
order to retrieve the text in this picture, first the angled
distortion needs to be corrected. It is then necessary to
correct the perspective distortion before the individual
words can be detected.

Figure 5. Images with perspective distortion
Next, we illustrate various examples of problems that
need to be satisfactorily addressed.
At times, it is possible that the text in an image is too
small to be identified. Hence, it is necessary to enlarge
the text first as shown in Figure 6 (a) and (b). After it
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2.

3. Conclusions

The main contribution of the proposed architecture is
to use smartphones as client devices and server farm
for the computational tasks to support the development
of applications that could help impaired people in their
daily lives. While the applications that will be
developed with this architecture would help more than
the 700,000 visually impaired alone in their daily
activities, they can also be extended to be used by the
general public, serving millions of wireless customers
and Internet customers.
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Özet: Parmak izi tanıma, yüz tanıma, el geometrisi tanıma gibi tekniklerle karşımıza çıkan biyometri;
günümüzde en çok yüksek güvenlik gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Güvenilirliği ve performansı
bakımından kullanım kolaylığı sebebiyle çok sık kullanılan biyometrik teknik parmak izi tanımadır. Parmak izi
okuyucusu yardımıyla veya dosyadan alınan parmak izi resimleri gürültü azalımı, kontrast iyileştirme, özellik
çıkarma algoritmaları, inceltme algoritmaları gibi işlemlerden geçerek sayısal bir veriye dönüştürülüp,
veritabanına kaydedilmektedir. Bu çalışmada, parmak izi tanıma algoritmalarından faydalanılarak elde edilen
sayısal veri yardımı ile görüntü şifrelemek için kullanılabilecek bir sistem mimarisi önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Parmak İzi, Sayısal Görüntü, Görüntü Şifreleme

Image Encryption By Using Fingerprint
Abstract: Biometric which encountered in such as the fingerprint recognition, face recognition, hand geometry
techniques are used in areas that require the very highest safety in this day and time. Due to the ease of use in
terms of reliability and performance, biometric technique is used very often for fingerprint recognition. By
means of fingerprint readers or taken from the fingerprint images file; noise reduction, contrast enhancement,
feature extraction algorithms, through processes such as thinning algorithms is converted to a numeric data to the
database are recorded. In this study, a system architecture is proposed to use for encrypt the image with the help
numeric data which obtained utilizing the fingerprint recognition algorithms.
Keywords: Fingerprint, Digital Image, Image Encryption
1. Giriş
Sistemler arası bağlantılarda ya da iki nokta arasındaki
haberleşmede, verilerin güvenli bir şekilde iletilmesi
gerekmektedir. İletişimde, açık haberleşme kanalı
kullanıldığında, gizli tutulmak istenen bilginin yetkisiz
kişiler tarafından ulaşılabileceği veya haberleşme
kanalına
girip
veriyi
bozabileceği
ya
da
değiştirebileceği düşüncesi her zaman önemli bir
problem oluşturmaktadır. Bu problemin giderilmesi,
gönderilen
verinin
şifrelenmesi
ile
ortadan
kaldırılabilmektedir. Böylece açık haberleşme
kanalları kullanılarak verinin güvenli bir şekilde
ulaştırılması sağlanmaktadır.
Şifreleme, askeri ve diplomatik ilişkide güvenliği
sağlamak için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak
günümüzde özel sektörde de verilerin güvenliğinin
sağlanmasına gereksinim duyulmaktadır. Sağlık
hizmetleri, finans, bankacılık gibi pek çok sektörde
bilgisayarlar arasındaki haberleşme açık kanallar
kullanılarak yapılmaktadır. Bu açık kanalların
kullanılması sırasında veri iletiminin güvenliği ve
gizliliğinin sağlanması için şifrelemeye vazgeçilemez
bir ihtiyaç olmuştur. Yakın geçmişte bir sisteme kim
olduğunuzu kanıtlamanızın ve veriye ulaşmanızın

geleneksel yolu şifreler ve PIN numaraları kullanmak
idi. Fakat bu yöntemler, günümüzde süper
bilgisayarların işlem kapasitelerinin artması ve
şifrelerin
kolaylıkla
kırılabilmesinden
dolayı
güvenliğini kaybetmiştir. Bu durum, güvenliğin daha
yüksek seviyelerde sağlanabileceği biyometrik tanıma
sistemleri ile giderilebilmektedir.
Biyometrik sistemler temelde, kişinin sadece
kendisinin sahip olduğu, değiştiremediği ve
diğerlerinden ayırt edici olan, fiziksel veya davranışsal
bir özelliğinin tanınması ile çalışmaktadırlar. “Bio”
(yaşam) ve “metron” (ölçüm) kelimelerinden türeyen
biyometrik, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak
analiz etme bilimidir. Bilişim teknolojisi ile birlikte
biyometrik genel olarak insan vücudunun parmak izi,
el geometrisi, retina ve iris, ses, yüz şekilleri gibi
özellikleriyle ilgilenir ve bunları doğrulama ve/veya
kimlik tespiti için kullanır. Biyometri, kullanıcının
fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik
saptamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü
otomatik sistemler için kullanılan genel bir terimdir[1].
Bu çalışmada, biyometrik sistem olarak parmak izi
kullanılmıştır. Parmak izi bilgisi her birey için
farklıdır. Bu nedenle çalışmada, her bireyde farklı olan
parmak izi bilgisini kullanan, parmak izinden elde
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edilen sayısal veriler yardımıyla görüntülerin
şifrelenmesini sağlayan bir sistem mimarisi
önerilmiştir.
2. Parmak İzi
Biyometrik tanıma sistemlerinde en fazla kullanılan
parmak izi, güvenlik ve personel takibi gibi pek çok
alanda karşımıza çıkmaktadır. Parmak izi, parmak
ucunda gözle görünen, girintili çıkıntılı bir haritaya
benzeyen ve deri tabakasının parmak ucunun hafifçe
bastırılması ile ortaya çıkan görüntüdür. Bu görüntü
kişiye özel, yanık veya derin kesikler olmadığı sürece
değişmeyen, yaşlanmayan ve taklit edilemeyen bir
yapıdadır. Örnek bir parmak izi görüntüsü Şekil 1’ de
gösterilmektedir.

Şekil 1. Parmak izi görüntüsü[2],
Parmak uçları dikkatlice incelendiğinde birbirinden
farklı birçok çizgi görülmektedir. Derinin epidermis
tabakasında yer alan bu kavisli çizgilere tepe ve
çizgilerin arasında kalan boşluklar ise vadi olarak
tanımlanmaktadır[3]. Tepe çizgilerinin bazıları aniden
sonlanırken bazıları ikiye ayrılarak devam etmektedir.
Tepe çizgisindeki bu ani sonlanan noktaya uç, ikiye
ayrılarak devam eden noktaya ise çatal nokta adı
verilmektedir. Bu noktalar parmak izinin öznitelik
noktalarıdır ve her bireyin parmak izinde farklı
dizilişleri ve yönleri vardır. Şekil 2’de örnek bir uç ve
çatal nokta gösterilmiştir.

2.1. Parmak İzi Tanıma Yöntemleri
Günümüzde parmak izi tanıma filtreleme ve öznitelik
tabanlı olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır.
Filtreleme tabanlı tanımada parmak izi gabor
filtresinden geçirilmektedir. Gabor filtresi, görüntü
analizinde kullanılan önemli yöntemlerden biridir.
Filtre yardımıyla bir görüntü üzerinde belli bir yöne
uzanan ayrıtlar tespit edilebilmektedir[5]. Gabor
filtresinin kullanılmasıyla parmak izinin özellik
vektörü oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu özellik
vektörü veri tabanındaki verilerle kıyaslanarak parmak
izi eşlemesi yapılmaktadır.
Öznitelik tabanlı parmak izi tanıma yönteminde
öznitelik noktalarının birbirleriyle olan ilişkileri
kullanılmaktadır. Bu yönteminin tam verimle
kullanılabilmesi için parmak izi okuyucusundan alınan
parmak izi görüntüsünün sorunsuz ve güvenilir olması
gerekmektedir. Öznitelik tabanlı parmak izi tanımada,
parmak izinin öznitelik noktaları bulunur. Bu nokta
kümesiyle veri tabanındaki nokta kümeleri arasında bir
dizi eşleme algoritmaları kullanarak parmak izi tanıma
yapılır. Parmak izi görüntüsünden çıkarılan bu
öznitelikler sonucundaki parmak izi tanıma başarısı,
görüntünün kalitesi ile doğru orantılıdır. Genellikle
alınmış olan parmak izi görüntüsü, özniteliklerin
doğrudan ve güvenilir olarak bulunabileceği kadar
kaliteli değildir. Bu sebepten dolayı görüntülerde
iyileştirme algoritmaları kullanılarak gerekli olan
minimum kalite sağlanarak öznitelik noktaları
çıkartılmaktadır.
Genel
olarak
parmak
izi
görüntüsünün
iyileştirilmesi,
parmak
izinin
inceltilmesi, yönsel histogramlar veya fourier
dönüşümü, özellik noktalarının hizalanması, merkez
nokta gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.
Filtreleme tabanlı yaklaşımda, öznitelik tabanlı
yaklaşımdan farklı olarak görüntüye ön işlem yani iz
yönlerinin bulunması, görüntünün iyileştirilmesi,
segmentasyon gibi aşamaları olmaksızın, parmak izi
görüntüsünün öz yapısından elde edilen iz yönleri,
frekansları gibi veriler üzerinden çalışılmaktadır.
Görüntü üzerinde dalgacık (walvelet) dönüşümü
yapılarak parmak izi tanıma çalışmaları yapılmaktadır.
Filtreleme tabanlı tanıma yöntemi görüntünün
büyüklüğü, dönüklüğü, aydınlığı, kalite farkı gibi
durumlardan etkilenmektedir. Ancak öznitelik tabanlı
tanıma yöntemleri parmak izi görüntüsünün kalitesi,
dönüklüğü,
büyüklüğü
gibi
durumlardan
etkilenmemektedir. Bir parmak izi tanıma sisteminin
genel tanıma aşamaları Şekil 3’ de gösterilmektedir.

Şekil 2. Uç nokta ve çatal nokta[4]
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sağlamaktır. Doğal olarak her iki yaklaşımda da geriye
dönüşüm yapılarak orijinal resmin elde edilebilmesi
beklenir. Bu çalışmada, görüntülerin şifrelenmesi ve
çözülebilmesi için değer dönüşümü yöntemi
kullanılmıştır.
4. Gerçekleştirilen Sistem Mimarisi

Şekil 3. Parmak izi tanıma aşamaları[3]
3. Görüntü Şifreleme
AES (Advanced Encryption Standard - Gelişmiş
Şifreleme Standardı), elektronik verinin şifrelenmesi
için sunulan bir standarttır. Amerikan Hükümeti
tarafından kabul edilen AES, uluslararası alanda da
defacto
şifreleme
(kripto)
standardı
olarak
kullanılmaktadır. DES' in (Data Encryption Standard Veri Şifreleme Standardı) yerini almıştır [12]. Bu
yöntemler aslında bir dizi sayısal veriden ibaret olan
resim
dosyalarının
şifrelenmesinde
de
kullanılabilmektedir. Ancak bu yöntemlerle birlikte
iki önemli sakınca ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki;
resim verileri metin verilerine göre çok büyüktür ve
geleneksel yöntemlerle şifrelenmesi çok zaman
almaktadır. İkincisi, şifrelenmiş metin tam olarak
orijinal haline çevrilmedikçe içeriği anlaşılamazken,
resim verilerinin kısmen çözülmesi bile içeriğinin
anlaşılması için yeterli olmaktadır. İnsan algısı
çözümden
kaynaklanan
hatayı
göz
ardı
edebilmektedir. Görüntülerin kısmen veya tamamen
çözülmesini engellemek için çeşitli resim şifreleme
teknikleri geliştirilmiştir [6].
Resim şifreleme algoritmalarının üç temel fikri vardır.
Bunlar; değer dönüşümü[7–8-9], yerel permütasyon
[10-11] ve değer dönüşümü ile yerel permütasyon
yöntemlerinin kombinasyonlarıdır [10].
Değer
dönüşümü,
orijinal
pikselin
veri
değerinin
algoritmadaki işleme tabi tutulduktan sonra aldığı yeni
değer olarak tanımlanmaktadır.
Yerel permütasyon
algoritmaları, orijinal piksel verisinin bulunduğu
pozisyonunun yer değiştirmesi olarak ifade
edilmektedir. Bunların kombinasyonları ise; her iki
yöntemin
birlikte
kullanılması
ile
gerçekleştirilmektedir.
Sonuçta resim şifreleme
yaklaşımlarında esas olarak, resmi oluşturan pikselleri
temsil eden sayısal değerlerin değiştirilmesini veya bu
piksellerin resimdeki yerlerinin değiştirilmesini

Parmak izi yardımı ile görüntülerin şifrelenmesi için
gerçekleştirilen sistemin genel işleyiş mimarisi Şekil
4’te
gösterilmektedir.
Mimari,
parmak
izi
özniteliklerinin
çıkarılması
ve
saklanması,
özniteliklerden faydalanarak sayısal veri elde edilmesi
ve
görüntünün
şifrelenmesi
bileşenlerinden
oluşmaktadır. Görüntülerin şifrelenmesi için değer
dönüşümü yöntemi kullanılmıştır. Değer dönüşümü
yöntemi, görüntünün (i,j) noktasındaki piksel değeri ve
parmak izi sayısal değerinin XOR işlemine tabi
tutulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu işlem de orijinal
görüntünün tekrar elde edilebilmesi için şifreli
görüntünün (i,j) noktasındaki piksel değeri ile yine
parmak izi sayısal değerinin XOR işlemine tabi
tutulması yeterlidir. Şifreleme işleminin blok
diyagramı Şekil 5’de gösterilmektedir.

Şekil 5. Görüntü şifreleme ve deşifreleme blok yapısı
Parmak izi verisi kullanılarak gerçekleştirilen
şifreleme ve deşifreleme işlemlerinin Delphi kodu
aşağıda verilmiştir. Orijinal görüntünün XOR işlemine
tabi tutulması şifrelenmiş görüntünün elde edilmesini,
şifrelenmiş görüntünün tekrar XOR işlemine tabi
tutulması ise orijinal görüntünün elde edilmesini
sağlamaktadır. Bu nedenle önerilen yöntemde
şifreleme ve deşifreleme işlemleri aynı yöntemi
kullanmaktadırlar.
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procedure Sifreleme(const OrjinalResim: TBitmap;
Key: Integer);
var
BytesPorScan: Integer;
w, h: integer;
giris,cikis: pByteArray;
begin
try
SifreliResim:= TBitmap.Create;
SifreliResim.Width := OrjinalResim.Width;
SifreliResim.Height:= OrjinalResim.Height;
Satir_Sayisi:= OrjinalResim.Width;
except
raise Exception.Create('Hata Oluştu');
end;
RandSeed := Key; //Şifre parmak izi verisi
for h := 0 to OrjinalResim.Height - 1 do
begin
giris := OrjinalResim.ScanLine[h];
cikis := SifreliResim.ScanLine[h];
for w := 0 to Satir_Sayisi - 1 do
begin
cikis[w] := giris[i] XOR random(256);
end;

Şekil
end;
5. Sonuçlar ve Öneriler

4. Sistemin genel işleyiş mimarisi

SifreliResim.Picture.Graphic:=Windows
SifreliResim;7
end;

Bu bölümde önceki kısımlarında detayları verilen
yöntemin uygulanması ile elde edilen sonuçlar ele
alınmaktadır. Günümüzde bilinen birçok yöntemin
uygulanması, kolay olması nedeni ile gri resimler
üzerinde gerçekleştirilmektedir. Fakat önerilen
sistemde, resmin türünün ve biçiminin önemli
olmadığı görülmüştür.
Geliştirilen sistemi test etmek amacıyla oluşturulan
yazılım, Delphi 2005 programlama dilinde kodlanıp ve

işletim sisteminde Intel Core 2 DUO 2.53
GHz işlemci ve 4GB ana belleğe sahip bilgisayar
üzerinde çalıştırılmıştır. Uygulamanın hızına dair bir
fikir olması bakımından elde edilen değerler Tablo 1’
de, görüntü şifreleme alanında sık kullanılan gri ve
renkli tonlamalı “lena.bmp” resimleri ile 24 bit gri ve
renkli
tonlamalı
“baboon.bmp”
resimlerinin
şifrelenmiş ve şifresi çözülmüş görüntüleri ise Şekil
6’da gösterilmektedir.
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Tablo1. Görüntü şifreleme ve deşifreleme süreleri ve veri miktarları

Resim

Resmin
Boyutu

Şifrelenen
Veri
Miktarı[Byte]

Şifresi
Çözülen Veri
Miktarı [Byte]

Şifreleme
Süresi
[msn]

Lena.bmp(gri)
Lena.bmp(renkli)
Babooon.bmp (gri)
Baboon.bmp(renkli)

256x256
256x256
256x256
256x256

196662
196662
196664
196662

196662
196662
196664
196662

70
70
69
79

Şifre
Çözme
Süresi
[msn]
69
70
69
86

Şekil 6. Şifrelenmiş ve deşifrelenmiş görüntüler
Şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin başarılı
olabilmesi için herhangi bir veri kaybının olmaması
gerekmektedir. Bu nedenle şifreleme ve deşifreleme
işlemleri yapıldıktan sonra şifreli ve orijinal resim
arasındaki ortalama karesel hatanın (MSE - mean
sequared error) bulunması geliştirilen yöntemin
başarısı hakkında fikir elde etmemizi sağlayacaktır.
MSE, iki resim arasındaki farkı belirlemek için
kullanılmaktadır.

Yukarıda S orijinal görüntüyü ve Y şifrelenmiş
görüntüleri, M ve N orijinal görüntünün gerçek
boyutlarını göstermektedir. Elde edilen MSE değerleri
ve orijinal görüntü ile şifresi çözülmüş görüntülerin
piksel piksel karşılaştırılmasıyla elde edilen sonuçlar
Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2. Orijinal ve işlenmiş görüntülerin MSE değerleri

Görüntü

MSE

Lena.bmp (gri)
Lena.bmp (renkli)
Baboon.bmp(gri)
Baboon.bmp(renkli)

0
0
0
0

Şifrelenen
Resim
Piksel
Sayısı
65536
65536
65536
65536

Şifresi
Çözülmüş
Resim
Piksel Sayısı
65536
65536
65536
65536

MSE denklemi kullanılarak yapılan testte herhangi bir
piksel kaybının olmadığı görülmüştür. MSE’ nin 0’a
yakınlığı,
öne sürülen
modelin
yeterliliğini
göstermektedir.
Önerilen yöntemde, her ne kadar görüntü şifreleme
alanında sıklıkla kullanılan “Lena.bmp” ve
“Baboon.bmp” kullanılmış olsa da, bilinen farklı
görüntü formatlarını ve büyük boyutlardaki resimleri
kolaylıkla şifreleyebilmekte ve deşifreleyebilmektedir.
Orijinal görüntünün elde edilebilmesi ancak parmak
izinden elde edilen anahtar verisinin bilinmesi ile
mümkündür. Anahtarın deneme ile bulunması güçtür.
Yöntemde, görüntü piksellerinde çakışma mümkün
olmadığından herhangi bir veri kaybı meydana
gelmemektedir. Dolayısı ile Tablo 2 dikkate
alındığında önerilen parmak izi ile görüntü şifreleme
yönteminin başarılı olduğu söylenebilmektedir.
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Özet:

Günümüz teknolojisindeki gelişmeler, gizli tutulması gereken bilgilerin farklı kaynaklar arasında
paylaşılması sırasında, bilgi kaynağı sahipleri için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle doktor ve hasta
mahremiyetinin farklı yasalar korunduğu düşünüldüğünde veri gizliliğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu
çalışmada, doktorun hasta hakkında yapmış olduğu teşhis ve tetkiklerin üçüncü şahıslardan gizlenmesini ayrıca
doktorlar arasında bilgi alışverişinin güvenli yapılmasını sağlayan bir sistem önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Steganografi, Medikal görüntüler, Hasta Hakları
Ensuring the Confidentiality of Medical Image Doctor-Patient Information
Abstract: The advancements in today’s technology, while being shared among different sources of information
to be kept secret, are causing serious problems for the people owing the source of information. The importance
of the confidentiality of the date can be understood better especially when considering that doctor and patient
privacy is being protected by different laws. In this study a system is recommended to keep diagnosis and
investigations made by the doctor hidden from the third person and also to enable the secure exchange of the
information among the doctors.
Keywords: Steganografi, Medical images, Patients’ Rights

1. Giriş
Bilgisayar ve elektronik dünyasındaki gelişmeler, gizli
tutulması gereken bilgilerin bir kaynaktan başka bir
kaynağa aktarılması sırasında, bilgi kaynağı sahipleri
için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bilgi iletimi için
ise genel kullanıma açık ortamlar yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu ortamlarda bilgi güvenliği büyük
önem taşıdığından, bilgi gizleme ve iletimi üzerinde
yapılan çalışmalar da yoğun bir talep ve ilgi
görmektedir.
Bilgi güvenliğinin sağlanması gereken en önemli
durumlardan biri de doktor ve hasta arasındaki
gizliliktir. Doktor, kendi vicdanına ve hastanın
yararına hareket ederken, aynı zamanda hastanın
özerkliğini ve haklarını da garanti etmelidir [1]. Dünya
Tabipler Birliği, bu düşüncesinden hareketle, 1981’de
ilk kez Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’ni
yayımlamıştır. Bu metinde “Hasta, kendisiyle ilgili
tüm tıbbi ve kişisel bilgilerin gizliliğine gereken
saygıyı göstermesini hekiminden bekleme hakkına
sahiptir” cümleleriyle karşımıza çıkan gizlilik hakkı,
1995 tarihli Bali Hasta Hakları Bildirgesi’nde daha da
genişletilmiştir [2]. Bali Hasta Hakları Bildirgesi’nde
hastanın gizlilik hakkı ile ilgili yayınlamış olduğu
maddeler aşağıda verilmiştir [3].

Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı,
tedavisi ve kişiye özel diğer tüm bilgiler ölümden
sonra bile gizli olarak korunmalıdır. İstisna olarak

hasta yakınlarının kendileri ilgili sağlık risklerini
öğrenmeleri açısından bu bilgilere ulaşabilme hakkı
olabilir.
Gizli bilgiler sadece hastanın açık izni veya
mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.
Hastanın açık olarak izin vermediği durumlarda bu
bilgiler sadece bilgilendirilmesi gereken diğer sağlık
personeline verilebilir.
Hastanın kimliğine ait tüm bilgiler korunmalıdır. Bu
bilgilerin korunması usulüne uygun yapılmalıdır. Bu
tür verilerin alındığı insan ürünleri de aynı şekilde
korunmalıdır.
Avrupa hasta haklarının geliştirilmesi bildirgesi olarak
da 1994 tarihli Amsterdam Bildirgesi de aynı
yaklaşımlar benimsenmiştir. Bildirgede, “Sağlık
kurumlarına başvuran hastalar, kurumların özel
hayatlarının korunmasını sağlayan fiziksel özelliklere
sahip olmasını bekleme hakkına sahiptirler”
düzenlemesiyse, hasta mahremiyetinin belki de en
hassas noktasını oluşturmuştur. Nitekim İstanbul
Tabip Odası başvuruları arasında yapılan bir çalışmaya
göre; hastaların “mahremiyet” konusunda en büyük
yakınmalarını,
sağlık
kuruluşlarının
fiziksel
koşullarının oluşturduğu ortaya konmuştur [2].
Tüm bu durumlar ve teknolojik gelişmeler göz önüne
alındığında doktor ve hasta arasındaki mahremiyeti
sağlamanın ve bilgilerin üçüncü şahısların eline
geçmesini engellemenin yolu bilgileri şifrelemek veya
gizlemektir. Şifrelenmiş veya gizlenmiş verinin
bulunduğu ortamda görünmez olması ve tekrar eski
haline getirebilme zorluğu bilgi güvenliğinin

333

Medikal Görüntülerde Doktor-Hasta Bilgi Gizliliğinin Sağlanması
Vedat Bayraklı, Erdal Güvenoğlu

sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Bunun için

çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir [4]. Veri gizleme

disiplini içerisinde en yaygın kullanılan teknik

Steganografi tekniğidir.
1.1.

Steganografi

Bilgi gizleme yönteminin önemli bir alt disiplini olan
Steganografi, bir nesnenin içerisine bir verinin
gizlenmesi olarak tanımlanabilir [5]. Steganografi
kelimesi kökleri “στεγαυος” ve “γραΦειν”’den gelen
Yunan alfabesinden türetilmiştir. Tam olarak anlamı
“kaplanmış yazı” (covered writing) demektir [6].
Steganografi’ nin amacı gizli mesaj ya da bilginin
varlığını saklamaktır. Taşınmak istenen mesaj bir
başka masum görünüşlü ortamda saklanarak, üçüncü
şahısların iletilen mesajın varlığından haberdar olması
engellenmektedir. Bu yaklaşımla ses, sayısal resim,
video görüntüleri üzerine veri saklanabilmektedir.
Görüntü dosyaları içerisine saklanacak veriler metin
dosyası olabileceği gibi, herhangi bir görüntü içerisine
gizlenmiş başka bir görüntü dosyası da olabilmektedir
[7].
Gizli bilgiyi bir resme gizleme işleminde iki dosya söz
konusudur. Kapak resim ya da örtü verisi (cover
image) olarak adlandırılan ilk dosya, gizli bilgiyi
saklayacak resim dosyasıdır. İkinci dosya ise
gizlenecek bilgi olan mesajdır. Bu mesaj da stego
olarak isimlendirilmektedir. Mesaj, açık metin (plain
text), şifreli metin (chipher text), başka resimler veya
bit dizisi içinde saklanabilecek başka bir şey
olabilmektedir. Veri gizleme işlemi sonucunda kapak
resim ve gömülü mesajın oluşturduğu dosyaya “stego
resim” adı verilmektedir [7]. Steganografi tekniği ile
veri gizleme ve orijinal veriyi elde işleminin genel
sistem yapısı Şekil 1’ de gösterilmektedir.

En önemsiz bite ekleme
Maskeleme ve filtreleme
Algoritmalar ve dönüşümler [7].
En önemsiz bite ekleme (LSB - Least Significant Bit)
en yaygın kullanılan bilgi gizleme yöntemlerinden
biridir. Dolayısı ile bu çalışmada önerilen yöntemde
LSB yöntemi tercih edilmiştir.
1.2. En Düşük Bite Ekleme Yöntemi
En önemsiz bite ekleme yöntemi yaygın olarak
kullanılan ve uygulanması basit bir yöntemdir. Bu
yöntemde; resmi oluşturan piksellerin her byte’ nın en
önemsiz bitinin yerine gizlenmesi istenen verinin
bitleri sırasıyla verinin başlangıcından itibaren birer
birer yerleştirilmektedir.
Örneğin;
resmin
piksel
değerlerinin
binary
karşılığının;
10001001 11101001 11101001 10011011
10011011 10001001 00011111 00011101
şeklinde olduğunu düşünelim. Buna S (01010011)
karakterini eklersek resim;
10001000 11101001 11101000 10011011
10011010 10001000 00011111 00011101
şeklinde değiştirilmiş olacaktır. Ancak, ekleme sırayla
yapıldığında içine metin gizlenmiş bir resim üçüncü
şahıslar tarafından kolaylıkla çözülebilmektedir. Bu
dezavantajın giderilebilmesi için yöntemde [8]
tarafından önerilen ve yine LSB yöntemini kullanan
Shuffle Algoritması kullanılmıştır.
Bu çalışmada, doktor-hasta mahremiyetini sağlanmak
amacıyla steganografi tekniğini benimseyen bir veri
gizleme ve veri çözme sistemi önerilmiştir.
2. Önerilen Sistem Mimarisi
Doktor – hasta gizliliğinin sağlanması için
steganografi tekniğinin kullanılarak önerilen sistem
mimarisi Şekil 2’ de gösterilmektedir. Mimari, veri
gizleme, veri çözme ve verinin başka bir doktor ile
paylaşılarak
görüş
alınması
bileşenlerinden
oluşmaktadır. Her bir bileşenin görevi ve sistemdeki
rolü mantıksal olarak ayrıktır. Ancak sistem gerçek
uygulamada her bir kullanıcı için bu bileşenleri
içermektedir. Örneğin, Doktor 1 için veri gizleme, veri
çözme
ve
dosya
gönderme
bileşenleri
kullanılmaktadır. Bu bileşenler diğer tüm doktorlar
içinde benzer biçimdedir.

Şekil 1. Steganografi Sistem Yapısı
Bilgi gizlemek amacıyla birbirinden farklı steganografi
teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler 3 ana başlık
altında toplanmıştır.
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Şekil 2. Sistemin genel işleyiş mimarisi
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Önerilen sistem mimarisi şu şekilde çalışmaktadır.
Öncelikle doktorların işlem yapabilmesi için sisteme
giriş yapmaları zorunludur. Doktorlara kullanıcı adı ve
şifre
bilgileri
sistem
yöneticisi
tarafından
verilmektedir. Sisteme giriş yapan doktor veri gizleme,
veri çözme ve dosya gönderme menü seçenekleri ile
karşılaşmaktadır. Doktorlar için kullanılan menü
seçenekleri Şekil 3’ de gösterilmektedir.

Veri gizleme ve veri çözme işlemleri aynı ekran
üzerinde yapılmaktadır. Doktor, elde etmiş olduğu
tıbbi görüntüyü kendi branşı dışındaki doktorlar ile
paylaşabilmekte ve geri bildirim alabilmektedir. Bu
veri iletimi sırasında hasta hakkında belirtilen görüşler
LSB yöntemi ile gizlendiğinden, üçüncü şahısların
görüşlere ulaşabilmesi oldukça güçtür. Kullanılan veri
gizleme ve veri çözme ekran görüntüleri Şekil 4’ de
gösterilmektedir.

Şekil 3. Doktor işlem menüsü
Doktor, veri gizleme seçeneğini kullanarak hasta
hakkında yapmış olduğu teşhis ya da tetkik sonucunu
steganografi tekniğini kullanılarak gizlenmektedir.
Veri gizlenen tıbbi görüntü hasta veritabanında
saklanmaktadır.
Hasta
veritabanında
görüntü
sistematik bir şekilde kaydedilmektedir. Yani hangi
doktorun hangi hasta için teşhis yaptığı kolaylıkla
öğrenilebilmektedir. Tıbbi görüntünün hasta adı ve
vatandaşlık numarası kullanılarak kaydedilmesi de
dosya karışıklığını önlemektedir.
Steganografi tekniği olarak LSB yöntemi ve [8] ‘ de
önerilen yöntem kullanılmaktadır. Veri gizliliği son
derece önemlidir. Bu nedenle yöntem, sadece teşhisi
ve tetkiki yapan doktor tarafından bilinen bir şifre
eklenerek güçlendirilmiştir.

Şekil
4. Veri
gizleme ve veri çözme ekran görüntüsü
Tıbbi görüntünün karşı doktorlara iletilebilmesi için
dosya gönderme seçeneği kullanılmıştır. Dosya
gönderme formu, dosyanın hangi doktor tarafından
hangi doktora iletileceği, konusu, mesajı ve iletilecek
dosyanın yolu bilgilerini içermektedir. Karşı doktora
iletilen mesajda dosya yolu yardımı ile veri gizlenmiş
görüntü elde edilebilmektedir. Görüntü içerisine
gizlenmiş veri, veri çözme algoritması yardımı ile elde
edilmektedir. Elde edilen veriye yeni teşhis eklenerek
yine karşı tarafa aynı yollarla iletilmektedir. Şekil 5’
de dosya gönderme formu ekran görüntü
verilmektedir.

Şekil 5. Dosya gönderme formu
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2.

Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde önceki kısımlarında detayları verilen
yöntemin uygulanması ile elde edilen sonuçlar ele
alınmaktadır. Günümüzde bilinen pek çok steganografi
algoritması, uygulanmasının kolay olması nedeni ile
gri resimler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu
çalışmada kullanılan yöntemde, resmin türünün ve
biçiminin ve hatta çözünürlüğünün önemli olmadığı
görülmüştür.
Geliştirilen sistemi test etmek amacıyla oluşturulan
yazılım, Visual Studio 2010 C# programlama dilinde

kodlanıp ve Windows 7 işletim sisteminde Intel Core 2
DUO 2.1 GHz işlemci ve 4GB ana belleğe sahip
bilgisayar üzerinde çalıştırılmıştır. Önerilen sistem
gelişim ve test aşamasında olduğundan yerel ağ
üzerinde denenmiştir.
Uygulamanın gerçekleştirilmesinde kullanılan farklı
çözünürlüklerdeki gri ve renkli tonlamalı röntgen
görüntülerine tetkik metni gizlenmiş ve veriler tekrar
elde edilmiştir. Kullanılan orijinal ve veri gizlenmiş
görüntüler Tablo1’ de gösterilmektedir.

Tablo1. Uygulamadan elde edilen sonuç görüntüleri ve metinler
Orijinal Görüntü

Veri Gizlenmiş
Görüntü

Gizlenen Metin

Çözülmüş
Metin

Sol akciğer
üzerinde
bilinmeyen bir
leke
görülmüştür.

Sol akciğer
üzerinde
bilinmeyen bir
leke
görülmüştür.

Beyne yakın bir
noktaya kadar 20
cm lik bir çivi
saplanmıştır

Beyne yakın bir
noktaya kadar 20
cm lik bir çivi
saplanmıştır

Tablo 1’ den de görüldüğü üzere, veri gizleme ve veri
elde
etme
işlemleri
başarılı
bir
şekilde
gerçekleştirilmiştir. Veri gizlenmiş görüntülere dikkat
edildiğinde gözle görülebilir bir bozulmanın olmadığı
ve görüntü kalitesinde bir değişlik yaşanmadığı
görülmektedir. Tasarlanan bu sistem doktor – hasta
mahremiyeti dışında, veri gizliliğinin ihtiyaç
duyulduğu her alanda rahatlıkla kullanılabilecektir.
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Özet: Dokunmatik Ekranlı Sistemler, mikro işlemci ve mikro denetleyici sistemlerindeki gelişmelere paralel
olarak otomatik para çekme makinelerinden cep telefonlarına, tablet bilgisayarlardan tıbbi cihazlara kadar her
alanda hızla yaygınlaşmaktadır. Kullanıcı ile kontrol sistemi arasında diğer sistemlere göre daha görsel ve daha
etkileşimli bir iletişim sağlaması kullanım alanının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Yapılan çalışmada; Pic18f452
mikro denetleyicisi, 128*64 piksel Grafik LCD, 2.8 inç rezistif dokunmatik panel, Mikroelektronika firmasının
dokunmatik panel kontrol kartı ve mikrobasicPro5.0 derleyici yazılımı kullanarak örnek bir seraya ait sıcaklık,
nem ve sulama otomasyonu modellemesi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Ekran, Mikro Denetleyici, Sera Otomasyonu
Touchscreen Menu Design
Abstract: In parallel with the developments in microprocessor and microcontroller systems, such as
automated teller machine, mobile phones, tablet computers and medical devices are becoming increasingly
common in all areas. In this study; pic18f452 microcontroller, 128*64 pixels Graphic LCD, 2.8” resistive
touch panel, Mikroelektronika Co.’s touch panel control card and microbasicpro 5.0 using compiler software,
a sample greenhouse of the temperature, moisture and modeling irrigation automation is carried out.
Keywords: Thouchscreen, Microcontroller, Greenhouse Automation
1. Giriş

sistemi ve kullanıcının dokunmasını nerelere
gerçekleştirebileceğine
dair
kullanıcıyı
yönlendirmeye ve kullanıcıya bilgi aktarmada
kullanılan grafik lcd (GLCD) lerdir. Dokunmatik
Ekran
Paneli,
üzerine kullanıcı
tarafından
dokunulduğunda bu dokunmanın hangi koordinatlara
yapıldığı bilgisini tespit eden ve kontrol sistemine
aktaran kısımdır. Kontrol Sistemi ise, dokunmatik
panelden gelen koordinat bilgilerini yorumlayarak
sistemin hangi davranışlarda bulunması gerektiği
kararına varan ünitedir [1]. Kontrol Sistemleri, mikro
denetleyici, mikroişlemci ve PLC gibi sistemlerden
oluşur. GLCD ise kontrol sisteminden gelen
görüntüleri
kullanıcıya
sunarak,
kullanıcıyı
yönlendirmede kullanılır.

Yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler insanoğlunun
teknoloji ile olan bağlarını arttırmıştır. 20. yüzyılın
başlarında telefon ile iletişim kurmak hayal iken
21.yüzyılda telefon cepte taşınabilir hale getirilmiş,
buna ilave olarak cep telefonları, internet
uygulamalarından navigasyona kadar her türlü
uygulamayı yapabilecek teknolojik donanıma sahip
haline getirilmiştir. Teknolojideki bu gelişmeler
insanoğlunun teknolojiye olan ilgisini daha da
arttırmakta ve yeni teknolojik gelişmeleri de
peşindensürüklemektedir. Günümüzde çok yaygın
hale gelmiş olan dokunmatik ekranlı sistemler de
bundan etkilenmiştir.
Kullanıcı ile kontrol sistemi
arasında iletişimi sağlamada tercih edilen donanım
haline gelmiştir. Kontrol sistemine veri girişinde 2.1. Dokunmatik Ekran Tarihsel Gelişimi
klavye ve farenin yaptığı işleri tek başına yapabiliyor
olması, klavye ve fareye göre daha az yer kaplaması 1982 yılında ilk defa kumlanmış bir yüzey (buzlu
cam) bir kamerayla izlenerek yazılımla birlikte
tercih edilme nedenlerindendir.
işlenmiştir. 1983 yılında el hareketlerini algılamaya
dayalı ilk sistem geliştirilmiştir. Veri tabanında daha
2. Dokunmatik Ekran
önceden tanımlanmış belirli hareketler izlenip
işlenmiştir. 1984 yılında ilk ve
gerçek anlamda
Dokunmatik Ekran, LCD, GLCD ya da CRT monitör
dokunmatik
ekranlar
geliştirilmiştir.
Kapasitif
üzerine yerleştirilmiş ve kullanıcının ekran üzerinde
matrislerle kaplanmış bir yüzey dokunulan noktayı
noktanın koordinat bilgilerinikontrol sistemine
algılayabilmektedir. Günümüzdeki kullanılan kiosklar
aktaran sistemlerdir. Dokunmatik Ekran, birbirleriyle
bu prensiple hala sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
iletişim halinde bulunan üç sistemden meydana
1985 yılında çoklu dokunma destekli tablet olarak ilk
gelmektedir. Bunlardan bir tanesi dokunmatik ekran
ürün dokunulan yeri ve şiddetini aynı anda
paneli,
dokunmatik ekran panelinden gelen
sinyalleri anlamlandırarak yorumlayan kontrol algılayabiliyordu. Kapasitifler burada da devredeydi
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ve optik olarak izlemeye gerek duyulmadığı için daha
ince (boyut olarak) bir çözüm sunmuştur.
1985 yılında Snsor-Frame tekniğiyle havada
oluşturulan bir bölgede optik olarak parmaklar takip
ediliyor ve işleniyordu. Fakat gölgeler ve bazı fiziksel
yetersizlikler bu tekniğin kullanışlı olmasını
engellemiştir.
1986 yılında birincisi istenen yeri işaretlemek diğeri
sürüklemek ya da gidilmek istenilen yeri göstermek
üzere İki farklı tabletle kontrol etme fikri denenmiştir.
Fakat çok kullanışlı olmadığı görülmüştür. 1991
yılında kullanılan LCD panellerdeki piksellere,
dışarıya görüntü verme yetisinin yanı sıra dışarıdan
gelecek tepkiyi algılama yetisi de kazandırma fikri ilk
defa ortaya atılmıştır. 1991 yılında dijital masa ile
önden projeksiyon yöntemi kullanılarak görüntünün
üzerinde yapılan işlemler (işaretleme, dokunma vs.)
optik ve akustik olarak ilk defa işlenmiştir.
1992
yılında tek noktaya duyarlı ilk dokunmatik ekranlı cep
telefonu piyasaya sürülmüştür.
1992 yılında kullanımda olan farenin yanında aynı
anda kullanılabilen ikinci bir aygıt olarak, asıl amacı
grafik tabanlı programlarda ölçeklemek ve konum
belirtmek olan ürün piyasaya sürülmüştür. 1995/1997
yılları arasında Toronto üniversitesinde ters
projeksiyon tekniği ile aktif masa isimli uygulamada
baş parmak ve işaret parmağı ile, oluşturulan sanal bir
nesneyi kaydırma uygulaması denenmiştir. 1999
yılında portföy duvarı adlı ürün piyasa sunulmuştur.
Tam bir çoklu dokunmatik olmasa da basit anlamda
parmak ile işlemler yapılabilmektedir. 2002 yılında
Smart skin adlı ürün ile interaktif yüzeyde insan eli
ve parmak hareketleri algılanabiliyor, konumlarına
göre aralarındaki mesafe
hesaplanabiliyordu.
Buradaki tekniğin altında yine kapasitif matrisler
yatıyordu.
2003 yılında Microsoft Başkanı Bill Gates tarafından
Surface projesi tanıtılmıştır. 2005 yılına kadar 85
adet prototip geliştirilmiştir.
2004 yılında ters projeksiyon ile görüntü işlemeye
dayalı sistemle birlikte el hareketlerine dayalı
etkileşim kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik,
çoklu kullanıcıya veya dokunmaya duyarlı aynı
zamanda görüntünün oluştuğu
yerde
işlem
yapabilen ilk tekniktir. Surface'in 30 Mayıs 2007'de
Steve Ballmer tarafından "All Things Digital" sloganı
ile California Carlsbad'da yapılan bir konferans ile
geniş kapsamlı tanıtımı yapılmıştır. 2007 yılı
sonlarında ilk olarak kurumsal müşteriler için satışa
sunulmuştur. Apple ise çoklu dokunma teknolojisini
kullandığı ilk cihazı iPhone'u 2007 Ocak ayında
tanıtmış, 29 Haziran 2007 da piyasaya sürmüştür.
2007 den bu yana farklı çoklu dokunma
teknolojisinin patentlerini alan Apple, Ocak 2009
tarihi itibariyle çoklu dokunma teknolojisinin bütün
haklarını Amerikan Patent Enstitüsünden almıştır [2].
2.2. Dokunmatik Ekran Çeşitleri

Rezistif Dokunmatik Panel
Rezistif ya da diğer bir deyişle dirençli dokunmatik
ekranlar birçok katmandan meydana gelmektedir.
Bunların en önemlilerini ise aralarında ufak bir boşluk
bulunan iki adet iletken katman oluşturmaktadır [2].
Dokunmanın X koordinatını belirlemek için x
düzleminde panelin sol tarafı 5V, sağa doğru gittikçe
ise azalarak 0V’a düşmektedir. Aynı şekilde Y
koordinatını belirlemek için de y düzleminde sıfıra
yaklaştıkça 0V, y değeri arttıkça ise 5V’a kadar
artmaktadır. Buradan elde edilen gerilim değerleri ayrı
ayrı Analog-Dijital Dönüşüme tabi tutularak
dokunuşun hem X hem de Y düzleminde nereye
yapıldığı hesaplanabilmektedir.

Şekil 1. Rezistif Dokunmatik Panel Yapısı

Şekil 2. Rezistif Dokunmatik Panel Çalışması
 Kapasitif Dokunmatik Panel
Kapasitif sistemlerde elektrikle yüklenmiş bir katman
ekrandaki cam panel üzerine yerleştirilmiştir. Ekrana el
ile ya da iletken bir cisimle dokunulduğunda kapasitif
katmandaki yükün bir kısmı kullanıcıya aktarılır. Bu
yük değişimi ekranın köşelerine yerleştirilmiş olan
devreler tarafından ölçülür. Kontrolcü her köşedeki
yük değişimlerini hesaplayarak tam olarak dokunulan
noktayı algılar ve bu noktayı sürücü yazılımına
gönderir. Sürücü yazılımı tarafından bilgisayara
anlayabileceği şekilde dokunulan nokta aktarılır.
Kapasitif sistemlerin çalışması için ekranın elektrik
akımını alabilecek nesne kullanılması zorunludur.
Ayrıca kapasitif teknolojide yüzeyde bulanan kapasitif
folyonun yanlış kimyasallar ile silinmesi duyarlılığın
bozulmasına neden olabilmektedir. Kapasitif sistemler
ekran ışığının %90 kadarını geçirirler. Bu özellik
bakımından %75’ e yakın geçirgenlik sağlayan
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dirençli sistemlerden daha avantajlı durumdadırlar. Bu
geçirgenlik kapasitif sistemlerin daha kaliteli ekran
görüntüsüne sahip olmalarını sağlar [3].
 Yüzey Akustik Dalgalı Dokunmatik Panel
Yüzey ses dalgalı sistemlerde ekranın bir ucundan
diğer bir ucuna ses dalgaları gönderen bir verici ve
bu dalgaları alan bir alıcı vardır. Yüzey ses dalgalı
ekranların çalışma prensipleri, üretilen ses
dalgalarının vericiden alıcıya ulaşmasının (dokunuş
ile) engellendiği noktanın (hassas ve kesin bir
şekilde) tespit edilmesine dayanır [3].
 Kızılötesi Dokunmatik Panel

Şekil 4. Pic18F452 Pin Yapısı

Kızılötesi ışık demetleri ekranın bir tarafından diğer
tarafına gönderilir, diğer taraftaki duyargalar ışığın
gelip gelmediğini sürekli kontrol ederler. Işık
geliyorsa kontrol sistemine 1, gelmiyorsa 0 verisini
gönderirler. Dokunuşla ışığın diğer tarafa geçişini
engellenir, böylece duyarga kontrol sistemine
0 komutu gönderir. Kontrol sistemi komutun geldiği
duyargaya göre dokunuşun o eksendeki yerini
belirler. Diğer eksende de aynı işlemler tekrarlanır,
böylece iki eksende koordinatlar belirlenmiş olur.

Dokunmatik panel kontrol kartı mikroelektronika
firması tarafından rezistif dokunmatik panel ile mikro
denetleyici arasında bağlantıyı sağlamak için üretilmiş
ve piyasaya sunulmuştur. Devre yapısı, rezistif
dokunmatik panelden gelen analog sinyallerin pull up
ve pull down yapılarak mikro denetleyiciye
gönderilmesi ayrıca rezistif dokunmatik panel
çıkışında bulunan flat kablonun baskı devre sistemine
dönüşümünü sağlamaktadır. Pull up ve Pull down
yapılmasındaki amaç rezistif dokunmatik panelden
gelen analog sinyalin parazitlerinden arındırılması
ve kararlı hale getirilmesini sağlamaktır.

Şekil 5. Dokunmatik Panel Kontrol Kartı

Şekil 3. Kızılötesi Dokunmatik Panel
2.3. Kontrol Birimi
Rezistif dokunmatik panel kullanılan sistemlerde
rezistif dokunmatik panel uçlarında dokunulan
noktaya göre değişken bir analog gerilim değeri
oluşur. Bu gerilim değerinin tespit edilmesi ve mikro
denetleyicinin üzerinde işlem yapabilmesi için dijital
veriye dönüşümü gerekmektedir. Bunun için kullanılan
mikro denetleyicinin en az iki adet Analog-Dijital
dönüşümü yapabilecek donanıma sahip olması
gerekmektedir.
Ayrıca
kullanılacak
mikro
denetleyicinin GLCD üzerinde kullanıcı ile iletişimi
sağlamak için GLCD üzerinde görüntü oluşturabilecek
kadar yeterli çıkış pinlerine de sahip olmalıdır.
Microchip firmasının pic18f452 mikro denetleyicisi bu
özelliğinden dolayı yeterli şartları taşımaktadır [4].

Mikro denetleyici ile kullanıcı arasında iletişim,
kullanıcıdan kontrol birimine veri akışı dokunmatik
panel ve dokunmatik panel kontrol kartı yolu ile
gerçekleşirken, mikro denetleyiciden kullanıcıya
bilgi akışı ise dokunmatik ekranlı sistemlerde
genellikle GLCD üzerinden sağlanır. GLCD’ler
İngilizce
Graphic
Liquid
Crystal
Display
kelimelerinin
baş
harflerinin
kısaltmasından
meydana
gelecek
şekilde
adlandırılmıştır.
GLCD’lerin her bir pikselinde özel sıvı kristal tüpler
mevcuttur. Bu tüpler, uygulanan gerilime göre
RGB(Red-Green-Blue) olarak adlandırılan temel
renk tonlarına bürünürler. Eğer GLCD renksiz ise,
sıvı kristal tüpler 1 ve 0 lojik değerine göre siyah ya
da renksiz olur. Bu şekilde her bir sıvı kristal tüpün
ayrı ayrı renklendirilmesi neticesinde istenilen
görüntü
elde
edilir.
Dokunmatik
ekran
uygulamalarında dokunmatik panel ile GLCD seçimi
yapılırken birbirleriyle ölçü olarak uyması göz
önünde bulundurulur. Yapılan çalışmada kullanılan
dokunmatik panele uygun ölçü ve özelliklerde
GLCD olarak Xiamen firmasının 128*64 piksel
PCM12864B-NS(W)-BS
Grafik
LCD’si
kullanılmıştır.
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2. Menü Tasarımı
Gerçekleştirilen sistemde, sıcaklık, nem ve toprak
nemi menüleri ayrı ayrı GLCD üzerinde mikrobasic
5.0 pro derleyicisinin GLCD Editör alt programıyla
tasarlanmıştır. Elde edilen menü verileri mikro
denetleyiciye
program
kodlarıyla
birlikte
yüklenmiştir. Şekil 6’da ana menü, şekil 7’de nem
ayar menüsü, şekil 8’de sıcaklık ayar menüsü, şekil
9’da da toprak nemi menüsü görünüşleri verilmiştir.

Şekil 10. Ana Menü Akış Diyagramı
Şekil 6. Ana Menü Tasarımı
Alt menülerden biri olan nem ayar menüsü
Program parçacığına ait akış diyagramı şekil
11’de verilmiştir.

Şekil 7. Nem Ayarı Menüsü

Şekil 8. Sıcaklık Ayarı Menüsü

Şekil 11. Nem Ayar Menüsü Akış Diyagramı
3. Sonuç ve Öneriler

Şekil 9. Toprak Nemi Ayarı Menüsü
Oluşturulan menülerden nem menüsü, sıcaklık menüsü
ve toprak nem menüsü ana menünün alt menüleridir.
Program başlangıç ekranı ana menüdür, ana menü
üzerinde istenilen alt menüler dokunularak açılır,
istenilen ayar işlemleri yapıldıktan sonra her bir alt
menünün sağ üst köşesinde bulunan “X” işaretine
dokunularak yine ana menü ekranına geçiş sağlanır.
Program algoritmasında, alt menülerin her biri
procedure alt program parçalarıyla gerçekleştirilmiş,
ana menü ise program başlangıcında sonsuz döngü
içerisine yerleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sisteme ait
program algoritması şekil 10’da verilmiştir.

Rezistif dokunmatik panellerin fiyatlarının diğer
dokunmatik panellere göre ucuz olması ayrıca
dayanıklılık bakımından da diğer dokunmatik panel
türlerine göre üstünlük sağlamasıyla endüstriyel
uygulamalarda tercih edilebilir. Rezistif dokunmatik
panellerin çoklu dokunma özelliği bulunmadığından
çoklu dokunma yapılacak uygulamalarda diğer
dokunmatik panel türleri tercih edilmelidir.
Dokunmatik ekranlı sistemler, yazılımsal olarak
geliştirilerek
değişik
uygulamalar
için
de
kullanılabilir.
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Özet: Bu çalışmada, aralıkları belirlenen zamanlarda bilgilendirme amaçlı olarak istenen konularda kısa bilgi
vermeyi amaçlayan web tabanlı bir tek yönlü mesajlaşma sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem farklı alanlarda
kullanıma uygun, özel şirket, kamu kurum ve kuruluşlarının ticari amaç gütmeyen uygulamalarında düşük
maliyetle hizmet kalitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Günümüzde yetişkin insanların çoğu mobil teknolojiyi
kullandığından dolayı, bu sistem insanlara en kısa şekilde ulaşmayı sağlayan mobil teknolojiyi kapsamaktadır.
Sistem üzerinden veri tabanındaki kayıtlı kullanıcılara e-posta veya SMS aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
Tasarlanan sistem bu hedefi göz önünde bulundurarak projelendirilmiştir. Sistemin testleri yapılmış olup
hedeflenen sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kurumsal Mobil Haberleşme Sistemi, SMS, e-posta

Institutional Mobile Communication System
Abstract: In this study, a web-based one-way short messaging system which is aimed to provide brief
information on requested issues has been developed in intervals which are specified time as informational
purposes. This system is suitable for use in different areas and non-commercial application of private companies,
public institutions and organizations aims to improve the quality of service at lower cost. Nowadays, this system
covers mobile technology that provides the shortest way to reach people for using mobile technology most of the
adult humans. Through the system to registered users in the database can be reached via e-mail or SMS. The
designed system is projected by considering this goal. The system not only is tested but also achieves the
intended results.

Keywords: Institutional Mobile Communication System, SMS, e-posta
1. Giriş
Türkiye’de Bilgi ve İletişim Kurumunun yayınladığı
istatistiklere göre imalatçı başvurusu ile kayıt altına
alınan 2012 yılının ilk 10 ayındaki IMEI sayısı
197.752 sayısına ulaşmıştır [1]. 2011 yılı Bilgi
Toplumu İstatistiklerine göre ülke genelinde %90,5
oranında bir cep telefonu sahipliği bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra bu sahipliğin kentsel ve kırsal alanda
(%92,8 ve %85) birbirine yakın değerde olması, cep
telefonu sahipliğinin ülke genelinde yaygınlığını
göstermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda cep telefonu
üstünden birtakım hizmetlerin vatandaşlara sunumu
için büyük fırsat yaratmaktadır [2].
Ülkemizde cep telefonu kullanım oranları göz önünde
bulundurularak ticari amacı olmadan vatandaşlara
daha kaliteli hizmet verebilmek için belirli aralıklar ile
belirlenen gruplara kısa mesaj ile bilgilendirme
yapabilmek için bir mobil tabanlı bir sistem
tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem, MSSQL veri tabanı
[5], C# [6], ASP.Net [7], Entity framework [8], WCF
platformları [9] kullanılarak projelendirilmiştir. WCF
servisinin kullanım amacı güvenlik düzeyini yüksek

tutabilmek içindir. Güvenlik seviyesinin yüksek
tutmada bunun yanı sıra veri tabanına bağlantı
cümleciği farklı bir veri tabanında Triple Des
algoritması
kullanılarak
şifreli
bir
şekilde
tutulmaktadır. Sistem SMS sunucusu, WCF servisini
kullanarak SMS veri tabanına erişim için bağlantı
cümleciğini diğer veri tabanından şifreli bir biçimde
almaktadır. WCF servisinin kurulu olduğu sunucuda
veri tabanlarının ve diğer uygulamaların bulunduğu
veri
tabanı
bulunmaktadır.
Hiçbir
şekilde
uygulamaların veri tabanı bağlantı cümlecikleri web
config
dosyasında
veya
dll
dosyalarında
tutulmamaktadır.
Sistemin kullanımında, öncelikle olarak sisteme yetki
dâhilinde kullanıcı tanımlanmaktadır. Tanımlanan
kullanıcılarda SMS gönderme yetkisine sahip olanlar,
belirlenen diğer kullanıcılara filtreleme işlemi yaparak
mesaj göndermektedir. Gönderilen mesajlar veri
tabanındaki bir tabloya mesaj gönderme durumu hayır
olarak kaydedilmektedir. Eş zamanlı olarak çalışan
diğer bir uygulama ise; SMS gönderme işlemini yapan
windows servisidir. Servis 10 saniyede bir veri
tabanına gidip gönderilmemiş mesajları ilgili
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kullanıcılara gönderme işlemi yapmaktadır. SMS
gönderme işlemi modemlerin sunucu üzerinde açmış
olduğu portlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Her modem için kullanılan portların kayıtları veri
tabanında tutulmaktadır. Mesaj gönderme işlemi
gerçekleştirilirken gönderilecek operatöre bakılarak,
veri tabanındaki kayıtlı portlardan ilgili operatörün
kayıtlı olduğu port otomatik olarak seçilerek
gerçekleşmektedir.
Bu sayede gönderilecek telefon numaraların hangi
operatöre ait olduğu belirlenerek, telefon numarasının
ait olduğu operatör modemleri aracılığıyla mesaj
gönderilmektedir.
Mesaj
gönderme
işlemini
gerçekleştiren cihazlar ise 3G modemlerdir. 3G
modemlere erişim AT komutları kullanılarak
sağlanmaktadır. AT komutları, modemleri kontrol
etmek için kullanılmaktadır. Bu komutlar, Hayes
modemleri tarafından kullanılan Hayes komutlarından
türetilmiştir.
Hayes
komutları
modem
ile
haberleşebilmek için AT ile başlamaktadır. Çevirmeli
ve kablosuz modemler (makineden makineye iletişimi
içeren araçlar), bir bilgisayar ile etkileşime geçebilmek
için AT komutlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar
genişletilmiş AT komutlarıyla birlikte bir altküme ile
Hayes komut setini içermektedir. GSM/GPRS veya
cep telefonu ile AT komutları aşağıda belirtilen bilgiye
ve servislere erişebilmek için kullanılabilir:
1.
Sim kart ve modem veya mobil aygıta uyan
bilgi ve ayarlama
2.
SMS servisleri
3.
MMS servisleri
4.
Faks servisleri
5.
Mobil ağ üzerinden veri ve ses bağlantısı [3].
2. Üçlü DES Algoritması
3DES (Üçlü DES), 1978 yılında IBM tarafından
geliştirilmiş olan bir şifreleme algoritmasıdır. Brute
Force saldırılara karşı koymakta zorlanan DES (Data
Encryption Standard-Veri Şifreleme Standardı)
algoritmasının üzerine geliştirilmiştir [4].
2.1.Özellikleri

Çift yönlü çalışır. Şifrelenmiş veri geri
çözülebilir.

DES şifrelemesinin 3 kere art arda yapılması
şeklinde çalışır.

DES şifreleme yöntemine göre 3 kat daha
yavaş çalışır.

Şifreleme yapmak için uzunluğu 24 bayt olan
bir anahtar kullanılır. Her bayt için 1 eşlik biti vardır.
Dolayısıyla anahtarın uzunluğu 168 bittir.


Veri, 3DES anahtarının ilk 8 baytı ile
şifrelenir. Sonra veri anahtarın ortadaki 8 baytı ile
çözülür. Son olarak anahtarın son 8 baytı ile
şifrelenerek 8 bayt bir blok elde edilir.
Algoritmanın akış diyagramı aşağıdaki gibidir.

Şekil 32. 3Des Algoritma Akış diyagramı [4]
2.2. Avantajları
Çift yönlü çalıştığından şifreli bir şekilde veriler
saklanabilir, istenildiği zaman geri çağrılarak şifresi
çözülebilir.
Bilgisayarın donanımsal açıklarını kapatır. (örnek:
VPN, veri haberleşme ağları) [4]
2.3. Dezavantajları
Güvenlik tamamen kullanılan anahtara dayanmaktadır.
Anahtarın zayıflığı, şifrenin çözülmesini kolaylaştırır.
Daha gelişmiş bir algoritmaya sahip olan AES
(Advanced Encryption Standard-Gelişmiş Şifreleme
Standardı) [10] şifreleme yöntemine göre 6 kat daha
yavaş çalışır. [4]
2.4. Kullanıldığı Yerler

Bankacılık sistemi

Ciddi güvenlik programları

Elektronik ödeme sistemi (kredi kartıyla
internetten alışveriş yapma)
3DES, yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. 3DES’in
yerine AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) almaktadır
[4].
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Şekil 33. Sistem SMS gönderme blok diyagramı
1.Durum: Operatör1’e ait telefon numarasına gidecek
SMS’ler
2.Durum: Operatör2’e ait telefon numarasına gidecek
SMS’ler
x.Durum: Operatörx’e ait telefon numarasına gidecek
SMS’ler
AOK: Gönderildi bilgilerini güncelle
YOK: SMS’leri çek
Şekil 2.’de sistemde mesaj kümesi sorgulanarak, elde
edilen mesajlar sınıflandırıldıktan sonra hangi
operatöre ait olduğu tespit edilmektedir. Sonrasında
sınıflandırılmış SMS’ler ilgili operatörlere ait
modemlere gönderilmiştir.
3. Sistem Web Ara Yüzleri
Ülkemizde cep telefonu kullanım oranları göz önünde
bulundurularak ticari amacı olmadan vatandaşlara
daha kaliteli hizmet verebilmek için belirli aralıklar ile
belirlenen gruplara kısa mesaj ile bilgilendirme

yapabilmek için bir mobil tabanlı bir sistem
tasarlanmıştır. Bu sistem tarımdan, sağlığa kadar çok
farklı alanlarda kullanılmaya uygundur. Örneğin
tarımda, sera işleten çiftçiye serasındaki nem, rüzgar
hızı, sıcaklık gibi temel hava durumları hakkında bilgi
vermesi bu sistem üzerinden sağlanabilir.
Sağlıkta ise uzun dönem belirli aralıkla ilaç almak
durumunda olan hastalara ilaç almaları gerektiğini
bildiren mobil tabanlı bir sistem tasarlanabilir. Örnek
verilen
alanlar
gibi
farklı
durumları
gerçekleştirebilmek için mobil tabanlı bilgilendirme
sistemi kullanılabilir.
Bu maksatla acil kan ihtiyacı olan hastaların kan
bulmalarını kolaylaştırabilmek için ticari gayesi
olmayan örnek bir sistem geliştirilmiştir. Tasarlanan
örnek sistemde, kan ihtiyacı olduğu zaman kan
vermesinde herhangi bir engel olmayan hastane
çalışanlarına istenen kana uygun personele kan ihtiyacı
hakkında
bildirim
yapan
mobil
sistemi
gerçekleştirilmiştir. Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te
sistem ara yüzleri verilmiştir.
.
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Şekil 34. Mesaj gönderme ara yüzü
Şekil 3’ te yöneticinin belirlediği kriterlerdeki
kullanıcılara mesaj gönderilme işlemi yapılmaktadır.
Eğer hiçbir seçim yapılmaz ise; veri tabanındaki
kayıtlı bütün personellere mesaj gitmektedir. Mesaj
gönderme alanında “#” işareti içindeki nesneler, mesaj
giden personellere isim ve soy isimle hitap etmek
istenirse kullanılmaktadır. Bu seçimi de kullanıcı,
mesaj gönderme alanının bir üstündeki seçim

kutusundan yapmaktadır. Eğer kullanıcı numaraları
kendisi girmek isterse, “numaraları ben gireceğim ”
seçeneğini işaretleyip istediği numaralara mesaj
gönderme işlemi yapabilmektedir. Fakat bu seçimi
yaparsa mesaj göndereceği kullanıcılara ismiyle ve soy
ismiyle hitap edememektedir

Şekil 35. Personel Gruplarının Tanınması
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Şekil 4’te istenirse bu ekran üzerinden yönetici, mesaj
grupları
oluşturup
istediği
gruba
mesaj
gönderebilmektedir.

Şekil 36. Personel tanımlama ekranı
Şekil 5’teki ekranda ise yönetici mesaj sistemine dâhil
olacak olan personellerin kaydını yapabilmektedir.
4. Sonuçlar
Sistem üzerinden veri tabanındaki kayıtlı kullanıcılara
e-posta veya SMS aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
Tasarlanan sistem bu hedefi göz önünde bulundurarak
projelendirilmiştir. Sistemin testleri yapılmış olup
hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Günümüzde pek çok
çevrimiçi ( Online ) sistemin belirli bölümlerine ekstra
bir güvenlik veya konfor oluşturabilmek için SMS
veya e-posta hizmeti dahil edilmektedir. Bunlara örnek
olarak bankaların kullanıcı giriş ekranları, bazı üyelik
gerektiren sistemlerin giriş ekranları, üyelerine geri
dönüş yapan her türlü çevrimiçi sistemler
verilebilmektedir. Yapılan analizler sonucunda,
üniversite bilgi sistemleri düşünüldüğünde (Öğrenci
Bilgi Sistemleri, Personel Bilgi Sistemi, Akademik
Bilgi Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi, Hastane
Bilgi Yönetim Sistemi, vb. ) gibi pek çok sistemin
giriş veya bilgilendirme amaçlı modüllerinde
kullanılabilecek servisler sağlayan bu uygulama
üniversitelerin pek çok alanında hizmet kalitesini ve

memnuniyeti yükseltecektir. Ayrıca operatöre göre hat
seçimi yapabilme yeteneği ile zaten kar amacı
gütmeyen kurum ve kuruluşlara maliyeti de en aza
indirmeye yardımcı olacaktır. Tasarlan sistem ticari
amacı olmayan örnek bir uygulama üzerinde
vatandaşın yaşam kalitesini ve düzeyini artırabilmek
için test edilmiştir. Aynı zamanda acil kan ihtiyacı
durumunda en kısa yoldan kan bulmaya yardımcı
olması umulmaktadır.
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Özet: Uzaktan eğitim internetin kullanımı ve gelişmesine paralel, her geçen gün daha fazla talep edilen bir
eğitim sistemi olarak eğit im alışkanlıklarını değiştirmektedir. Uzaktan eğitimin başarısı sunulan içeriklerin
kalitesi ile doğru orantılıdır. Bu içeriklerin konu olarak zengin ve nitelikli olması yanında bugünün internet
kullanıcıların beklentilerine uygun görsel anlatımlar içinde sunulması da çok önemlidir. Bu anlamda ders
içeriklerinin e-ders, e-sınav ş e k l i n d e hazırlanması genelde oldukça pahalı bir süreç ve çalışma
gerektirmektedir. Ancak pratik içerik geliştirme teknolojilerinin-araçlarının kullanımı sayesinde bu süreç ve
çalışma oldukça kısalmakta ve kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla içeriklerin pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanması
sağlanabilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, e-Ders, e-Sınav, e-Öğrenme, İçerik Geliştirme
Abstract: Parallel to the usage and growth of internet, each passing day distance education as more and more
demanding education system changes the education - training habits. The success of distance education is
directly proportional to the quality of content offered. In addition to being subject to this content-rich and high
quality visual descriptions submitted in accordance with the expectations of today's Internet users is also very
important. In this sense, preparation of course content, in the form of e-exam and e-lesson usually requires a
very expensive process and work. However, this process and work through the use of practical content
development tools and technologies are rather shorter and easier. Therefore, quick and rapid preparation of the
content can be achieved.
Keywords: Distance Education, e-Lesson, e-Exam, e-Learning, Content Development
1. Giriş
e-Öğrenme Pazarı dünya genelinde eğitim alanında en
hızlı (yıllık %15-30 ) büyüyen sektör olmuştur.
Global Industry Analysts, Inc raporuna göre 2015
yılı sonunda
107.3 Milyar Dolar olması beklenmektedir.[1]
Günümüze kadar eğitim okul, öğrenci ve öğretmenin
fiziksel olarak etkileşimini içermekteydi. Okul öncesi
eğitimden yüksek lisansa kadar bütün öğretim
sistemleri, yüksek maliyetli ve emek yoğun bir süreç
etrafında konumlandırılmıştı. Öğretmen sınıfın
karşısında durur ve öğrencinin öğrenmesi gereken
bilgiyi açıklar. Öğretmene bağımlı eğitim sistemleri
aynı zamanda zamana bağımlı, mekâna bağımlı ve
duruma bağımlı olurlar. Öğretmen bilgi akışını açıp
kapatan bir kumanda vanası işlevi görür. Bütün bu
bağımlılıklar, öğrencilerle aradıkları bilgiyi bir araya
getirmenin
maliyetini
yükseltir.
Maliyetler
yükseldikçe, eğitim de giderek daha riskli bir girişim
haline gelir. [2]
Ancak uzaktan eğitim ile mevcut durum oldukça
radikal bir şekilde değişmeye başladı.
Öğretmene
bağımlı eğitim sistemleri içeriğe bağlı ve VIP tarzı
uzaktan eğitim sistemleri olarak değişmeye başladı.
Uzaktan eğitim sistemlerinin LMS, sanal sınıf ve
içerik geliştirme gibi üç temel bileşinin olduğunu
söylebiliriz. Uzaktan eğitimin en önemli bileşeni
nitelikli içeriktir (e-ders ve e-sınav). Ancak içerik
oluşturma süreci çok uzun ve yorucu olabilmektedir.

Dolayısıyla pratik içerik geliştirme araçları ve
yöntemleri uzaktan eğitiminde çok önemli bir
konudur.
2. Öğretim Yönetim Sistemi (LMS)
Web tabanlı, asekron eğitim teknolojisi olan öğretim
yönetim sistemi (LMS) internet erişimine sahip
olduğumuz heryerden erişim sağlayabileceğimiz web
tabanlı ders kaynaklarımızı bir arada topladığımız
bir özel portal sistemidir.
Öğretim yönetimi sistemi öğrencilerin hem arkadaşları
ile hem de öğretmenleri ile etkileşim halinde
bulunmalarını
sağlayan,
birbirleri
ile
veri
paylaşımlarını çeşitli eğitim metaryalleri ile
kolaylaştıran bir sistemdir. Temel olarak ders
içeriklerinin
erişilebildiği
öğrencilerin
ve
öğretmenlerin kullanıcı olarak tanımlandığı, forum,
wiki v.b. modüllerin yer aldığı, sanal sınıf gibi
teknolojilerin entegre edebilebildiği bir platformdur.
3. Sanal Sınıf
Sanal sınıf uygulamaları uzaktan eğitim sistemlerine
entegre çalışan web tabanlı görüntülü ve sesli web
konferans sınıfları ya da gruplarıdır.
Bilgi paylaşımı ve erişimi kolaylaştıran sanal sınıf
sistemi birçok öğrencinin sınıf dışında da etkileşim
içerisinde olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında
öğrenciler öğretmenlerine sınıf dışında, evlerinden
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kolayca erişim sağlayabilmektedir.

hazırlanabilmektedir.

Şekil 1. İnteraktif Ders [3]
Sanal sınıf kullanımı öğrenci ve öğretmenlere pek çok
eğlenceli ve öğretici avantaj sunmaktadır.
Bunlar
arasında, online ortamda ses paylaşımı, görüntü
paylaşımı ve tahta paylaşımı gibi çeşitli özellikler
bulunmaktadır. .
4. İçerik Geliştirme

Şekil 3. Avatarlı Ders [3]
Avatarlı derslerin genelde kadın ya da erkek avatar
karakteri, sunum ve ses olmak üzere 3 temel bileşeni
bulunmaktadır.

Şüphesiz eğitimdeki en önemli konu içeriktir.
İçeriğinin uzaktan eğitime yönelik sunum formatına
getirilmesi de uzaktan eğitimdeki en önemli
konulardan biridir.
Bu amaçla içerik geliştirme
araçlarının kullanımı süreci ve maliyetleri oldukça
etkilemektedir.
Uzaktan eğitime yönelik çok sayıda içerik geliştirme
aracı bulunmaktadır. Bu araçların kullanımı pratik ve
hızlı bir bir şekilde çok farklı içerikler hazırlanmasını
sağlamaktadır. Video ve sunumlu anlatım, interaktif
sunumlar, avatarlı sunumlar, Z-kitaplar v.b. görsel
dersler ve sınavlar bu araçlar yardımıyla
hazırlanabilmektedir.

Şekil 4. Z-Kitap [3]
Ses, video, resim gibi içeriklere sahip kitaplara
zenginleştirilmiş kitap anlamında kısaca Z-kitap
deniyor. Z-kitap hazırlama araçları da bu amaca
yönelik içerikler hazırlanmasını sağlıyor.

Şekil 2. İnteraktif Ders [3]
İçerikler araçlar tarafından sunulan
yardımıyla
sürükle
bırak

Şekil 5. İnteraktif Sınav[3]
şablonlar
şeklinde

E-Sınav hazırlama araçları sayesinde ise
anketler ve testler resim, ses içerecek
hazırlanabiliyor. Cevaplar sürükle bırak
eşleştirmeli olabiliyor. Doğru cevaplar
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değerlendirmeler istenirse anında gösterilebiliyor.

avantajı ise zamandan bağımsız olması sebebiyle hem
öğrencilere
hem
de
öğretmenlere
zaman
kazandırmasıdır. Öğrenci ve öğretmenler öğrenim
sürecini internet üzerindeki içerikler yardımıyla yarıya
indirme imkânına sahiptir. Dolayısıyla, hem öğrenciler
hem de öğretmenler daha verimli ve üretken bir eğitim
ortamı oluşumu sağlayabilecektir.
6.

Kaynaklar

[1] Global eLearning Market to Reach $107.3 Billion
by
2015, According to New Report by Global Industry
Analysts,
Inc.,
(Çevrimiçi)
http://www.prweb.com/releases/elearning/corporate_el
ea rning/prweb4531974.htm, 29 Kasım 2012.

Şekil 6. Video Sunum - Anlatım [3]
Videolu sunum hazırlama araçları da web
kameradan ve mikrofondan gelen görüntü ve ses
ile bilgiyasarda açık olan herhangi bir uygulamanın
görüntüsünü birleştirerek
videolu
anlatımlar
hazırlanmasını sağlıyorlar.
Video,
resim
ve
avatarları
kullanarak
bütünleştirilmiş bir sunum hazırlamak da içerik
geliştirme işinin bir parçasıdır. Bu sunum içersinde
video, resim, yazı ve avatar kullanarak bir ders
anlatımı yapabiliyoruz. Ders anlatımını tamamladıktan
sonra ise sunumun sonuna öğrenciyi test etmek
amacıyla hazır test araçlarını kullanarak test
eklememiz mümkündür. Tesleri çoktan seçmeli,
doğru/yanlış, eşleştirme soru tipleri seçimi yaparak
oluşturabiliyoruz.

[2]
Eğitimi
Yeniden
Düşünmek,(Çevrimiçi)
http://www.turkishairlines.com/trtr/skylife/2011/mart/makaleler/egitimi-yenidendusunmek.aspx, 29 Kasım 2012.
[3] ETGİ GRUP (2012, Kasım 29), "ETGi Video
Konferans,
e-Öğrenme,
Uzaktan
Eğitim
Çözümleri",
(Çevrimiçi)
http://www.etgigrup.com/FileUpload/ds228561/File/et
gi
_eogrenme_cozumler.pdf

Bu araçlar SCORM standartlarına uyumlu çıktılar
yanında flash, HTML5 ve video formatlarında da
çıktılar oluşturabilmektedir. Ayrıca mobil cihazlara
yönelik çıktılarda sunulabilmektedir. Bu sayede hem
uzaktan eğitim sistemlerinden hem de web
sitelerinden içerikler yayınlanabilecek formata
çevrilmiş olmaktadır. Araçların HTML5 desteği
sayesinde zengin çoklu ortam ve etkileşim özellikleri
içerecek şekilde hazırlanabilmektedir.
5. Sonuç ve Öneriler
Dünya gerçekleri doğrultusunda üniversitelerin ve
diğer
eğitim kurumlarının,
devlet ve özel
kuruluşların uzaktan eğitim sistemine sahip olması ve
uzaktan eğitimin öğrenciler, çalışanlar ya da eğitim
almak isteyen vatandaşlar tarafından erişilebilir olması
ülkemizin geleceğine hizmet ederek bir çok fırsatların
kapısını açacaktır.
Bu sayede çok daha fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları
çok daha düşük maliyetlerle karşılanabilinecektir.
Öğrencilere sunulan internet üzerinden erişilebilen
içerikler sayesinde yerden ve zamandan bağımsız
olarak bilginin aktarılması ve eğitim faaliyetlerinin
daha geniş bir kesime sunulması sağlanabilmektedir.
İnternet üzerinde hazırlanan içeriklerin bir diğer
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Özet: Elektronik devlet (e-devlet), kamunun bir “işletme”, vatandaşların da birer “müşteri” olarak görüldüğü bir
modeldir. Dolayısıyla işletme süreçlerine paralel olarak, kamu da elindeki sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlara
göre en iyi şekilde kullanabilmeyi hedeflemektedir. Bu noktada sunulan hizmet kalitesinde (etkin, etkili ve
verimli), bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Ülkemizde e-devlet dönüşümü
yaşanırken, bu dönüşümü yönlendirmede aktif rol oynadığını düşündüğümüz üniversitelerimiz, sürece hem
uyum ve hem de katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde uygulanan e-devlet modelleri göz
önünde bulundurularak, “e-üniversite” kavramı ele alınmış olup, “üniversite”den “e-üniversite”ye dönüşümü
tetikleyen unsurlar, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut e-üniversite çalışmaları ile e-üniversite olabilmede etkili
görülen önemli unsurları ifade edebilmek amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: E-dönüşüm, E-Öğrenme, E-üniversite, Üniversite.

A Journey to “E-University”
Abstract: Electronic government (e-government) is a model which public is seen “business” and citizens are
seen as “customer”. Therefore, the objective of public is to use limited resources in a best way for unlimited
needs, parallel to business processes. At this point, information and communication technologies have an
important role on quality (effective and efficient) of the provided service. While our country is under
transformation of e-government, universities, which are thought to play an active role in directing this
transformation, both orient and contribute to the process. In this study, e-government models in our country and
in the world are considered, “e-university” concept is examined. Our aim is to express the elements that trigger
the transformation of “university” to “e-university”, existing e-university studies in our country and around the
world and the important effective elements of an being an e-university.
Keywords: E-learning, E-transition, E-university, University
1. Giriş
Günümüz toplumunda bilgi en değerli unsurlardan biri
olarak hayatımızda yer almaktadır. Bilim ve
teknolojideki gelişmeler bilgi ile ilgili süreçlerde
bilişim teknolojilerinin kullanımını adeta zorunlu hale
getirmektedir. Bilginin güç olduğu günümüzde
organizasyonların ellerindeki bilgiyi yönetebilmeleri,
mevcut bilgilerden yeni bilgiler elde edebilmeleri ve
karar vericilere doğru zamanda doğru bilgiyi
sağlayabilmeleri önem taşımaktadır.
Çağdaş dünyaya baktığımızda hemen her alanda bilgi
toplumunun
getirdiği
yöntem,
teknoloji
ve
davranışların yaygınlaştığını söylemek mümkündür.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgüt ve yönetim
alanına hızla nüfuz etmesi, gerek kamu kesimini
gerekse özel kesimi ilgilendiren yeni yönetim
modelleri, kavramları ve kuramları da beraberinde
getirmektedir. Bu kavramlar arasında e-yönetim, edevlet, e-belediye, e-iş ve e-ticaret sayılabilir. Eyönetim, şemsiye bir kavram olarak kamu ve özel
kuruluşların iş süreçlerini etkili ve verimli kılmada
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanakların

en yüksek düzeyde kullanımına olanak sağlayacak bir
örgütsel yapı içinde yönetilmesini ifade eder [1], [2].
Bilgi toplumunun geldiği nokta itibariyle, bireyler
ihtiyaçlarını bilgi ve iletişim teknolojileri ile
karşılamakta, bu teknolojilere güdümlü ekonomiler
oluşmakta ve hayat bu teknolojiler doğrultusunda
yeniden yapılanmaya başlamaktadır. Bu açıdan
devletin de işleyiş mekanizmasını gözden geçirmesi ve
bu teknolojilerden azami ölçüde faydalanarak, bilgi
toplumu bireylerine beklentileri doğrultusunda hizmet
verir nitelik kazanması gerekmektedir. Bu gereksinim
ve kaydedilen değişimler devletin elektronik nitelik
kazanmasını, yani e-devlet kavramını gündeme
getirmiştir. E-devlet, kamunun hizmet sunduğu
alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması
ile daha şeffaf, vatandaşa daha yakın, daha ucuz ve
daha verimli bir idari yapıya karşılık gelmektedir [3].
Özellikle küreselleşme ve Avrupa Birliği (AB) uyum
paketlerindeki ilkeler gereği ve Türkiye’nin 2001
yılında AB’ye aday ülkeler için tasarlanan eAvrupa+
girişimine taraf olmasıyla, Türkiye’de bilgi toplumuna
dönüşüm çalışmaları 2000’li yılların başından itibaren
yoğunluk kazanmaya başlamıştır [4]. E-Dönüşüm
Türkiye Projesi; vatandaşlar, işletmeler ve kamu
kesimi ile tüm toplumun bilgi toplumuna
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dönüşümünün uyum içinde ve bütünleşik bir yapıda
yürütülmesini amaçlamaktadır.
Bu bölümde “e-üniversite” yolculuğuna alt yapı
oluşturması için e-devlet dönüşüm süreci ile ilgili
temel kavramlara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci
bölümünde, üniversitelerin e-üniversite olmalarına etki
eden iç ve dış dinamikler ayrıntılı biçimde ele
alınmıştır. Üçüncü bölümde, ülkemizdeki ve
dünyadaki çeşitli e-üniversite örnekleri incelenmiştir.
Çalışmanın dördüncü bölümünde, e-üniversite
olabilmede önemli olduğu düşünülen unsurlar
verilmekte, beşinci ve altıncı bölümünde ise sırası ile
e-üniversite
yapısının
bazı
avantajları
ile
karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmeler
yer almaktadır.
2. E-Üniversite: Dış ve İç Dinamikler
Günümüzde bilgi toplumunu biçimlendiren bilgi
işçilerinin (beyaz yakalıların) yetişmesini sağlayan
üniversitelerimize büyük sorumluluklar düşmektedir.
Öğrenciler, akademisyenler, üniversite çalışanları, sivil
toplum örgütleri, devlet kurumları, özel sektör vb.
paydaşlar bahsedilen ekosistemi oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda, üniversitelerimizin daha kaliteli hizmet
sunabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmeleri için
değişim kaçınılmaz olmaktadır. Üniversitelerin
değişiminde ve dönüşümünde çeşitli iç ve dış
dinamikler etkili olabilmektedir. Üniversiteleri eüniversite olma yolunda değişime yönlendiren
faktörler “Dış Dinamikler” ve “İç Dinamikler”
olmak üzere iki grupta incelenmiştir.
2.1. Dış Dinamikler
2.1.1. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
Fiyat tabanlı, bürokratik olmayan, piyasa orijinli ve
müşteri tercihli kamu hizmetlerinden oluşan yapı,
kurulması gereken en ideal sistem olarak görülmekte,
kamu hizmetleri koşullarının, müşterilerin umduğu
verimlilik kriterine uygun olarak etkin yapılarla ve
becerikli yöneticilerce sunulması, kamu yönetimine
yaklaşımlarda, yeni bir tema olarak ortaya çıkmakta ve
genelde bu yaklaşım Yeni Kamu Yönetimi (YKY)
düşüncesi olarak adlandırılmaktadır [5]. YKY
anlayışının ortaya çıkmasında, ekonomik, sosyal ve
politik birçok faktör etkili olmuştur [6]. Bu anlayışa
paralel olarak, e-üniversite dönüşümünde de rol
oynayan siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik
etmenlerin dönüşüm sürecine etkileri incelenmiştir.
 Siyasi Nedenler
Üniversitelerin,
e-üniversite
olma
yolunda
ilerlemelerinde belki de en önemli unsur, devletin
birtakım siyasi yaptırımlar ile e-devlet yapısına
dönüştürülmesidir. Ülkelerin “Devlet”ten “e-Devlet”
olma yolunda ilerlemelerinde etkili olan siyasi, sosyal,
ekonomik ve teknolojik nedenler mevcuttur.

"Devlet"ten "e-Devlet"e geçiş sürecine etki eden
faktörlerin aynı ağırlık derecesinde olmasa da
üniversitelerin de “e-üniversite”ye dönüşmelerine
etkisi olacağı yadsınamazdır.
 Sosyal Nedenler
Geçmişten günümüze öğrenci isteklerinin ve
beklentilerinin farklılaştığı bir gerçektir. Bugün
teknolojiyi iyi kullanan, sosyal medyayı takip eden,
derslerini evinden takip etmek isteyen, sorgulayan,
katılımcı vb. özelliklere sahip öğrenciler yalnızca
yükseköğretimde değil, ilk ve orta öğretimde de yer
almaktadır. Özellikle üniversitelerimizde eğitmen ve
öğrenci profilinde meydana gelen değişim, e-üniversite
sürecine yol açan önemli hususlardan biri olarak
nitelendirilebilecektir.
 Ekonomik Nedenler
Toplam kalite yönetiminde odak noktası olan
“müşteri”lerin yerini yeni kamu düzeninin etkilediği
devlette “vatandaş”, üniversitelerimizde ise “öğrenci”
almıştır. Üniversitelerimizin de en kısa sürede elindeki
kaynakları hedefleri doğrultusunda en iyi biçimde
kullanması gerekmektedir. Ancak gerçekleştirilen
projelerde çoğunlukla, kalite, süre ve maliyetten
birinden taviz vermek zorunda kalınmaktadır.
Üniversite kaynaklarının optimal kullanımı adına,
üniversitelerin giderek daha fazla elektronik ortamda
hizmet sunması önemlidir. Bu çerçevede bilgiye
ulaşırken hem zamandan hem de fiziki maliyetlerden
tasarruf edilmiş olmaktadır.
 Teknolojik Nedenler
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı ilerleyişi
toplumu bilgi toplumu olma yoluna sürüklemiş;
böylece eğitim-öğretimde laboratuvarlar, sınıflar ve
idari birimler yeni teknolojilere uygun olarak
yapılandırılmıştır.
Öğrenme
ortamları,
eğitim
materyalleri değişikliğe uğramıştır. Bunun yanında
üniversitelerimizde “Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi”, “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı”
gibi üniversiteye ait bilgi ve iletişim teknolojilerinin
sorumluluğunun yüklendiği, teknoloji alanında
yenilikler yaratması ve yine aynı alanda çalışmalara
destek olması beklenen birimler kurulmuştur. Yine bu
birimleri, Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi gibi
bölümler gerek akademik gerekse idari faaliyetleri ile
desteklemektedir.
2.1.2 Yükseköğrenim öğrenci sayısındaki artış
Türkiye, dünyada genç nüfusun fazla olduğu
ülkelerden birisidir.
Türk Eğitim Derneği [7], bir yandan yükseköğretim
konusundaki toplumsal talebin karşılanmasını,
demokratik bir siyasal sistemin açık gereklerinden biri
olarak görürken (zira demokratik siyaset, devlet ya da
kamu örgütlenmesinin toplumsal taleplere karşı
duyarlı olmasını gerektirmektedir); diğer yandan kamu
hizmetlerinin belirli zümrelere özgü bir ayrıcalık
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olarak kapalı devre yürütüldüğü seçkinci bir
yapılanmanın, demokrasiyle bağdaşmadığı kadar;
konu üniversite olduğunda, biçimsel demokratik
standartların ötesinde, modernleşmeci siyasetin ruhu
ile de bağdaşmadığını ifade etmiştir.
Ülkemizdeki genç nüfustaki artış, işe alınacak
potansiyel personel adaylarından beklenen niteliklerin
- bir dil yerine daha fazla dil bilme şartı, bir üniversite
programının bir lisans programından mezun olmasının
yanı sıra bir yüksek lisans ya da doktora programından
mezun olması, ikinci bir üniversite bitirmesi, sadece
mezun olduğu dal ile ilgili bilgi sahibi olması değil
çok disiplinli eğitim arka planı ile daha geniş
çerçevede verimli çalışıp çalışmaması vb. - günden
güne artması yükseköğrenim görmek isteyen öğrenci
kontenjanının, dolayısıyla üniversiteye kayıt olan
öğrenci sayısının artışına neden olmaktadır.
Üniversiteler, başta öğrencilerine sundukları en temel
hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer
faaliyetler için, öğrenci sayılarında meydana gelen
değişimleri göz önünde bulundurabilmeli, yenilikçi
çözümler üretebilmelidir.

Farklı engel grubundaki bireyler hem üniversite
personeli olarak çalışmakta hem de öğrenci olarak
eğitim görmektedir. Üniversitelerimiz her ne kadar
fiziksel koşullarını dezavantajlı bireyler için daha
uygun hale getirmeye çalışsa da, BT aracılığı ile
üniversitelerde sunulan hizmetlerden yararlanılması,
farklı engel grubundaki bireylerin üniversite tercihini
etkilemesine yol açacaktır.
2.1.7. Bologna süreci
Bologna sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa
Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke
vatandaşları, yükseköğrenim görmek için Avrupa’da
kolayca dolaşabileceklerdir. Bu sürece uyum
sağlamaya çalışan ülkemizdeki üniversiteler için
sunulan hizmetlerin BT aracılığı ile Avrupa’daki ve
hatta dünyadaki tüm bireyler tarafından ulaşılır
kılınması gerekmektedir.
2.2. İç Dinamikler
2.2.1.
Üniversite
değişiklikler

2.1.3. Akademisyen sayısındaki artış
Üniversitelere olan rağbet günümüzde sadece
öğrenciler ile sınırlı kalmamıştır. Üniversitelerin
sayısındaki artış beraberinde fiziksel olarak daha rahat
çalışma şartları, statü elde etme, vb. sebeplerle
üniversitede akademisyen olarak görev yapmak
isteyen öğrencilerin sayısında da bir artışa yol açmıştır.
Ülkemizde akademisyenliğin, en çok tercih edilen
mesleklerden biri haline geldiğini söylemek
mümkündür. egitimtercihi.com [8], YÖK’e bağlı
üniversiteler ile YÖK'e bağlı olmayan diğer eğitim
kurumlarında son 10 yıl içerisinde görev yapan
akademik personel sayısının yüzde 67 artarak 118 bin
839'a yükseldiğini ifade etmiştir.
2.1.4. E-öğrenme kavramının ortaya çıkışı
Zaman ve mekândan bağımsız olma gibi birçok
avantajı beraberinde getiren e-öğrenme elbette, temel
görevi “eğitim-öğretim” olan üniversiteler için de
kaçınılmaz olmuştur. Ülkemizde uzaktan eğitimin
öncüsü olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi’nin yanı sıra, çoğu üniversite örgün
öğretimin yanında ya da sadece uzaktan eğitim
programları açmaktadır.
2.1.5. Bilgi teknolojilerinin kullanım oranının
artması
Gerek ülkemizde gerekse dünyada bilgi teknolojilerini
(BT) kullanan birey sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Bankaya gitmek yerine internet üzerinden işlem
yapmayı tercih eden bu bireyler, üniversitelerde de
benzer dönüşümleri beklemektedir.
2.1.6. Dezavantajlı bireyler için eğitimde fırsat
eşitliği

organizasyon

yapısındaki

Bir taraftan üniversitelerde yeni fakülte/bölümler
açılabilmekte, mevcut bölümlerin öğrenci sayıları
arttırılabilmekte, mevcudu fazla görülen fakülteler
parçalanabilmekte, bazı bölümler ise dönem dönem
hiç öğrenci almayabilmektedir. Diğer taraftan, açık
öğretim, uzaktan eğitim gibi yapılanmalar mevcuttur.
Bu doğrultuda da üniversitelerin organizasyon
yapılarında değişiklikler meydana gelmektedir. Üstelik
her üniversitede, üniversiteye ait her birim aynı
kampüste yer almamaktadır.
2.2.2. Üniversite iş süreçleri
Bürokratik nedenlere rağmen sürecin doğru ve
zamanında işleyebilmesi, üniversitelerin bazı hizmet
standartlarına uyum sağlaması ya da iş süreçleri ile
ilgili yeni standartlara ihtiyaç duyması ve hatta
geliştirmesi ile yeni iş süreçleri belirlemesine ve
uygulamaya geçirmesine bağlıdır.
2.2.3. Akademik beklentilerin artması
Bugün akademisyenler kendilerini birer dünya
vatandaşı
olarak
tanımlamakta,
akademik
araştırmalarında hangi ülkedeki meslektaşları ile ortak
çalışmak istiyorsa, hangi ülke kaynaklarını kullanmak
istiyorsa o ülke ile iletişimde olma ihtiyacı
duymaktadır. Öğrenciler de tıpkı akademisyenler gibi
çeşitli değişim programları (Erasmus, Farabi, vb.)
aracılığı ile değişik şehirlerde/ülkelerde çalışmalarını
sürdürebilmektedir. Üstelik devlet, çeşitli burslar ve
ödüller ile bu konuda akademisyen ve öğrencileri
teşvik etmektedir.
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3. E-Üniversite Kavramı ve Örnekleri
Bir “kurum” olarak işletmenin (corporation) toplumun
çıkarlarını nasıl gözetmesi gerktiği ve nasıl
yönetilmesi gerektiği (governance) ile ilgili ilkeler
belirlenmiş, böylece bu ilkeler topluluğundan oluşan
“Corporate Governance” kavramı, dilimizde de
“Kurumsal Yönetim” veya “Yönetişim” kavramı
doğmuştur [9]. Üniversitelerimiz de, toplumu başta
eğitim öğretim faaliyetleri ile yönlendiren, topluma
şekil veren kurumlardır.
“Açık üniversite olarak da algılanabilecek olan eüniversite internet temeli üzerine kurulu, monitor
başında yürütülen bir uygulama olarak karşımıza
çıkacak” [10] biçiminde ifade edilmiş olan e-üniversite
kavramı ilk duyulduğunda her ne kadar yalnızca
“üniversitenin
elektronik
ortamda
yaşamını
sürdürmesi” olarak gözüküyor olsa da kapsadığı pek
çok farklı alan ve etkisi altına aldığı kitle
bulunmaktadır. Tonta [11], e-üniversitenin, eakademik, e-araştırma, e-iş, e-geliştirme, e-hizmetler
biçiminde beş bileşenine dikkatleri çekmiştir. Sobhan
[12], üniversiteler için bir e-yönetişim çatısı önerirken,
üniversitenin ilişkide bulunduğu paydaşları da
düşünerek,
 Üniversite-Vatandaş (University to Citizen - U2C)
 Üniversite-İşletme (University to Business - U2B)
 Üniversite-Üniversite (University to University U2U)
 Üniversite-Bağışta
Bulunan
Kişi/Kurum
(University to Donors - U2D)
 Üniversite-Düzenleyici (University to Regulators U2R)
 Üniversite-Çalışan (University to Employee - U2E)
kavramları verilmiştir.
E-üniversiteler için de bir geçiş sürecinin var olması ve
bu geçişte zihinlerde bu kavramla ilgili soruların
olması yadsınamazdır. Araştıran ve daima yenilikleri
takip eden üniversitelerimizde de e-üniversite kavramı
oluşmaya başlamıştır. Ülkemizdeki ve dünyadaki
üniversitelerin, e-üniversite çalışmaları ile ilgili
örneklere aşağıda yer verilmiştir.
Gazi Üniversitesi e-Gazi Projesi [13]: e-Gazi Projesi;
idari ve akademik personelin yararlanabildiği, nüfus
bilgileri, adres bilgileri görüntüleme, değişiklik yapma,
eczane kesintileri, maaş bilgileri ve bordro
görüntüleme, vb. hizmetler.
Karadeniz Teknik Üniversitesi E-KTÜ [14] E-KTÜ
Giriş Kapısı; KTÜ Web Posta, Maaş Bilgi Sistemi,
Personel İzin Takip, Akademik Personel Arama, vb.
hizmetler.
Muğla Üniversitesi e-Üniversite Erişim Merkezi
[15]: Öğrenci/personel posta servisi, öğrenci bilgi
sistemi, öğrenci işleri modülü, vb. hizmetler.

Bunların dışında İstanbul Üniversitesi’nin, internet
üzerinden erişime sunduğu pek çok farklı sistem
mevcuttur (Öğrenci Otomasyon Sistemi, İstanbul
Üniversitesi Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme
Sistemi, Erasmus Başvuru Sistemi, Öğrenme Yönetim
Sistemi, Öğretim Elemanları Bilgi Sistemi, Kütüphane
Otomasyon Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi Otomasyonu, …). Ek olarak, Kurumsal
Otomasyon Projeleri (İSKOP) adı altında İstanbul
Üniversitesi e-Üniversite Uygulaması (e-UNI)
çalışmalarını sürdürmektedir [16], Namık Kemal
Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu [17] çalışmaları
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada, yurtdışındaki üniversitelerde, eüniversite başlığı altında bir yapılanmaya gidilmediği
gözlemlenmiştir. Bunun yerine “e-yönetişim (egovernance)”
adı
altında,
bazı
çalışmalar
sürdürülmektedir: Hindistan’da Jawaharlal Nehru
University [18], Calicut University [19], Mumbai
University [20] gibi üniversiteler e-yönetişim
çalışmaları gerçekleştirmektedir.
4. E-Üniversite ile Sunulan Avantajlar
E-Üniversitenin sunduğu fırsatlar aşağıdaki noktalarda
toplanabilir:
1.Elektronik ortamdan sunulan hizmetler, üniversitenin
7/24 çalışmasını sağlayacaktır.
2.Zamandan tasarruf sağlanmış olacaktır.
3.Bütünleşik bir bilişim altyapısı ile sorgulama,
raporlama ve bu sayede karar alma, uygulamaya
geçme aşamaları daha verimli hale gelecektir.
4.Üniversitede çalışanlar kadar gerektiğinde idari işler
ile de ilgilenmek zorunda kalan akademisyenlerin
yükü hafifleyecek, artan zamanlarını akademik
faaliyetlerine ayırabilecektir.
5.İş süreçleri yeniden ele alınarak, personel sayısı
gerek görüldüğü yerde düşürülecek, böylece mali
tasarruf sağlanacaktır.
6.Bürokrasinin azaltılması ile üniversite alt
birimlerinden üst birimlerine sunulan yenilikçi
projelerin ve önerilerin sayısı artacak, dolayısı ile
yönetim
tarafından
birim
zamanda
yapılan
değerlendirme sayısı artacaktır.
7.Üniversite, hayata geçirdiği e-üniversite modeli ile
diğer üniversiteler arasında daha yenilikçi olduğunu
göstererek hem örnek teşkil edecek, hem de itibarını
arttıracaktır.
8.Üniversitenin benimsediği yeni kamu yönetimi ve eyönetişim anlayışı ile dolu nesiller yetiştirmesi,
ülkenin de uluslararası düzeyde yeni eğilimleri takip
ettiğinin göstergesi sayılacaktır.
9.Üniversiteler
ülkelerinin
değişen dünyadaki
konumunu
bu
dönüşüm
sayesinde
yeniden
şekillendirebileceklerdir.
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5. E-Üniversite Olma Yolunda Karşılaşılabilecek
Sorunlar
1.E-üniversite bilişim alt yapısı çeşitli nedenler ile
yanıt vermeyebilir (Ders kayıtları, ders seçimi
sırasında sistemde yaşanacak aşırı yüklenmeler, online
sınavlardaki yoğunluk, internetteki saldırılar, elektrik
kesintileri, arızalar, vb.). Böyle durumlar için alternatif
çözümler geliştirilerek, bilişim alanında sunulan “bulut
bilişim” teknolojisi değerlendirilmelidir.
2.Bir e-üniversite portalı kullanıcısının, kullanıcı adı
ve parolasının bir başka kişi tarafından ele geçirilmesi
ile ortaya çıkabilecek olan olumsuz durumlara karşı
hem tüm kullanıcıların dikkatli olması, hem de
sistemin bu durumları önleyici şekilde tasarlanmış
olması gerekmektedir. Üniversite yönetimince
alınacak hukuki önlemler ve son kullanıcılarda
yaratılacak farkındalık ile bu gibi sorunların ortadan
kalkacağı düşünülmektedir.
3.Üniversite, düzenleyeceği toplantılar, seminerler ile
durumu çalışanlarına en iyi şekilde açıklamalı ve yeni
sisteme karşı oluşabilecek olumsuz düşünceleri
ortadan kaldırabilmeyi başarabilmelidir.
4.Üst yönetimin e-üniversite çalışmalarına olan
olumsuz yaklaşımı ve e-üniversite çalışmalarını
desteklememesi,
çalışmaların
başarısızlıkla
sonuçlanmasına neden olacaktır.

bir değerlendirme yapılarak
kullanılacağına karar verilebilir.

hangi

çözümün

6.2.
Bilgi Yönetimi: Mevcut bilgilerin yönetimi
konusunda gereken hassasiyet göstermelidir. Var olan
bilgilerden yeni bilgiler keşfetmesini sağlayacağı
çeşitli uzmanlara danışabileceği gibi, üniversitede bu
konuda çalışma yapan birimlere destek olması yerinde
olacaktır.
6.3.
Şeffaflık: Yönetiminde sağlanacak açık ve
saydam anlayış, üniversitenin bütününde güven
ortamının sağlanmasına ve personelden öğrencilere
kadar kendine güvenin kazandırılmasında önem
taşımakta iken, gerçekleştirdiği iş süreçlerinin hesap
verebilir nitelikte olması, yönetimde katılımcılık
sağlayabilmesi, etkililik ve tutarlılık ilkelerini
özümsemiş olması gerekmektedir.
6.4.
Kurum Aklı: Üniversitelerin, herhangi bir
işini herhangi biri tarafından istenilen zamanda ve aynı
kalitede yapabilmesini sağlamak için akıllı üniversite
alt yapısı kurulmalıdır.
6.5.
İşbirlikleri: Üniversiteler U2C, U2B, U2U,
U2D, U2R, U2E’de yer alan paydaşlar ile işbirlikleri
e-üniversite yapılanmasına katkı sağlamalarını
gerçekleştirecek şekilde, güncel toplantılar aracılığı ile
canlı tutulmalıdır.

6. E-Üniversite Olabilmek
“E-üniversite”ye yolculukta önemli görülen unsurlara
bu bölümde yer verilmiştir.
6.1.
Bilişim alt yapısının oluşturulması/
güçlendirilmesi: Üniversiteler tüm paydaşlarını
düşünerek, tüm paydaşların ihtiyacı olan bilginin
bulunduğu bilişim alt yapısını bütünleştirmeli, kurmalı
ve doğru bilgiyi doğru kişilere iletebilmelidir. Tıpkı edevlette olduğu gibi bir e-üniversite giriş kapısı (eüniversite portalı) geliştirilerek, “üniversiteye kayıt,
ders seçimi, ders kaydı, mezuniyet işlemleri, askerlik
tecili, sağlık hizmetleri, evrak takip işlemleri, evrak
kayıt/sorgulama ve raporlama işlemleri, maaş
sorgulama, emeklilik işlemleri, malzeme talebi
işlemleri, burs başvurusu, proje başvurusu, yurt dışı
öğrenci/öğretim üyesi değişim işlemleri, …”
- öğrencinin üniversiteyi kazanmasından üniversiteden
mezun olmasına,
- öğretim üyelerinin, idari personelin üniversitede
göreve başlamasından görev süresinin bitimine kadar,
- üniversite paydaşlarının ihtiyaç duyabileceği her
türlü hizmet yapılandırılarak ilgili portala aktarılabilir
ve
erişim
imkânı
sunulabilir.
Bunları
gerçekleştirebilecek bir sistemin üniversite içinde
geliştirilmesi, dışarıdan satın alınması ya da
kiralanması alternatiflerine üniversite üst yönetimince

6.6.
Uluslararası Bakış: Son yıllarda Avrupa
üniversitelerinin, ABD üniversiteleri karşısındaki
itibar kaybını telafi etme amacıyla geliştirilen Bologna
süreci uygulamaları için de üniversitelerin bilişimsel
açıdan gelişmesi önemlidir.
7.

Sonuç

Bu çalışmada e-üniversite kavramı, bu kavramı
tetikleyen üniversitenin iç ve dış dinamikleri, Türkiye
ve dünya örnekleri verilmeye çalışılmış, e-üniversite
olabilmek için ne tür planlamaların yapılabileceği
hakkında öneriler sunularak e-üniversitenin olası
avantaj
ve
dezavantajlarından
bahsedilmiştir.
Türkiye’de ve dünyada gelişim aşamasında olduğu
gözlemlenen bu kavram ile ilgili daha çok çalışılması
gerektiği tespit edilmiştir. Henüz e-üniversite
çalışmalarının taslak projeler halinde yer aldığı da bu
araştırmanın bir diğer sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Sonuç olarak e-üniversiteye geçiş
sürecinde üniversitenin yapısı ve büyüklüğü (fiziksel,
insan gücü) gibi etmenler gözönünde bulundurularak
her üniversite için ayrı bir model geliştirilmesi
önerilmektedir.
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Rakam Tanıma için KNN ve LDA Algoritmalarının Karşılaştırılması
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Özet: Görüntü sınıflandırma, yapay zekânın en önemli araştırma alanlarından biridir. Görüntü sınıflandırma
uygulamaları, optik karakter tanımada karakter tanımanın gelişmesi yönünde ilerlediği görülmektedir. Karakter
tanıma son yüzyılda geniş bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Uygulama alanları posta kodlarının okunması,
araç plakası tanıma, barkod okuma, banka çeklerinin otomatik okunması, büro otomasyonu, reklam, afiş, market
panolarının okunması, yol işaretlerinin okunarak araçların yönlendirilmesi, çeşitli bankalara ait kart numaraların
tanınması gibi farklı alanlardaki karakter tanıma çalışmalarından oluşmaktadır. Bu gibi farklı uygulama
alanlarında artan isteği karşılayabilmek için daha gelişmiş yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu makalede,
kimlik kartlarından elde edilmiş rakamlar üzerinde doğrusal ayırt edici analiz (LDA) ile en yakın k komşu
algoritması (KNN) sınıflandırıcılarının karakteristikleri tartışılmıştır. İki farklı sınıflandırıcı, moment
değişmezleri ile elde edilen özniteliklerinin sınıflandırma doğruluğu, eğitim/test süreleri incelenerek
karşılaştırılmıştır. Eğitim/test sürelerinin yaklaşık olarak aynı olmasına karşın sınıflandırma doğruluğu açısından
KNN sınıflandırıcı LDA sınıflandırıcıdan daha yüksek başarı vermektedir.
Anahtar Sözcükler: KNN, LDA, Karakter Tanıma, Değişmez Momentler

Comparison of KNN and LDA Algorithm for Digit Recognition
Abstract: Image classification is one of the most important research areas of artificial intelligence. Image
classification applications are viewed to advancing in the direction of the development of character recognition
in optical character recognition. Character recognition has found a wide range of applications in last century.
Application areas consist of character recognition studies in different fields such as recognition of card numbers
belonging to various banks, directing of vehicles by reading road signs, advertising, banner, reading of market
boards, office automation, automatic reading of bank checks, barcode reading, license plate recognition, reading
of postal codes. More sophisticated methods are needed in order to meet the increasing request in this is a
different application area. In this article, characteristics of the linear discriminant analysis (LDA) and k-nearest
neighbor (KNN) classifiers on the figures which are obtained identity cards is discussed. Two different
classifiers are compared by examining training/test periods, classification accuracy of features which are
obtained with Hu moment invariants. Although training/test periods are approximately the same, in terms of
classification accuracy LDA classifier give higher success than LDA classifier.

Keywords: KNN, LDA, Character Recognition, Invariant Moments
1. Giriş
İlk karakter tanıma çalışması, körler için Rus bilim
adamı Tyurin tarafından 1900 yılında yapılmıştır.
1950’li yıllarda donanım olarak tasarlanan OKT
makineleri,
farklı
fontlardaki
rakamları
tanıyabilmekteydi. 1970’lerde ise farklı fontlardaki
metinler yazılımla tasarlanan otomatik metin
okuyucuları ile okunabilmekteydi. O ana kadar okuma
algoritmaları ana yapılarla ve mini bilgisayarlarla
yapılmaktaydı. 1980’lere gelindiğinde ise okuma
makineleri iyice yaygınlaşmıştı ve aynı sayfada yer
alan farklı fontlardaki metinler bile tanınmaktaydı.
Ancak asıl gelişme, kişisel bilgisayarların marketlerde
yer alması ve yaygın olarak kullanılmasıyla başladı.
Bazı ticari firmalar, farklı tarzlardaki yazı şekillerini,

hatta el yazısını, farklı dillerin alfabelerini yüksek
oranlarda çevrimdışı olarak tanımayı başardılar ([1];
[2]) Günümüzde ise karakter tanıma alanındaki
çalışmalar büyük uygulama alanı bulmuş ve kendine
örüntü tanıma içinde ayrı bir yer edinmiştir. Uygulama
alanları olarak posta kodlarının okunması, araba
plakası okuma, barkod okuma, banka çeklerinin
otomatik okunması, büro otomasyonu, reklam, afiş,
market panolarının okunması sayılabilmektedir [3].
Karakter tanıma alanının geniş uygulama alanı göz
önünde bulundurularak yapılan çalışmada rakamların
görüntülerini içeren görüntü kümeleri (RIGK)’den
elde edilen rakamlar kullanılarak bir veri tabanı
oluşturulmuştur. Değişmez momentleri yöntemi
kullanılarak bu veri tabanında bulunan rakamlardan
öznitelikler çıkarılmıştır. Bu öznitelikler RIGK
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üzerinde tespit edilen ve bölütlenen rakamların
sınıflandırılmasında ve tanınmasında kullanılmıştır.
Sınıflandırılma işleminde en yakın komşu algoritması (
KNN ) ve doğrusal ayırt edici analiz (LDA)
algoritmaları kullanılmış ve bu algoritmaların bu
görüntüler üzerindeki doğruluk oranları, eğitim ve test
süreleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ilerleyen
bölümlerinde görüntünün dosyadan işlenebilir halde
okunması, okunan görüntü üzerinde kırpma, parlaklık
ayarı gibi ön işlemler yapılmıştır. Ön işlemden geçen
görüntü gri seviye formatına dönüştürülmüş ve
görüntüye özgü belirlenen eşik değer yardımıyla
görüntü ikili formata dönüştürülmüştür. Bu aşamadan
sonra bağlantı bileşen analizi ile görüntü üzerindeki
gürültüler belirlenerek temizlenmiştir. Gürültüden
temizlenen görüntü üzerinden alınan yatay histogram
ile RIGK üzerinde rakam olabilecek alanların tespiti
yapılarak, bu alanlar belirlenmiştir. Belirlenen alanlar
üzerinden dikey histogramlar ile RIGK üzerindeki
rakamlarının olabileceği bölgeler belirlenmiştir. RIGK
üzerindeki rakamların tespiti için histogram sonucunda
ardışık olarak ayrık nesnenin bulunduğu bölgeler
rakam bölgesi olabileceği araştırmak üzere
işaretlenmiştir. İşaretlenen bölgeler üzerinde bölütler
arasında dikey histograma göre nesneler arası
boşlukların
hesaplanarak
rakam
bölgeleri
belirlenmiştir. RIGK rakamlarının olduğu bölge tespit
edildikten sonra
rakam olabilecek
bölgeler
bölütlenerek kenar boşluklarının silinmesi ve
ölçekleme gibi ön işlemlerden geçirilerek öznitelik
çıkarma algoritmasına parametre verilerek bu
bölgelerin öznitelikleri değişmez momentler ile
çıkartılmıştır. Görüntüden çıkartılan bu öznitelikler
sırasıyla KNN ve LDA algoritmaları ile sınıflandırılıp
tanıma başarı oranları kıyaslanmıştır. Bu noktada
yetersiz özniteliklerine rağmen doğru tanıma oranları
kıyas edildiğinde KNN algoritmasının daha başarılı
olduğu tespit edilmiştir.
2. İlgili Çalışmalar
Bu alanda son yıllarda yapılan çalışmalardan 3 tanesi
kısaca incelenmiştir. İncelenen makalelerden bir
tanesinde Osmanlı karakter tanıma sistemi için yeni bir
LDA öne sürmüşlerdir. LDA, orijinal veri setleri
içerisindeki çeşitlilikleri mümkün olduğu ölçüde
temsil ederken verilerin boyutlarını azaltmaktadır. Öne
sürülen sistemde, her Osmanlı dili alfabesine ait
karakterden 33 sınıf içeren bir eğitim sınıfı
oluşturulmuştur. İlk olarak eğitim seti görüntüleri,
aydınlatma ve boyuttaki çeşitlilikleri azaltabilmek için
normalleştirilmiştir. Sonrasında, ayırt edici olan
öznitelikleri LDA ile çıkartılmıştır. LDA’yı

uygulayabilmek için eğitim setindeki örnek sayısı her
bir örneğin öznitelik sayısından fazla olmalıdır. Bunu
başarabilmek için, ön aşama olarak temel bileşen
analizi kullanılmıştır. Tanımlanan süreçler aynı
zamanda eğitilmemiş test görüntülerine uygulanmıştır.
Sınıflandırma için en yakın k komşu algoritması
kullanılmıştır [4].
İncelenen bir diğer makalede ise araç plaka
karakterlerinin tanınması ve bu tanınan karakterlerinin
şifreleme ve şifre çözme teknikleri kullanarak güvenlik
ağ kanalları ile iletilmesi ile uğraşmıştır. Bu makale,
plaka tespiti, uygun karakterlerinin bölütlenmesi
süreci, normalizasyon ve tanıma adımlarını
açıklamaktadır. Otomatik plaka tanıma sistemi gerçek
zamanlı çalışan gömülü sistemler ile otomatik olarak
plakaları tanıyabilmektedir. Bu makalede, değişik
algoritmalar
ile
gerçekleştirilen
plakalardan
karakterlerin tanınmasından sonra, karakterler güvenli
kanal ile iletilmektedir. Plaka rakamları gibi tanınmış
karakterlerin güvenli iletilebilmesi için, Steganografi
teknikleri kullanılmıştır. İlk olarak tanımlanmış
karakterler görüntüye gömülmüştür ve bu veri son
gönderenin özel anahtarı kullanılarak şifrelenmiştir.
Son alıcıda, veri şifre çözme teknikleri kullanarak
görüntüden çıkartılmıştır [5].
Üçüncü ve son olarak incelenen makalede ise
Hindistan gibi çok dilli ülkelerde, bir doküman birden
fazla dilde metin sözcükleri içerebilmesi göz önünde
bulundurularak yapılan bir çalışma incelenmiştir. Bu
makalede farklı sektörlerdeki, daha geniş bir kitleye
ulaşabilmek için farklı dillerde kelimeler içeren
belgenin dijital ortamda tanınması sağlanmaya
çalışılmıştır. Öncelikle olarak optik karakter tanıma
işleminden önce kelimelerin hangi dilde yazıldığının
tespit edilmesi gerekmektedir. Çok sayıdaki dili
tanımlayabilen tek bir tanımlayıcı tasarlamak
imkânsızdır. Bu yüzden, optik karakter tanıma
sisteminin belgenin dil bölgesinin tanımlanması
gerekmektedir. Tanımlama, elektronik kitaplar,
magazinler, haber gazeteleri, makaleler gibi dijital
ortamda basılmış belgelere ait bilgileri çıkartabilmeyi
amaçlamaktadır. Buda birçok dil desteği olan tanıma
sisteminin tasarlanmasına yol açmaktadır. Bu
makalenin amacı, belgenin farklı metin bölümlerini
tanımlayabilmek için yöntem tabanlı görsel ipuçları
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, tepe maksimum satır, alt
maksimum satır, tepe yatay satırlar, yatay satırlar, alt
bileşenleri, tik bileşenleri, tepe delikleri ve alt delikleri
dili tanımlayabilmek için kullanılmıştır. Telegu,
Hintçe ve İngilizce dillerinde yazılmış kelimeleri
içeren belgeleri tanımlayabilmek için sezgisel tabanlı
ve KNN tabanlı bir yöntem öne sürülmüştür.
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Deneylerden anlaşılan şudur ki tanımlama oranı
%95’tir [6].
3. Rakamları İşleme Algoritması
Rakam içeren görüntüler önceden yapmış olduğum
[12] çalışmasından elde edilmiştir. İçerisinde rakam
içeren görüntülerin bulunduğu sistemde, görüntülerin
okunması, yapılan ön işlemler, rakamların elde
edilmesi ve diğer öznitelik çıkarma, sınıflandırma ve
tanıma adımlarının temel algoritma işleyişi aşağıda
belirtilen adımlardan oluşmaktadır:
a. Dosyadan görüntü okuma işlemi
b. Kimliği kısaltma (Crop ile [200,30,genişlik,
yükseklik] değerlerinde kesme işlemi gerçekleştirilir
[12])
c. Parlaklık hesabı yapma.
1.. Eğer parlaklık değeri <50 ise ayrı bir
algoritma uygula
2.. Eğer parlaklık değeri>=50 ise ayrı
bir algoritma uygula
d. Gri seviyeye görüntüyü dönüştürme
e. Görüntü parlaklık ayarı (3.maddedeki
parametreye göre)
f. Eşik değeri belirleme
g. İkili görüntüye çevirme
h. Bağlantı bileşen analizi ile gürültülerin
temizlenmesi
i. Yatay histogram ile RIGK olabilecek
alanların tespiti ve bölütlenmesi [12]
j. Yatayda bölütlenen RIGK olabilecek
bölütlerin dikey histogramının alınması [12]
k. Ardışık nesne sayısına göre bölütlerin tespiti
[12]
l. Bölütler arasında dikey histograma göre
nesneler arası boşlukların hesaplanarak rakamsal
bölgelerin olup olmadığı kontrolü yapılıyor. [12]
m. L adımından geçen bölütler dikey histograma
göre parçalanır (rakam olabilecek bölge tespiti) [12]
n. Rakamların 4 bölgesindeki padding değerleri
temizlenir. Rakamlar 80x52 olarak boyutlandırılır.
o. Her bir rakam bölgesinin öz nitelikleri
değişmez momentleri yardımıyla çıkartılmaktadır.
p. Çıkartılan öznitelikleri LDA algoritması ile
sınıflandırma ve tanıma işlemi yapılmaktadır.
q. Çıkartılan öznitelikleri KNN ile sınıflandırma
ve tanıma işlemi yapılmaktadır.
4. Öznitelik Çıkarma

değişmez olması gerekmektedir. Orijinal resmin
döndürülmüş, ölçeklendirilmiş, gerilmiş, eğimli,
eğimsiz, simetriği alınmış her durumda özniteliklerin
sabit kalması gerekmektedir. Bu noktada farklı frekans
ve ölçeklerdeki görüntüyü en iyi temsil edecek Hu
[7]’nun değişmez momentleri yöntemi tercih
edilmiştir.
4.1 Değişmez Momentleri Yöntemi
Örüntü analizi alanında en temel konu, boyut, konum
ve yönelimine bakılmaksızın karakterlerin ve
nesnelerin tanınmasıdır. Hu [7], cebirsel değişmezleri
kullanılarak küme değişmezlerini türettiğinde şekil
tanımada momentlerin kullanım fikriyle büyük bir ün
kazanmıştır. Sayısal ortamda M x M boyutundaki
görüntünün iki boyutlu momentleri gri fonksiyona
sahiptir [8].

gri fonksiyonu;
(1)
momentleri
toplamına
dönüştürülmüştür, Eş. 2’deki gibi tanımlanmıştır.
(2)
Böylece

veya

ve
hesaplanabilmektedir;

merkezi momentleri
yerine koyularak Eş. 2’den

(3)

Ölçeklenmiş
normalleştirme
değişiklerine uygulandığında,

merkezi

,

moment

(4)

Özellikle, Hu [7], ölçekleme, pozisyon ve yönelime
ölçeklenmiş sıralı 3 aracılığıyla normalleştirilmiş
merkezi momentleriyle hesaplanan 7 değeri
tanımlamıştır [8]. Merkezi momentleri bakımından, 7
momentler aşağıdaki Eş. 5’de verilmiştir:

Aynı karakterin farklı durumlarını tanımlayabilmek
için
karakterlerin
farklı
dönüşümlerinde,
varyasyonlarında karakter özniteliklerinin sabit,
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bir test örneği pozitif değere sahip bir k komşu
değeriyle sınıflandırılmaktadır. Bu makalede yapılan
deneysel çalışmalarda k=3 alınmıştır.
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5.2 LDA Test/Sınıflandırma Yöntemi
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LDA’nın temel fikri, dönüşüm sonrası en ayırt
edilebilir öznitelik kümeleri kullanılarak kümelerin
doğrusal dönüşümlerini bulmayı amaçlamaktadır [11].
sınıflı bir problem için,
ve
matrisleri
arasında aşağıda Eş.
7 ve 8’deki
gibi
tanımlanmaktadır:

)[3

]

5. Sınıflandırma
Sınıflandırmada öğrenme ve test aşamalarını içeren
yöntemler kullanılmıştır. Öğrenme aşamasında ön
işlemlerden geçirilmiş her bir rakam için değişmez
momentleri kullanılarak öznitelikleri çıkarılmaktadır.
İkinci adımda önceden belirlenen hedef değerlerine
göre sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Öğrenme
fazında, RIGK görüntülerinden elde edilmiş 116 tane
görüntüden oluşmuş bir veri seti kullanılmaktadır [12].
Genel Öğrenme Algoritması:
Giriş: n kimlik kartının n rakamlı ön işlenmiş m x n‘lik
görüntü
Çıktı: her bir kimlik kartındaki her bir rakam için
değişmez momentleriyle elde edilmiş 7 öznitelikten
oluşan öznitelik vektörü
1.
for k=1 to m ( her bir rakam sınıfı için)
for i=1 to rakam örneklerinin numarası
Ön işlemlerden geçirme
Hu momentleriyle 7 öznitelik değerini
hesapla
end
end
5.1 KNN Test/Sınıflandırma Yöntemi
Bu modelde, en yakın k komşu algoritması test
örneklerini sınıflandırabilmek için kullanılmıştır. Hu
momentleri kullanılarak her bir rakam görüntüsü için 7
tane öznitelik elde edilmiştir. Öklid mesafesi, test
örnekleri ve k komşusu arasında hesaplanmıştır. Öklid
mesafesi formülü Eş. 6’da verilmiştir:

(6)
öznitelik

vektöründe

göstermektedir.

öznitelik
,

özniteliğini temsil etmektedir.

test

sayısını

örneğinin
,

sınıfının

özniteliğini temsil etmektedir. Sonrasında test
örneği
en yakın komşu algoritması kullanılarak
sınıflandırılmıştır. En yakın k komşu algoritmasında,

(7)

(8)
,

sınıfının öncelikli olasılıklarıdır

ve

genellikle eşitlik önceliklerinin varsayımları ile
atanır; ortalama vektörüdür;
ise
ortalama
vektörü temsil eden
farklı sınıflarının örnek
vektörlerinin ortalama dağılımıdır:
,(9)
Sınıf ayrımı belirli kriterler ile ölçülebilmektedir.
Genel kullanımı, örneklerin sınıf dağılım matrisleri
içerisinde ve örneklerin sınıf dağılım matrisleri
arasındaki determinant oranıdır:
,(10)
Burada ,
boyutlarında bir matristir (m<=n).
Eş. (10)’daki optimizasyon probleminin çözümü
genelleştirilmiş öz değer problemini çözmektedir [9]:

,(11)
(12)
Eş. (11),
matrisi için öz değer problemini
çözmekte ve
‘nin tersini hesaplamaktadır [9].
Fakat, bu yöntem sayısal olarak kararsızdır. Çünkü bu
yüksek boyutlu matrislerin tersini içermektedir.
Pratikte en sık kullanılan LDA algoritması paralel
köşegenlemeyi temel almaktadır [10]. Bu algoritmanın
temel fikri
ve
‘nin her ikisini paralel
köşegenleştiren matrisini bulmaktadır [11].
Genel Test Algoritması:
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Giriş: kimlik kartlarındaki rakamlardan elde edilmiş
rakam görüntüleri
Çıktı: her bir rakamın sınıf tipi
1. Her bir rakam sınıfı için tekrarla
2. Her bir rakam sınıfındaki rakam için tekrarla
a. KNN sınıflandırıcı kullanılarak değişmez
momentleri ile elde edilmiş özniteliklerinin
sınıflandırılması
b.LDA sınıflandırıcı kullanılarak değişmez
momentleri ile elde edilmiş özniteliklerinin
sınıflandırılması
c. Doğruluk = (tanımlanmış rakamların sayısı /
rakam kümelerindeki toplam rakam sayısı)* 100
d.Zaman ve doğruluk oranı açısından
performans karşılaştırılması

sonucunda elde edilen test
tablolarda gösterilmiştir.

sonuçları aşağıdaki

Tablo 10 1160 tane rakam görüntüsünün eğitim işlemi
sınıflandırma süreleri
Algoritma
LDA
KNN

Eğitim Zamanı (sn)
22.730
22.652

Tablo 11 1160 tane rakam görüntüsünün test işlemi
tanıma süreleri
Algoritma
LDA
KNN

Test Zamanı (sn)
2.903
2.990

6. Deneysel Çalışmalar
LDA
ve
KNN
algoritmalarının,
değişmez
momentleriyle elde edilmiş rakam özniteliklerinin
sınıflandırmasında başarı oranlarını analiz edebilmek
için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, MATLAB
7.14 sürümünde gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları,
4GB RAM’li Intel Core i5 CPU (2.06 GHz) işlemciye
sahip Windows 7 işletim sistemi üzerinde elde
edilmiştir.
Her klasörde farklı bir rakam bulunmak üzere farklı
kimliklerden
bölütlenmiş
ikili
görüntüler
bulunmaktadır. 10 klasör içerisinde, her klasörde 116
tane örnek olmak üzere toplam 1160 tane örnek vardır.
Bu örneklerin her birinden 7 tane olmak üzere 1160x7
tane öznitelik elde edilmiştir.

Doğruluk = (tanımlanmış rakamların sayısı / rakam
kümelerindeki toplam rakam sayısı)* 100 ifadesine
göre sınıflandırıcıların doğruluk oranları tespit
edilmiştir.
for rakamKumesi=1:sonaKadar
[rakamSayisi]=bul(tahminiDegerler(rakamKu
mesi,:)==rakamKumesi);
Doğruluk=(uzunluk(rakamSayisi)/oruntuKum
esindekiRakamSayisi)*100;
yazdır(‘%d rakamının tanıma oranı: %3f
\n’,rakamKumesi,doğruluk);
end
Tablo 12. 1160 tane görüntünün doğrulama işlemi
süreleri
Algoritma
LDA
KNN

Doğrulama
(sn)
0.001
0.002

Zamanı

Tablo 13. Rakamların sınıflandırma tipine göre
yüzdelik tanıma oranları

Şekil 37. Eğitim kümesindeki ilk 20 örnek [12]
Şekil 1.’de örüntü kümesindeki örneklerin ilk 20
örneği gösterilmiştir. Geliştirilen uygulamada elde
edilen
öznitelikleri,
4.
Bölümde
anlatılan
algoritmalarda testler yapılmıştır. Yapılan testler
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Rakam
0 (%)
1 (%)
2 (%)
3 (%)
4 (%)
5 (%)
6 (%)
7 (%)

LDA
100
97
97
98
95
100
63
100

KNN
100
100
100
100
100
100
100
100
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8 (%)
9 (%)

91
60

5. Kaynaklar

100
100

Tablo 14. Eğitim, Test ve Doğrulama Toplam Zamanı
(sn)
Algoritma
LDA
KNN

[1] Alshebeili, S. A., Nabawib, A. A. F., Mahmoud, S.
A., “Arabic character recognition using 1-D slices of
the character spectrum”. Signal Processing V. 56, pp.
59-75, 1997.
[2] Chim, Y. C., Kassim, A., Ibrahim, Y., “Character
recognition using statistical moments”. Image and
Vision Computing V. 17, pp. 299-307, Singapore,
1999.

Toplam Zaman (sn)
26.431
26.635

Tablo 1-5 tablolarından da açıkça görülebileceği gibi
deneysel çalışmaların başlangıcında belirtilen deney
koşulları altında eğitim/test sürelerinin yaklaşık olarak
aynı olmasına karşın sınıflandırma doğruluğu
açısından KNN sınıflandırıcının LDA sınıflandırıcıdan
daha başarılı olduğu gözlenmiştir.
4. Sonuç ve Öneriler
Görüntü sınıflandırma uygulamalarından, karakter
tanıma alanında son yarım yüzyılda geniş bir şekilde
uygulama alanı bulmuş olması göz önünde
bulundurularak bir çalışma yapılmıştır. Bu makalede,
kimlik kartlarından elde edilmiş rakamlar üzerinde
LDA ile KNN sınıflandırıcılarının karakteristikleri
tartışılmıştır. İki farklı sınıflandırıcı, değişmez
momentleri
ile
elde
edilen
özniteliklerinin
sınıflandırma
doğruluğu,
eğitim/test
süreleri
incelenerek karşılaştırılmıştır. Eğitim/test sürelerinin
yaklaşık olarak aynı olmadır. Ancak öznitelik seçim
algoritması yetersiz bir algoritma olması olmasına
karşın sınıflandırma doğruluğu açısından KNN
sınıflandırıcının LDA sınıflandırıcıdan daha başarılı
olduğu gözlenmiştir. İleride yapılacak çalışmalarda
daha geniş veri setleri üzerinde iki boyutlu ayrık
dalgacık yöntemler, gri seviye birleşim matrisi, gabor
filtreler gibi farklı öznitelik seçim algoritmaları
üzerinde denemeler yapılarak bu algoritmaların en iyi
özelliklerini alan yeni bir öznitelik çıkarım algoritması
öne sürülebilir. İkinci olarak belirtilen öznitelik
çıkarım algoritmaları en ayırt edici öznitelikleri
seçecek şekilde birden fazla klasik öznitelik çıkarım
algoritmalarından melez bir yaklaşım öne sürülebilir.
Son olarak da bu algoritmaların endüstride hatasız
kullanılması gerektiğinden değerlendirme noktasında
KNN, LDA ve yapay sinir ağları gibi başarılı
sınıflandırma algoritmaları ile test edilebilir.

[3] Çetiner, H., “Görüntü işleme teknikleri kullanarak
optik karakter tanımlama”, SDÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
[4] Kurt, Z., Turkmen, H., İ., Karsligil, M.E., “Linear
Dicriminant Analysis in Ottoman Alphabet Character
Recognition”, ECC 2007,(2007).
[5] Tatale, S., Khare, A., “Character recognition and
transmission of characters using network security”,
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[7] Hu, M., “Visual pattern recognition by moment
invariants”. IRE Trans. Inf. Theor. IT-8: 179–187,
(1962).
[8] Mercimek, M., Gülez, K., Mumcu, T. V., “Real
object recognition using moment invariants”, Sadhana
Vol. 30, pp. 765-775, (2005).
[9] Wilks, S. S. “Mathematical Statistics”, New York:
Wiley, (1962).
[10] Fukunaga, K., “Introduction to Statistical Pattern
Recognition”. New York: Academic Press, (1990).
[11] Yang, J, Yu, H., Kunz, W., “An efficient LDA
algorithm for face recognition”, (2000).
[12] Çetiner, H., Cetişli, B., Çetiner, İ., “Gerçek
zamanlı T.C. kimlik numarası tanıma”, SAÜ., Fen
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Opengate Captive Portal İçin Kullanıcı Dostu Bir Uygulama Yazılımı
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Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgiişlem Daire Başkanlığı, Trabzon
ramazan.dogan@gumushane.edu.tr, hture@ktu.edu.tr
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ÖZET: 5651 sayılı kanunun internet sağlayıcılarına getirmiş olduğu yükümlülükten dolayı kullanıcıların iç
dağıtım loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülük internet
sağlayıcılarına çeşitli yöntemlerle birlikte kullanıcı adı şifre doğrulaması yapabilme yeteneğine sahip yazılım ve
donanımlar kullanmaya yönlendirmiştir. Yapılması istenen işlem için donanımdan bağımsız mevcut sisteme
dâhil edilmesi kolay ve aynı zamanda kullanıcıya kolaylık getiren kimlik denetleme sistemleri geliştirilmektedir.
Bu ihtiyacı karşılamak için ticari veya açık kaynak kodlu Captive Portal isimli yazılımlar ile ağ üzerinden bir
web tarayıcısı ile birlikte kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirilebilmektedir.
Bu çalışmada açık kaynak kodlu Captive Portal sistemlerinin kullanıcılara getirmiş olduğu rutin işlemleri
kolaylaştıran bir yazılım geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 5651 Sayılı Kanun, Captive Portal, IEEE 802.1X, Opengate

1.

Giriş

Günümüzde internet kullanıcı sayısının artışı ile siber
suçlarda da artış görülmeye başlamıştır. Bu sorun
bilhassa istemci sayısının fazla olduğu kuruluşlarda
bilişim
suçu
işleyen
kişilerin
tespitini
zorlaştırmaktadır. Bu sorunun çözümü için ülkemizde
de bilişim suçları ile mücadeleyi amaçlayan 5651
sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu kapsamda çok kullanıcılı
sistemler için de çalışabilen donanımsal veya
yazılımsal çözümler geliştirilmiştir.
Çok kullanıcılı sistemlerde kimlik denetimli internet
erişimi için donanımsal çözüm olarak IEEE 802.1X
standardı kullanılmaktadır. IEEE 802.1X standardı;
noktadan noktaya bağlantılara sahip LAN portuna
takılmış
cihazların
kimlik
doğrulama
ve
yetkilendirilmesine olanak sağlayan port tabanlı ağ
erişim denetimidir. Ağda port tabanlı kullanıcı
doğrulayabilmek, herhangi bir kullanıcıya ya da gruba
‘ağa erişim politikaları’ uygulamaya imkân tanır.
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme başarısızsa o port
erişime kapatılır ve bu sayede yerel ağ altyapısı
korunmuş olur. Kullanıcı doğrulama; MAC adresi,
switch portu ya da harici bir yetkilendirme politikası
ile sağlanır. Ağa kimin hangi hakla gireceğinin
belirlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmesi;
kullanıcı odaklı, ağ tabanlı erişim kontrolü olan NAC
tarafından belirlenir.
Aynı sorun için yazılımsal olarak da donanımdan
bağımsız
çalışan
Captive
Portal
tekniği
kullanılabilmektedir. Captive Portal tekniği http ve
https istemcilerini interneti kullanmaya başlamadan

önce ağ üzerinden özel bir web sayfası görüntüleyerek
kullanıcı bilgileri ile giriş yapmaya zorlamaktadır. Bir
anlamda web tarayıcı kimlik denetleme cihazına
çevrilmektedir. Bu sistemde kimlik denetimi
gerçekleştirilmeden önce porttan veya adresten
bağımsız olarak tüm paketler engellenerek istemcinin
internete erişimi kısıtlanmaktadır. İstemci tarafından
gerçekleştirilen her web sayfası görüntüleme isteği
istemciyi kimlik denetiminin gerçekleştirileceği özel
bir sayfaya yönlendirmektedir.
Bu çalışmada yazılımsal çözüm olan Captive-Portalın
kullanımı esnasında web tarayıcı çalıştırılmadan
kimlik
doğrulaması
yapabilen
bir
yazılım
geliştirilmiştir ve kimlik denetimli internet erişiminde
kullanım kolaylığı sağlanacaktır.
2.

5651 Sayılı Kanun

5651 sayılı kanun maddesi internet erişiminin kontrol
altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet
üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde
önüne geçilmekle beraber suç unsuru içeren herhangi
bir olay sonrasında suçlu ya da sorumluların tespit
edilerek suçsuzdan kolayca ayırılmasını sağlamak.
Ayrıca kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını
ve yasal içerikte olmayan kötü amaçlı içeriklerden
korunması amaçlanmaktadır.
İster ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir
veya birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim
hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları
kapsamaktadır. Kanun maddesi kendi içerisinde ikiye
ayrılmaktadır ve kapsamları farklılık göstermektedir.
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1) İnternet erişimini hizmet amaçlı veya işlerinin
devamlılığını sağlamak için çalışan ya da
ziyaretçilerine kullandıran kurum ve kuruluşlar.






Kamu kurumları
Özel şirketler
Hastaneler
Okullar
Alışveriş merkezleri vb. gibi kurumlar

2) İnternet erişimini kazanç elde etmek amacıyla
kullanıcıların hizmetine sunan işletmeler.




İnternet Cafeler
Oteller
Ücretli kullanımın söz konusu olduğu Cafe
vb. gibi işletmeler.

Yukarıda yazıldığı gibi hizmet veya kazanç amaçlı
kurum ve işletmelerin kullanıcılarına kullandırmakta
olduğu internet erişim hizmetinin kanun kapsamı
dâhilinde kontrol altına alınması istenmektedir. Erişim
sağlayıcısının kanun maddesi ile ilgili genel
yükümlülüklerini şöyle sıralayabiliriz;
1. Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB
sayfalarına erişimlerinin engellenmesi.
2. Erişim log ve kayıtlarının tutulması. (
Zaman ve Tarih Mührü ile )
3. Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP
loglarının tutulması.
4. Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web
sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise
dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması.
3.

Captive Portal

Captive Portal bilhassa aktif ağ cihazlarının IEEE
802.1X desteklemediği alanlarda kimlik doğrulama
işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılan bir
yöntemdir. Açık ve kapalı kaynak kodlu birçok
güvenlik duvarı ve hot spot uygulamalarında dünyanın
dört bir tarafında kullanılmaktadır.
Kurulumu ve yönetmesi çok kolay olan arayüzler ile
802.1x gibi karışık ve çok vakit harcamamıza neden
olan kimlik doğrulama sistemleri yerine pratik kolay
kurabileceğimiz ve yönetebileceğimiz sistemler
tasarlamamıza yardımcı olmaktadır.
Sistem Omurga Anahtarlama Cihazı ile istemcilerin
arasında yönlendirici ve güvenlik duvarı olarak da
çalışmakta olan bilgisayara kurulmaktadır. Böylece

kullanıcı internete erişmeden hemen önce kimlik
denetiminden geçmektedir
Kimlik denetimi esnasında istemciden kullanıcı adı ve
şifre gibi istemciye özel bilgiler alınmaktadır. Bu
bilgiler Captive Portal uygulamasında loglama işlemi
gerçekleştirilirken
istemci
etiketi
olarak
kullanılmaktadır ve sistemde işlenen bilişim suçlarında
log dosyalarından gidilerek ilgili istemci anında tespit
edilebilmektedir.

Şekil 38 Captive Portal Çalışma Prensibi
4.

Opengate

Opengate çok kullanıcılı kuruluşların internet
erişiminde istemcilerinin kimlik denetimini sağlamak
ve kullanım loglarını kayıt altında tutabilmek için
kullanmakta olduğu açık kaynak kodlu bir Captive
Portal yazılımıdır. [2]
Opengatein çalışma prensibi Şekil 2 deki gibidir.[3]
Bu prensibe göre kullanıcı herhangi bir web sayfasını
görüntülediğinde güvenlik duvarı web sayfası
görüntüleme istek paketlerini yerel web sunucusuna
yönlendirir. Yerel web sunucusu bu istek paketlerine
karşılık istemciye kimlik doğrulama sayfasını gönderir
Şekil 3. Kullanıcı bu sayfadan kullanıcı adı ve şifre ile
giriş yaparak bu bilgileri tekrar yerel web sunucusuna
gönderir. Yerel sunucudaki CGI programı kullanıcı
bilgilerini kontrol eder ve eğer bilgiler geçerli ise
kullanıcının erişebileceği port bilgilerini güvenlik
duvarına tanımlar ve istemcinin istekleri bu
işlemlerden sonra gerçek adresine yönlendirilmeye
başlar.

Şekil 39 Opengate yazılımı blog diyagramı
Şekil 3 deki kullanıcı denetimi sayfası üzerinden
bilgiler doğrulandıktan sonra kullanıcı faaliyetleri
Watch Process üzerinden takip edilir.
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Şekil 43 Uygulamanın sistem tepsisinde gösterimi
Şekil 40 Opengate kullanıcı denetimi sayfası
Kullanıcı bilgilerinin doğrulandığını Şekil 4 deki
sayfadan görüntüleyebilmektedir. Web sayfası açık
kaldığı sürece Watch Process bir Java-Applet ya da
Ajax kodu ile canlı tutulmaktadır.[4] Web sayfası
kapatıldığında kullanıcı için oluşturulan Watch
Process anında sonlandırılmaktadır. Kullanıcı için
oluşturulmuş log bilgileri elle silinmedikçe sistemde
tutulmaktadır ve gerektiğinde kötü kullanım tespiti için
kullanılabilmektedir.

Uygulama sistem başlangıcında çalışabilme yeteneğine
sahiptir ve kullanıcı isterse bilgisayarını açtığı anda
uygulamanın sistemle birlikte otomatik çalıştırılmasını
zamanlayabilmektedir.
Geliştirilen program da kullanıcı girişi yapıldıktan
sonra kullanıcıya ne zaman sistem tarafından kimlik
doğrulaması işleminden geçtiğine dair bilgi
gösterilmektedir Şekil 7. Ayrıca kullanıcı istediği
anda sisteme kayıtlı bilgilerini silebildiği gibi
uygulamadan da çıkış yaparak internet erişimini
sonlandırma işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Şekil 41 Opengate kimlik doğrulaması yapılmış web
sayfası
6.

Uygulama

Geliştirilen
uygulama
istemci
bilgisayarında
çalışmaktadır ve istemciden sisteme giriş bilgilerini bir
kereye mahsus uygulamaya girmesi istenmektedir
Şekil 5. Bilgiler alındıktan sonra bu bilgiler program
veri tabanında şifrelenerek saklanmaktadır.

Şekil 44 Kullanıcı girişi yapılmış uygulama ekranı
Geliştirilen uygulamanın akış diyagramı Şekil 8 de
gösterilmiştir.
5.

Şekil 42 Geliştirilen uygulama kullanıcı bilgileri alma
ekranı
İstemci sisteme giriş işlemini gerçekleştirdiğinde
uygulama web tarayıcının gerçekleştirdiği işlemleri
gerçekleştirmektedir ve kullanıcı isterse uygulamayı
sistem tepsisine küçültebilmektedir Şekil 6.

Sonuç

Bu çalışmada popüler kullanıcı kimlik denetimi
yöntemlerinden
biri
olan
Captive
Portalın
avantajlarından bahsedilmiştir ve aynı mantıkla çalışan
Opengate adlı uygulamayı daha kullanıcı dostu bir
uygulama haline getirmeye çalışılmıştır. Çalışma
kapsamında geliştirilen yazılım Captive Portal
Opengate uygulamasına ek uygulama olarak
çalışmaktadır ve kullanıcıyı sürekli doğrulama web
sayfasını
açık
tutma
yükünden
kurtarmak
hedeflenmiştir. Uygulama sayesinde kullanıcıya
sürekli kimlik denetimi bilgilerini girdirme işleminin
de önüne geçilerek Opengate uygulamasının eksik
yönlerinin giderilmesi sağlanmıştır.
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Özet: Bu çalışmada öncelikle geoteknik mühendisliğinin çeşitli uygulamalarında günümüzdeki teknolojik
gelişmelerin de bir sonucu olarak giderek yaygın üretim potansiyeli kazanan kazıklı temel sistemlerinin genel
olarak fonksiyonel özellikleri, kullanım amaçlarına ve seçim kriterlerini oluşturan teknik-ekonomik sınır
şartlarına bağlı olarak kullanıldığı yerler kısaca açıklanmış; literatürde mevcut çeşitli kriterlere göre
sınıflandırılan kazıklı temeller özetlenmiştir. Çalışma kapsamında kazık temellerin hızlı, doğru ve güvenilir bir
şekilde tasarımını yapabilmek için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Hazırlanan programda üç farklı
yöntemle taşıma gücü analizi yapılabilmektedir. Farklı yöntemlerin sonuçları kullanılarak daha güvenilir ve hızlı
çözüm yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kazık Temeller, Yazılım, Geoteknik, Programlama.

Computer Aided Analysis of Pile Foundations
Abstract: In this study, geotechnical engineering, primarily as a result of technological developments in various
applications, the current production potential winner increasingly common functional properties of pile
foundation systems in general, make use of selection criteria, goals, and due to the technical-economic boundary
conditions are used as briefly explained, according to various criteria available in the literature classified piled
foundations are summarized. Working under the pile foundations are fast, accurate and reliable way to be able to
design a computer program has been developed. Analysis of bearing capacity of the program can be prepared in
three different ways. Using the results of the different methods is to give more reliable and faster solution.
Keywords: Pile Foundation, Software, Geotechnic, Programming
1. Giriş
Üst yapı yüklerini kısmen ya da tamamen zemin
yüzeyinden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel
derinliği ile temel genişliği oranı en az 5 ve daha
büyük olan sistemler derin temeller olarak
tariflenmektedir [1]. Derin temeller arasında kazıklı temeller, ayak-keson temeller ve derin kazılar içine
yerleştirilen yapı temelleri düşünülebilir.
Kazıklar çelik, beton veya ahşaptan imal edilen bir tür
yapı elemanı olarak tanımlanabilirler. Kazıklar yapımı
yüzeysel temellere kıyasla daha pahalı olan derin
kazıklı temel inşaatı uygulamalarında kullanılırlar.
Yüzeysel temel sistemlerine göre daha pahalı
olmalarına karşın çeşitli nedenlerle kullanılmaları
oldukça gerekli ve hatta avantajlı olabilmektedir.
Kazıklar, zemin yüzeyine yakın tabakaların üst yapı
yüklerini göçmeden veya üst yapıda hasara neden
olacak şekilde fazla oturmadan taşıyabileceği bir
yüzeysel temelin uygulamasına uygun olmadığı
hallerde, üst yapı yüklerini zemin profilinin derinliklerinde yer alan taşıyıcılık özelliği yüksek tabakalara
aktarmak amacıyla kullanılan ahşap, beton, çelik veya
kompozit yapı elemanlarıdır.
Kazıklar çoğunlukla düşey basınç yüklerini taşırlar.
Bununla birlikte kazıkların, rüzgâr, deprem ve dalga
kuvvetleri gibi yatay kuvvetlere, suyun kaldırma etkisi
gibi çekme kuvvetlerine ya da üst yapıya gelen yanal
kuvvetler nedeniyle döndürme momenti etkisine

maruz kaldığı kullanım alanları da vardır. Üst yapı
yüklerinin zemine emniyetli bir şekilde aktarılabilmesi
için pratikte en az 3 ya da 4 kazıktan oluşan kazı
grupları teşkil edilir.
Bir kazıklı temelin tasarımında, zemin profilinin
yapılan sondajlarla hassas olarak belirlenmesi ve
zemin profilindeki çeşitli tabakaların mühendislik
karakteristiklerinin bilinmesi ve böylelikle genel
hatları ile zemine yük aktarma mekânizmasına göre
kullanılacak kazığın tipine karar verilmelidir.
Kestirilen zemin profili ve kazık tipine bağlı olarak,
tek kazığın veya kazık gruplarının emniyetle
taşıyabileceği yükler hesaplanmalıdır. Ancak bir kazık
grubunun taşıma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla
yapılacak yükleme deneyleri çok fazla yük gerektirdiği
ve pahalı olduğu için, uygulamada çoğu kez tek bir
kazığın taşıma kapasitesi belirlenerek, kazık
gurubunun taşıma kapasitesinin tahmin edilmesine
çalışılır. Bu tahminlerde gerilme alanlarının girişim
yapması nedeniyle bir kazık grubunun taşıma
kapasitesi bulunurken, tek bir kazığın taşıma kapasitesi
ile gruptaki kazık sayısının çarpımı sonucunda elde
edilen değer anılan girişim etkisini ortaya koyan bir
grup faktörü ile çarpılmaktadır.
Kazıklı temellerin projelendirilmesinde, oturmalar
genellikle önemli bir proje kriteri olarak göz önünde
tutulmaz. Bununla birlikte, göçmeye karşı güvenliğin
bulunduğunun yanı sıra, servis yüklerinin meydana
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getireceği oturmaların izin verilebilir sınırları aşmadığı
gösterilmelidir.
2. Kazıkların Fonksiyonları
Kazıkların ana fonksiyonu yapı temelinden zemine
intikal eden yükleri gevşek ve yumuşak zemin
tabakalarının altında yeralan taşıma gücü yüksek,
sıkışabilirliği az sağlam zemin tabakalarına
aktarmaktır. Ancak kazıklar petrol platformu gibi
deniz yapılarında ve yatay yük etkisine maruz
yapılarda doğrudan üst yapı yüklerini taşımak amacıyla da kullanılabilirler. Düşey yüklere maruz kalan
bir kazığın nihai taşıma gücü, kısmen kazık ucunda
oluşan noktasal direncin, kısmen de kazık şaftı ile
temas halinde olan zemin yüzeyi ile kazık yüzeyi
arasında gelişen aderansla ilişkilendirilen yüzeysel
sürtünme direniminin bileşkesi olmaktadır [8]. Ortam
koşullarına bağlı olarak uç taşıma ve yüzeysel
sürtünme kuvvetlerinin nihai taşıma gücü içindeki
payları değişkendir. Bu değişkenliği kontrol eden
faktörler, kazığın içine yerleştirildiği jeolojik ortamın
geoteknik özellikleri, kazığın geometrik koşulları,
narinliği ve uygulanan yüklerin büyüklüğüdür.
Düşey yüklere maruz kazıklarla yatay yük etkisinde
kalan kazıkları karşılaştırırken zemin yüzeyinin
yakınlarında ortaya çıkan değişimleri de dikkate almak
gerekir. Zemin yüzeyine yakın bölümlerde etkili olan
mevsimsel nem farklılıkları kazık davranışında önemli
değişikliklere yol açabilmektedir. Bu yüzden
kazıkların yatay yük etkisindeki davranışlarının tahmin
edilmesi, düşey yük etkisindeki davranışlarının tahmin
edilmesinden pratik olarak daha zordur [6].
Kazıklar, üst yapı yüklerini çoğu kez eksenel basınçla
taşımakla birlikte, açık deniz platformları, rıhtım, şev
ve iksa yapılan gibi mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan deprem, dalga, darbe kaldırma, yanal toprak
itkisi ve çekme türü kuvvetlerin karşılanması gibi
görevleri de gerektiğinde üstlenebilmektedir.
3. Kazıkların Kullanım Amaçları
Kazıklar aşağıda belirtilen başlıca amaçlara hizmet
etmek üzere inşa edilmektedirler [12];
5. Üstyapı yüklerinin zemin yüzeyinden derinlerde
bulunan ve taşıma karakteristikleri yüksek olan sağlam
tabakalara
güvenilir
biçimde
aktarılabilmesi.
Uygulamada uç kazıkları olarak adlandırılan sitemdir.
6. Üst yapı yüklerinin kısmen yumuşak ve gevşek
zemin tabakalarına, sürtünme reaksiyonlarının
yardımıyla güvenilir biçimde aktarılması. Bu kazıklara
sürtünme kazığı adı verilmektedir.
7. Gevşek-Granüler zeminlerin taşıma kapasitesini
artırmak gayesi ile kompaksiyon sağlamak üzere adı
geçen zeminlere kazık çakılması. Uygulamada
kompaksiyon kazıkları olarak adlandırılır.
8. İleri derecede hidrostatik basınca veya döndürme
momentine maruz yapıların stabilitesini artırmak ve bu
nedenle doğabilecek yapı hasarlarının önüne geçmek
amacıyla kazıkların uygun eğimlerde zemine

çakılması. Uygulamada çekme kazıkları adı
verilmektedir.
9. Erozyona maruz zeminlerde (köprü kenar ve orta
ayakları v.b.) üst yapı yükünün erozyondan
etkilenmeyen derinliklerdeki tabakalara taşıtılması.
10. Sahile yakın yapıların gemi v.b. diğer yüzen
cisimlerin
darbelerine
karşı
bu
darbeleri
sönümlendirerek korumak amacıyla tampon kazıklar
sık yerleşimde inşa edilebilmektedir.
11. Çeşitli nedenlerle üst yapıdan zemine aktarılan
çekme karakterli yüklerin taşınması amacıyla zeminde
çekme yüküne maruz bölümlerde ankraj kazıkları tesis
edilebilir.
12. Büyük hacimli yatay veya eğik kuvvetlerin
zemine güvenilir biçimde aktarılmasını temin etmek
amacıyla eğik kazıklar inşa edilebilir.
13. Kuleler deniz platformu gibi deniz yapıları ve
yeraltı suyu altında kalan radye temellerin maruz
kaldığı kaldırma kuvvetlerinin etkisini karşılamak
amacıyla uzun kazıklar teşkil edilebilir.
4. Kazıkların Kullanıldığı Yerler
Kazıklı temel sistemlerinin kullanımını zorunlu kılan
durumlar da göz önünde tutularak kazıkların
uygulamada kullanıldığı başlıca yerler maddeler
halinde aşağıda sıralanmıştır [2].
14. Zemin strüktürünün yüzeye yalan tabakalarım
oluşturan üst katmanlar, üst yapı yüklerinin yüzeysel
temel sistemleri ile güvenilir bir şekilde zemine
aktarılmasına elverişli geoteknik koşullara sahip
değilse, daha açık bir anlatımla taşıma güçleri zayıf,
sıkışabilme nitelikleri de fazla ise; yüklerin taşıyıcılık
özelliği yüksek olan ve zemin profilinde zemin
yüzeyinden daha derinlerde yer alan daha sağlam
zemin ya da kayaçlara aktarılması zorunluluğunu
ortaya çıkaran koşullarda, söz konusu edilen üst yapı
yükleri çeşitli kazıklı temel sistemleri kullanılarak
taşıyıcı zemin katmanlara dağıtılabilir.
15. Suyla temas edince kabarma ya da ani çökme
gösteren zeminlerde üst yapı yüklerinin aktif zon diye
tariflenen bölgenin dışına kazıklar aracılığıyla
aktarılması en iyi çözümdür.
16. Erozyon hareketleri sonucunda köprü ve viyadük
ayaklarında temel altının oyulmasına engel olmak için
adı geçen elemanlar kazıklı olarak tasarlanıp
düzenlenebilir.
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5.2. İmal Edildiği Malzemenin Cinsine Göre
Kazıklar
İmalatında kullanılan hammaddenin cinsine bağlı
olarak
kazıklar;
ahşap,
beton,
çelik
ve
kompozit(karmaşık) olmak üzere dört ana gruba
ayırarak incelenebilir [14].
Beton kazıklar başlıca iki temel grupta
incelenebilmektedirler [2]; ön dökümlü (prekast) beton
kazıklar ve yerinde dökülen beton kazıklar
5.3. Yapım Şekillerine Göre Kazıklar
Uygulamada kullanılan yapım teknolojileri dikkate
alındığında, genel bakış açısıyla kazıklar yapım
şekillerine göre başlıca iki grupta toplanabilmektedir.
Bunlar sırasıyla zemine büyük ya da küçük ölçekte yer
değiştirme hareketi yaptıran çakma kazıklar ile zemine
yer değiştirme hareketi yaptırmayan sondaj kazıkları
olarak adlandırılmaktadır.
Tablo 1. Çakma kazıkların tipik özellikleri ve
uygulamaları [4]

Şekil 1. Kullanılma amacına uygun olarak kazıkların
uygulama sahalarından bazı örnekler
17. Açık deniz petrol platformları, kuleler, rıhtım
payandaları
gibi
deniz
yapılarında,
hava
meydanlarında yer alan irtibat kulelerinde sürekli ya
da aralıklı iksa duvarları ve şev stabilitesi gibi bazı
mühendislik uygulamalarında dalga, deprem ve suyun
kaldırma kuvvetleri ile yanal toprak basınçlarının
karşılanmasında kazıklar geniş kullanım potansiyeline
sahiptir.
18. Nehir ve göl çevrelerindeki yumuşak dokulu
gevşek ve hassas zeminlerin mühendislik özelliklerinin
iyileştirilmesi ve sağlamlaştırılmasında kazıklar
kullanılabilmektedirler.
19. Sıvılaşma potansiyeli bulunan bölgelerde üst yapı
yüklerinin sıvılaşma zonunun altında kalan tabakalara
emniyetle aktarılabilmesi gerekliliği söz konusu
olduğunda yine kazıklardan yararlanılmaktadır.

Tablo 2. Değişik kesit çaplarına sahip bazı çakma
kazıkların uygulamada taşıyabildikleri işletme yükleri
[4]

5. Kazıkların Sınıflandırılması
Günümüz literatüründe kazıkların çeşitli kriterlere
göre sınıflandırılmalarının yapılması mümkündür.
Yaygın olarak kazıklar aşağıdaki gibi dört gruba
ayrılarak sınıflandırılabilmektedir [7].
20. Zemine yük aktarma mekanizmasına göre
kazıklar
21. İmal edildiği malzemenin cinsine göre kazıklar
22. Yapım şekillerine göre kazıklar
23. Zemine yerleşim özelliklerine göre kazıklar
5.1. Zemine Yük Aktarma Mekanizmasına Göre
Kazıklar
Zemine yük aktarma mekanizmasına göre kazıklar altı
gruba ayrılabilirler.(Uç kazıkları, sürtünme kazıkları,
çekme kazıkları, ankraj kazıkları, kompaksiyon
kazıkları ve eğik kazıklar)

5.4. Zemine Yerleşim Özelliklerine Göre Kazıklar
Bazı yönetmelikler ve araştırmacılar kazıkların zemine
yerleştirilmeleri sırasında zeminde oluşan yer
değiştirme hareketlerinin düzeyine göre kazıkları üç
sınıfta toplamaktadırlar;
24. Büyük yer değiştirme kazıkları
25. Küçük yer değiştirme kazıkları
26. Zeminde yer değiştirmeye yol açmayan kazıklar
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(a)

(b)

6. Kazıkların Zemine Yük Aktarma Mekanizması
Kazıktan zemine yük aktarma mekanizması oldukça
karmaşıktır. Bu olayı yorumlamak için Şekil 2a’da
gösterilen kazık uzunluğu L boyunca yük dağılımının
irdelenmesi lazımdır. Kazık üzerindeki yük Q w zemin
yüzeyinden
başlayarak
derinlikle
tedricen
azalmaktadır. Bu yükün bir kısmı kazık gövdesi
boyunca çepeçevre gelişen yüzey sürtünmesi ile
karşılanan Qws ve kazık ucunun altında kalan zemin
tarafından karşılanan Q wp’dir. Yük aktarma
mekanizması toplam yükün ne kadarlık kısmının
yüzey sürtünmesine kadarlık kısmının uç mukavemeti
ile karşılanacağını belirlemektedir. Eğer herhangi bir z
derinliğinde kazık şaftı tarafından taşınacak [Qz] yükünün belirlenmesi için ölçümler yapılırsa Qws yükünün
şaft boyunca dağılımı Şekil 2b’de görüldüğü gibi
olmaktadır. Herhangi bir z derinliğinde "birim şaft
alanına isabet eden yüzeysel sürtünme direnimi",
aşağıdaki gibi hesaplanabilir. (Şekil 2c), [2].

fz 

Qz
Pz 

(1)

Bu bağıntıda; P: Kazık en kesitinin çevre uzunluğunu
göstermektedir.
Eğer kazık üzerindeki Qw yükü tedricen artırılırsa
kazık şaftı boyunca oluşan yüzeysel sürtünme direnimi
kazığın çevre zeminine karşı göreceli hareketi 5-10
mm. ye ulaştığında maksimum derecede mobilize
olmuş olacaktır. Buna karşın tabanda taşınabilecek yükün maksimum değerine ulaşabilmesi için kazık
tabanının, çakma kazıklarda çapın %10’u, fore
kazıklarda %25 ila %30’u kadar hareket etmesi
gerekecektir. Kazık tepesine etkiyen yükün göçme
yükü nihai yük taşıma kapasitesi Qu değerine ulaşması
halinde gerek çevrede ve gerekse de uçta taşınabilecek
maksimum kapasitelere erişilmiş olacaktır. Nihai yük
kazığa uygulandığında (Şekil 2d) taşıma kapasitesi
maksimum değere ulaştığı için kazığın uç bölgesinde
Şekil 2e’de tariflenen zonlarda çatlaklar oluşur. Daha
büyük
şiddetteki
yüklerde
zeminde
kesme
makaslaması etkisinde oluşabilen göçmeler nedeniyle
kazıklar zemine gömülürler. Sonuçta ise farklı
derinlikte farklı zemin koşullarında yeni bir kazık
oluşmuş olur. Kazıklı temel ve diğer derin temel
inşaatlarında en fazla çatlağın zımbalama etkisinin
oluştuğu kesimlerde meydana geldiği görülmüştür.

(c)

(d)

(e)

Şekil 2. Kazıklarda yük aktarma mekanizması [2]
7. Düşey Yükler Altında Kazık Taşıma Gücü
Hesabı
Kullanılma amaçları çok çeşitli olabilen kazıkların
projede öngörülen servis yüklerini güvenlikle
taşımaları beklenir. Kazıklı temeller en az 3-4 kazıktan
oluşan kazık gruplarından teşkil edilirler.
Bu bakımdan pratik açıdan önemli olan kazık
gruplarının taşıma gücünün tespit edilmesidir. Kazık
gruplarının taşıma gücünün belirlenebilmesi için de tek
bir kazığın taşıma gücüne etkiyen faktörlerin bilinmesi
gereklidir.
Kazık taşıma gücü, kazığın göçmeden ve aşın
oturmalar göstermeden taşıyabileceği en büyük yük
olarak tanımlanmaktadır. Kazık yükleme deneylerine
ilişkin olarak taşıma gücüne nihai-sınır yük de
denilebilir. Proje yükü nihai yükün bir güvenlik
sayışma bölünmesi ile bulunabilir. Servis yükü ise
tekil bir kazık için bulunan proje yükünün kazıkların
grup etkisi göz önüne alınarak küçültülmesi ile elde
edilmektedir.
Düşey yükler etkisinde kalan bir kazığın düşey taşıma
kapasitesi veya kazık taşıma gücü kazığı oluşturan
maddenin malzeme özelliklerine ve kazığın içinde
bulunacağı zeminin çeşitli mühendislik özelliklerine
bağlı olarak hesaplanabilir. Taşıma kapasitesi olarak
bu değerlerden küçük olan seçilir.
Eksenel yüklü kazıkların kazık taşıma gücü büyüklüğü
aşağıda sıralanan yöntemlerle belirlenebilmektedir;
27. Statik yöntemler
28. Dinamik yöntemler
29. Arazi deneylerinin sonuçlarına dayalı amprik
yöntemler
30. Kazık yükleme deneyi sonuçlarına dayalı amprik
yöntemler.
8. Statik Yöntemlerle Kazık Taşıma Gücü Hesabı
Bir kazığın göçme olmaksızın ve aşırı oturmalara
maruz kalmaksızın taşıyabileceği maksimum yük olan
nihai taşıma kapasitesi (kazık taşıma gücü), kazığın
imal edilip yerleştirilmesinden önce çoğu kez
laboratuarda belirlenen kohezyon ve kayma
mukavemeti açısı gibi örselenmemiş kayma
mukavemeti parametrelerinin kullanıldığı statik
formüllerle hesaplanabilmektedir.
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Eksenel yüke maruz kalan bir kazık bu yükü kısmen
kazık şaftı boyunca meydana gelen çevre sürtünmesi
ve kısmen de kazık ucunda oluşan uç mukavemeti ile
taşıyacaktır. Aslına bakıldığında çevre sürtünmesi ve
uç direncinin ayrı ayrı saptanması görüşü tüm statik
formüllerin temelini oluşturmaktadır. Yukarıda da
ifade edildiği üzere bir kazığın eksenel yüklere maruz
kalması durumunda nihai taşıma kapasitesi ya da kazık
taşıma gücü;
(2)
Qu  Q p  Qs
bağıntısı ile açıklanabilir. Kazığın kendi ağırlığını
düşürerek kazığın net taşıma gücü büyüklüğü elde
edilebilir.

Qu  Q p  Qs  Wp

(3)

Qu: Kazığın nihai taşıma gücü, Qp: Kazığın uç
mukavemeti ile taşıdığı nihai yük, Qs: Kazığın çevre
sürtünmesi ile taşıdığı nihai yük, Wp: Kazık ağırlığı
Genellikle kazık ağırlığı, kazığın nihai taşıma gücüne
kıyasla oldukça küçüktür ve bu terim çoğu kez ihmal
edilebilir. Ancak bu ihmal deniz ve liman yapılarının
inşaatlarında yapılan kazık tasarımlarında asla
yapılmamalıdır. Zira bu tür inşaatlarda kazık uzunluğu,
dolayısıyla ağırlığı sayısal değer itibarıyla ihmal
edilemeyecek boyutlara ulaşabilmektedir.
Kazığın çevre sürtünmesi ile taşıdığı nihai yük, kazık
şaftının teşkil ettiği yüzey alanı boyunca kazıkla zemin
arasında gelişen kayma direnimlerinin entegrasyonu
sonucu belirlenebilir. Söz konusu kayma gerilmeleri
ifade edilen Coulomb teorisi ile açıklanmaktadır [8].

 a  ca   n tan a

(4)

zL

Qs 



z 0

P a dz 

zL

 Pc

a

  v K s tan a dz (7)

z 0

Burada;
P: Kazığın çevresi, L: Kazığın uzunluğu, z: Kazık
uzunluğu boyunca herhangi bir derinlik olarak
tariflenmektedir.
Kazığın uç mukavemeti ile taşıdığı nihai yük Q p ise
kazığın alt ucunda yer alan zeminin kazık boyunca
düşey yönde aktarılan gerilmelere karşı koyduğu
reaksiyonun bir ölçütü olarak uç bölgedeki kesit
alanına aşağıdan yukarıya doğru etkiyen taşıma gücü
bileşenidir. Uç mukavemeti ile taşınan toplam nihai
bileşeni Qp statik olarak Terzaghi'nin yüzeysel
temellerin taşıma gücü hesabı için önerdiği yaklaşımla
belirlenebilmektedir [8].





Qp  cN c   vL N q  0.5DN Ap (8)
Burada; c: Zeminin kohezyonu, γ: Zeminin birim
hacim ağırlığı, D: Kazığın çapı, σvl: Kazık ucunun
bulunduğu seviyede etkiyen düşey gerilme, Nc, Nq ve
Nγ: Kazık ucunun yer aldığı zonda zeminin içsel
sürtünme açısına bağlı olan, ayrıca şekil ve derinlik
faktörlerinin etkisini de hesaba katan boyutsuz taşıma
gücü faktörleri, Ap: Kazık ucunun kesit alanı şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu açıklamalara göre yeniden
düzenlenirse;





Qu  cN c   vL N q  0.5DN Ap 

zL

 Pc

a

  v K s tan a dz  W p

z 0

(9)
genel bağıntısı elde edilebilir. Bu da tek kazığın nihai
yük taşıma kapasitesini göstermektedir.

Burada; τa: Şaft boyunca kazığa etkiyen kayma
gerilmesi, ca: Adezyon, σn: Şaft boyunca kazığa
etkiyen normal gerilme, φa: Kazıkla zemin arasında
kalan zonun sürtünme açısıdır.

Tablo 3. Çeşitli araştırmacılar tarafından önerilen Ks,
φa ve cu parametreleri [3]

Şaft boyunca kazığa etkiyen normal gerilme çoğu kez
düşey gerilme σv cinsinden aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir.
 n  K s v
(5)
Burada;
Ks: Yatay toprak basınç katsayısı
olarak tariflenmektedir.
Böylece eşitlik yeniden düzenlenerek;

 a  ca   v K s tana

(6)

biçiminde ifade edilebilir. Kayma gerilmelerinin
yukarıda da açıklandığı gibi şaft boyunca entegrasyonu
yapıldığında kazığın çevre sürtünmesi ile taşıdığı nihai
yük ifade edilebilmektedir.

Eğer analizlerde drenajsız ve kısa süreli yükleme
koşullan göz önüne alınarak nihai taşıma kapasitesi
hesaplanacaksa; drenajsız koşullara karşılık gelen
zemin parametreleri olan c, φ, ca ve γ değerleri
kullanılmalı, σvL ve σvp gerilmeleri ise toplam gerilme
yaklaşımına göre belirlenmelidir. Ancak özellikle
kumlu zeminlerde yaralan kazıklar için uzun süreli
yükleme
koşullarına
göre
analiz
yapılması
gerektiğinde, drenajlı koşullara karşılık gelen efektif
zemin parametreleri ve efektif gerilme yaklaşımına
göre belirlenen σvL ve σvp efektif gerilmeleri
hesaplarda kullanılmalıdır.
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9. Arazi Deneylerinin Sonuçlarından Yararlanarak
Kazık Taşıma Gücünün Hesaplanması
Bazı arazi deneylerinin sonuçlarından yararlanılması
çok alışılagelmiş ve statik analizlere göre yapılan
hesapların tahkikinde özellikle en çok başvurulan
yöntem
olmuştur.
Günümüz
uygulamalarında
sonuçları üzerinde en fazla amprik bağıntılar
geliştirilen ve taşıma gücü hesabında en çok kullanılan
deneyler;
31. Standart penetrasyon deneyi
32. Koni penetrasyon deneyi
33. Pressiometre deneyi
olarak bilinen deneylerdir.
Tablo 4. Kazık birim uç mukavemeti ile SPT darbe
sayısı arasındaki ilişkiler [9]

10. Düşey Yükler Altında Kazıklarda Oturma
Hesabı
Zemine yerleştirmenin neden olduğu örselenme ile
kazıktan zemine aktarılan gerilmenin dağılışı ve
yerinin belirsizliği eksenel yükler altında kazığın
yapacağı oturmaları karmaşık bir hale getirmektedir.

ZEMİN

ELASTİSİTE

POİSSON

CİNSİ

(MN/m2)

ORANI

Gevşek Kum

10.35-24.15

0.20 - 0.40

Orta sıkı Kum

17.25-27.60

0.25 - 0.40

Sıkı Kum

34.50 - 55.20

0.30 - 0.45

Siltli Kum

10.35 - 17.25

0.20 - 0.40

Çakıllı Kum

69.00 - 172.50

0.15 - 0.35

Yumuşak Kil

2.07 - 5.18

-

Katı Kil

5.18 - 10.35

0.20 - 0.50

Çok Katı Kil

10.35 - 24.15

-

gereken çevre sürtünmesi değerinin gerçekte küçük
olduğunu ve kazık çapı, zemin ve kazık cinsinden
bağımsız olacağım savunmakta; aynı deplasmanın
oluşması için mobilize olması gereken uç direncinin
ise kazık çapı, zemin ve kazık cinsine bağlı olarak
daha büyük değerler alacağım öne sürmektedirler. Bu
durumda nihai çevre sürtünmesi eksenel yükler altında
iken nihai uç direncine kıyasla daha çabuk tümüyle
mobilize olabilmektedir. Bununla beraber kazığın
uzunluğuna ve zeminin cinsine bağlı olarak kazığa
aktarılan üst yapı yüklerinin zemine dağılışı ve kazık
çevresindeki yayılışında farklılık olması kaçınılmazdır.
11. Düşey Yükler Altında Kazık Gruplarının
Davranışı
Uygulamada çoğu hallerde, üst yapı yüklerini taşıyıcı
zemin tabakalarına aktarmak amacıyla zemine
yerleştirilen kazıklar gruplar halinde inşa edilirler.
Genellikle kazık gruplarının üzerinde betonarme
olarak bir kazık başlığı da inşa edilmektedir. Söz
konusu kazık grubunda yer alan tüm kazıkların üst ucu
adı geçen başlığın içine gömülüdür. Kazıklı temel
projelerinin büyük bir çoğunluğunda kazık başlığı
hemen zemin seviyesinde yer almakta, özel projelerde
ise yeraltında veya yerüstünde bulunabilmektedir.
Grup kazıklarının bileşik taşıma gücü olarak tariflenen
kazık grubunun taşıma gücünün tek kazığın taşıma
gücünden az olmaması için pratikte grup içindeki
kazıklar uygun mesafelerde birbirlerinden ayrık olarak
zemine yerleştirilmelidir. Uygulamalarda söz konusu
kazık aralığı (üst yapı yüklerinin şiddeti ve geoteknik
ortam koşullarına da bağlı olmak üzere grup içindeki
kazık çapının en az 2.5 katı olmalıdır. Bunun yanısıra
emniyetli tarafta kalmak düşüncesi ile adı geçen
mesafe 3D-7D arasında seçilmektedir [2].
Bir grup kazığının yük taşıma kapasitesinde grup etkisi
aşağıdaki gibi ifade edilebilir.



Qgu
Qu

(10)

Burada; η: Grup etkisi, Qgu: Kazık grubunun nihai yük
taşıma kapasitesi, Qu: Grup etkisi olmaksızın her bir
kazığın nihai yük taşıma kapasitesi olarak
tariflenmektedir.
12. Kazıkların Yatay Yük Etkisi Altındaki
Davranışları

Tablo 5. Çeşitli zemin türleri için "μ" poisson sayıları
[2]
Vesic [14], Sharma ve Joshi [11] kazığın yaklaşık 1
cm’lik bir deplasman yapabilmesi için mobilize olması

Kazıklara çoğu kez düşey doğrultuda etkiyen üst yapı
yüklerine ilaveten yatay yükler ve momentler de
etkiyebilmektedir. Bu gibi durumlar da kazığın yatay
yüklere emniyetle karşı koyabilmesi için yapılması
gereken analizler biraz karmaşıktır. Çünkü zemin ile
kazık arasındaki davranış biçimi, yatay yük ve
momentlerin etkimesi durumunda nonlineerdir.
Yatay yüklere göre kazıkların analizinde günümüzde
kabul edilen çözümler, zemin koşullan ve yüklerin
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uygulanma biçimine göre kazık üst ucunun tutulu
(sabit) ya da serbest davranış gösterebilmesi kriterine
dayalıdır [10]. Bu kritere göre iki durum söz konusu
olabilmektedir. Bunlardan ilki izin verilebilir yatay
yük nihai-göçme yükünün uygun bir emniyet
faktörüne
bölünmesiyle elde edilebilir. Diğeri izin verilebilir
yatay yük kabul edilebilir bir yatay deplasman
oluşturmalıdır.
Yukarıda
açıklanan
iki
durumun
dikkatle
değerlendirilmesi sonucu bulunacak yatay yük
değerlerinden “en küçük” olanı uygulama yükü olarak
tasarımda yer almalıdır.

Şekil 3. Kazık yükleme deneyi sonuçlarından taşıma
gücünün belirlenmesi

Tablo 6. Zemin cinsine bağlı olarak tipik elastisite
modülü değerleri [1]
Zemin Cinsi

Es, [kN/m2]

KİLLER

300 - 3000

Çok Yumuşak Killer

2000 - 4000

Yumuşak Killer Orta Katı Killer

4500 - 9000

Katı Killer

7000-20000

Kumlu Killer
KUMLAR

30000 - 42500
5000-20000

Siltli Kumlar Gevşek Kumlar

10000 - 25000

Sıkı Kumlar

50000-100000

KUM ve ÇAKILLAR

80000-200000

Şekil 4. Dairesel kazık analizi

Sıkı Kumlu Çakıl Gevşek Kumlu Çakıl 50000 - 140000
Şiltler
Şeyl

2000-20000
1400 - 140000

Düşey kazıkların yatay yüklere karşı direncini
hesaplama yöntemleri literatürlerde genelde iki sınıfta
toplanmaktadır; nihai yatay yöndeki dayanımın
hesaplandığı metotlar ve işletmedeki yatay yükler
altında kabul edilebilir (izin verilebilir) deplasmanların
hesaplandığı metotlar.

Şekil 5. SPT sonuçlarından kazık taşıma gücünün
belirlenmesi
14. Sonuçlar ve Öneriler

13. Kazıkların Bilgisayar İle Analizi
Çalışma kapsamında kazık temellerin tasarımı, kazık
taşıma gücünü hesaplayan bir bilgisayar programı
hazırlanmıştır. Statik formüller [5] yükleme deneyi
[13] ve SPT deneyi verilerini Meyerhof [6] sonuçlarını
kullanarak üç farklı yöntemle kazık taşıma gücü
hesaplanabilmektedir. Program farklı yöntemler
kullanarak sonuçların karşılaştırılmasını ve en uygun
tasarımın yapılmasını sağlamaktadır.

Taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma problemi ile
karşılaşılan zeminlerde zemin iyileştirme yöntemleri
veya derin temeller kullanılması gerekli olmaktadır.
Derin temel türleri içerisinde en çok kullanılan kazık
temellerin kullanımı teknolojik gelişmelerin sonucu
olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Kazıklı temel
sistemlerinin kullanım amaçlarına ve seçim kriterlerini
oluşturan teknik ekonomik sınır şartlarına bağlı olarak
kullanıldığı yerler kısaca açıklanmış; literatürde
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mevcut çeşitli kriterlere göre sınıflandırılan kazıklı
temeller hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma
kapsamında kazık temellerin hızlı, doğru ve güvenilir
bir şekilde tasarımını yapabilmek için bir bilgisayar
programı geliştirilmiştir. Hazırlanan programda üç
farklı yöntemle taşıma gücü analizi yapılabilmektedir.
Farklı yöntemlerin sonuçları kullanılarak daha
güvenilir ve hızlı çözüm yapılması amaçlanmaktadır.
Program çalışması oturma analizi, kazık temel plan ve
kesitlerin
programda
gösterilmesi
ile
sonuçlandırılacaktır. Halen üzerinde çalışmalar devam
etmektedir.
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Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine
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Özet: Günümüzde bilgisayar kullanımı, yaşamın her alanında, her amaçla kullanılmakta olup, özellikle çocuklar
ve gençler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bunun sonucu olarak, gençler eğitime/okula bilgisayar kullanımı
ile ilgili birçok bilgi ve beceriye sahip olarak gelmektedirler. Bu görüşten hareketle Çukurova Üniversitesi lisans
öğrencilerinin bilgisayar kullanımı konusundaki bilgilerinin ve uygulamalarının, belirlenen ölçülerle
karşılaştırılıp, yeterli/yetersiz olduğu konusunda bir karara varmak ve böylece verimliliği arttırmak amacıyla,
üniversite genelinde ilk yıllarda zorunlu olarak verilen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için 2012-2013
eğitim-öğretim döneminde ilk kez muafiyet sınavı düzenlenmiştir. Sınavın tüm organizasyonu ve hazırlanan
yazılımlar Ç.Ü. Enformatik Bölümü öğretim elemanları tarafından yapılmıştır. Bu sınavın hazırlık ve
değerlendirme aşamaları geliştirilen “Muafiyet Sınavı Otomasyon Sistemi” aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci ve sınav görevlilerinin başvurularının alımı, öğrenci ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine atanması ve
duyurulması ile öğrencilerin sınav sonuçlarının hesaplanması ve duyurulması bu otomasyon sistemi üzerinden
yapılmıştır. Muafiyet sınavı soruları üniversite genelinde bu dersi veren öğretim elemanları tarafından ‘öğelere
dönük analiz yöntemi’ ile ‘çoktan seçmeli’ soru şeklinde hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular, konu alanı uzmanları
tarafından soru kökü ve seçenekleri açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sınav sonrasında, soruların
konularına göre soru ve verilen cevaplar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile analiz edilmiş ve öğrencilerin
konulara göre başarı durumları tespit edilmiştir. Sınava giren 1480 adayın %35,68’i yeterli(başarılı) %64,32’si
ise yetersiz(başarısız) olmuştur. Üniversite öğrencilerinin,‘bilgisayar bilgi düzeylerinin’ genel kanının
aksine,‘yetersiz’ olduğu ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin üniversiteyi yeni kazanan tüm
öğrencilere verilmesi gerektiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Enformatik, Muafiyet Sınavı, Temel Bilgi Teknolojileri

Arranged University Undergraduate Students A Study of Basic
Information Technologies Course Exemption Examination
Abstract: Nowadays computers are used for various purposesin everyarea of life. It is popular especially
between children and teenagers. As a result, youth come to education/schoolwith many knowledge and skills
related to computer use. From this standpoint, in order to reach a decision on how much adequate/inadequate the
knowledge of Çukurova University undergraduate students on using computers and itsapplications, an
exemption exam was held for the first time in 2012-2013 academic year. The exemption exam wasabout
“Introductionto Information Systems” coursewhich is mandatoryforthefirstyearstudents. Theorganization of
theexaminationandthe software that has beenusedfortheorganizationwasmadebythestaff of Department of
Informatics of Çukurova University. The preparation and evaluation phases of this examination were carried out
with the “Exemption ExamAutomation System” that was developed. Intake of applications for students and
examiners, appointment of students and examiners to exam places and announcement of the seplaces, and also
the calculation and announcement of exam results of students were done withthis automation system. Exemption
exam questions were prepared, by using item based analysis method in the form of multiple-choice, by the
faculty members that are giving this course university wide. The root and options of the prepared questions are
examined in detail by the experts in the subject area. After examination, questions and the answers given to
questions were analyzed by measurement and evaluation methods in order to identify the success of students for
each unit of the course. In general, out of 1480 applicants approximately 35,68% of the mweresuccessfuland the
rest areun successful. Contrary to popular belief it is seen that the knowledge level of university students in
computer use is not enough. “Introduction to Information Systems” course should be given to all the first year
students in universities.
Keywords: Informatics, Exam, Information Technology.
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1.

Giriş

Teknolojinin
günlük
yaşamda
kullanımının
yaygınlaşmasıyla, bilgisayar ve internet yaşamımızın
bir parçası haline gelmiş ve çok erken yaşlarda
kullanılmaya başlanmış (Orhan ve Akkoyunlu, 2004)
olup, çocuklar daha zorunlu okul çağına gelmeden
bilgisayarla/internetle
tanışmaktadırlar.
Oysa
bilgisayar/internetle sadece oyun oynayıp, benzeri
çalışmalar yapmak, bilgisayardan yararlanmak demek
değildir. Bilgisayardan yararlanabilmek için birtakım
bilgi ve becerilere sahip olmak gereklidir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin
eğitimde etkin, etkili ve yararlı olacak şekilde
kullanılabilmeleri için bilgisayar okuryazarı olmak ve
internet kullanmak hem eğitimciler, hem de öğrenciler
için bir zorunluluktur. Çağdaş toplumlarda bilgisayar
teknolojilerinin kullanımı, her meslek dalı için
kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bunun sonucunda
bilgisayar okuryazarlığı becerileri çağdaş toplumun
bireyleri için kritik önemi olan beceriler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar teknolojileri sadece
öğrenme ve öğretmede kullanılacak araçlar değil, aynı
zamanda bilgiyi bulma ve iletmede kullanılan
araçlardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde
kullanılabilmesinin önkoşulu, bilgisayar okuryazarı
olmak ve internet kullanmaktır (Yanık, 2010). Bundan
sonra öğrencilerin, bu araçları, okullarında ve
mezuniyet sonrası çalıştıkları işlerde karşılaştıkları
sorunları çözmede bir araç olarak kullanabilmeleri
gerekir (Seyrek, 2010).
İlköğretim
öğrencileri üzerinde
yapılan
bir
araştırmada; öğrencilerin büyük çoğunluğunun
interneti sıklıkla kullandığı, yaş büyüdükçe internet
kullanma oranında artış olduğu, “oyun” amaçlı
kullanımın yaş büyüdükçe azaldığı, “bilgiye ulaşma”,
“oyun” ve “haberleşme” gibi çok amaçlı kullanımın
arttığı görülmüştür (Orhan ve Akkoyunlu, 2004).
Öğretmen adayları üzerinde yapılan bir araştırmada;
bilgisayar
okuryazarlığının,
temel
beceriler,
programlama ve bilgisayar farkındalığı düzeyleri
arasında anlamlı farklılık olduğu, ancak yazılım
becerilerine başvurma bakımından aralarında bir fark
bulunmadığı, sonucuna ulaşılmıştır (Yanık, 2010).
Üniversite
öğrencileri
üzerinde
yapılan
bir
araştırmada; birçok öğrencinin bilgisayarı internette
gezinmek, e-posta göndermek, müzik dinlemek ve
sohbet etmek gibi amaçlarla kullandığı görülmüştür
(Seyrek, 2010). Üniversite öğrencilerinin internete
yönelmelerinde etkili olan faktörler; önem sırasına
göre, sosyal kaçış, bilgilenme, boş zamanları
değerlendirme, ekonomik fayda, sosyal etkileşim, chat
ve eğlencedir. Erkekler bayanlara göre interneti; sosyal
kaçış, ekonomik fayda ve eğlence aracı olarak daha
çok görmekte ve kullanmaktadırlar. Bayanlar ise,
internet kullanımında bilgilenme motivasyonuna,
erkeklerden daha çok önem vermektedirler (Balcı;
Ayhan, 2005). Ayrıca, öğrencilerin bilgisayarı haftada
ortalama 3,33 saat sohbet, facebook ve e-posta gibi

etkinlikler için 6,01 saat, oyun oynamak için 3,05 saat
ve kişisel işler, eğlence ve hobi amaçlı olarak 4,75 saat
kullandıkları bulunmuştur (Seyrek, 2010).
Kalp ve damar hastalarının internet kullanımı üzerinde
yapılan bir araştırmada ise; kalp ve damar hastalarını
internet kullanmaya yönelten nedenlerin bilgi, chateğlence, alışveriş ve seyahat olduğu görülmüştür
(Şeker, 2005).
Günümüzde bilgisayar kullanımı, yaşamın her
alanında, her amaçla kullanılmakta olup, özellikle
çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görmektedir.
Bunun sonucu olarak, gençler eğitime/okula bilgisayar
kullanımı ile ilgili birçok bilgi ve beceriye sahip olarak
gelmektedirler.
Bu görüşten hareketle Çukurova Üniversitesi lisans
öğrencilerinin bilgisayar kullanımı konusundaki
bilgilerinin ve uygulamalarının, belirlenen ölçülerle
karşılaştırılıp, yeterli/yetersiz olduğu konusunda bir
karara varmak ve böylece verimliliği arttırmak
amacıyla, üniversite genelinde ilk yıllarda zorunlu
olarak verilen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
dersi için 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilk
kez muafiyet sınavı düzenlenmiştir.
Yapılan muafiyet sınavının incelenmesini iki ana
bölümde yapıp detaylandırıldı. İlk olarak bilgi
seviyesinin değerlendirilmesi ve ikinci olarak da
sınavın bilişim-otomasyon çalışmaları yapılmıştır.
Öğrencilerin sahip oldukları bilgi seviyelerini
belirlemek amacıyla, eğitim değerlendirme durumları
açısından
“TanımaYerleştirmeye
Dönük
Değerlendirme”, “Biçimlendirme ve Yetiştirmeye
Dönük Değerlendirme” ve “Durum Muhasebesine
Dönük Değerlendirme” olmak üzere üçe ayrılır.
Tanıma-Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme; bireyin
bir kurs, ders ya da okula girişteki durumu ya da
bunlarla ilgili hazır bulunma düzeyini belirlemek,
buradan hareketle seviyesine karar vermek amacıyla
yapılır.
Biçimlendirme
ve
Yetiştirmeye
Dönük
Değerlendirme; öğrencinin öğrenmede güçlük çektiği
davranışları, öğrenemediklerini, yani güçlük ve
eksiklerini belirlemek, daha sonra ona gerekli yardımı
yapmak, bu eksikleri tamamlamak, güçlükleri
gidermek için yapılır. Ayrıca hedef, ünite, eğitim ve
sınama durumlarının analizinde işe koşulabilir.
Durum Muhasebesine
Dönük
Değerlendirme;
öğrencinin bir ders ya da kurs la ilgili dönem ya da
okul başarısını, seviyesini saptamak amacıyla
yapılabilir (Sönmez, 2003).
Bu çalışmada, Tanıma-Yerleştirme türü bir
değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede iki
amaç güdülür;

Öğrencilerin belli bir ders ya da ünitenin
“önkoşulu niteliğindeki giriş davranışlarına” sahip
olma derecelerini ve

İlgili
dersin
geliştirmeyi
düşündüğü
davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenler olup
olmadığını belirlemektir.
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Bugünkü sınıf sisteminde yapılan öğretim,
bütün öğrencilerin aynı düzeyde olduğu varsayımına
dayanır (Tekin, 1987).
Yapılan sınav, derste verilecek olan bilgilere, önceden
sahip olduğunu belirten öğrencilerin bilgi düzeyini
ölçüp, beraberinde dersten muaf olma imkanı vermek
için yapılmıştır. Aynı zamanda sınava giren
öğrencilerin, fakülte-bölüm bazında bilgi düzeyleri
hakkında fikir edinmek de hedeflenmiştir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için sınav öncesi
hazırlıkların, soruların, sınav yeri ve gözetmen
organizasyonunun, sonuç ve değerlendirme gibi tüm
aşamaların doğru ve hatasız olmasına çalışılmıştır.
Amaç doğrultusunda tüm hazırlıklar, yazılım ve
organizasyonlar Ç.Ü. Enformatik Bölümü öğretim
elemanları tarafından yapılmıştır.
Bu sınavın benzeri çalışmaların; Afyon Kocatepe,
Ankara, Burdur Mehmet Akif, Cumhuriyet, Çanakkale
Onsekiz Mart, Çankırı Karatekin, Eskişehir
Osmangazi, Gaziantep, Kardeniz Teknik, Kırıkkale,
Kırşehir Ahi Evran, Muğla Sıtkı Koçman, Niğde,
Ondokuz Mayıs, Ortadoğu Teknik, Sakarya, Süleyman
Demirel, Tunceli ve Yalova Üniversitelerinde de
yapıldığı, Aralık 2012’de arama motorları ile yapılan
taramalardan belirlenmiştir.
2010 yılı Akademik Bilişim Konferansında da sunulan
“Temel Bilişim Eğitiminde Enformatik Bölümlerinin
Rolü” adlı çalışmada, 29 ayrı üniversitenin Enformatik
Bölümlerinin
%55,1
‘i
ders
yarıyıllarının
başlamasından önce muafiyet sınavı yaptığı
belirtilmektedir (Doğu, 2010).
2.

Materyal ve Metot

a.
Araştırma Modeli
Araştırmada tarama türü araştırmadan tekil tarama
türüne dayalı araştırma modeli kullanılmıştır.
b.
Araştırmanın Katılımcıları
Sınava Çukurova Üniversitesi’nde Temel Bilgi
Teknolojileri Kullanımı dersini alan,64 bölümden
1480 Öğrenci katılmıştır.
c.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada; Çukurova Üniversitesi’nde Temel Bilgi
Teknolojileri Kullanımı dersi alan öğrencilere
uygulanan muafiyet sınavı başarı puanları ile sınav
organizasyonu ve değerlendirilmesi için geliştirilen
muafiyet sınavı otomasyon yazılımı kullanılmıştır.
d.
Veri Toplama Süreci
Öğrenci ve sınav görevlilerinin başvurularının alımı,
öğrenci ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine
atanması ve duyurulması ile öğrencilerin sınav
sonuçlarının hesaplanması ve duyurulması bu
otomasyon sistemi üzerinden yapılmıştır. Otomasyon
sisteminde C# programlama dili ile SQL Server veri
tabanı kullanılmıştır(Gözüdeli, 2009; Algan, 2012).
Hazırlık aşamalarında sınavın soruları Enformatik
Bölümü’nde, bu dersi veren öğretim elemanları
tarafından öğelere dönük analiz yöntemi ile çoktan
seçmeli soru şeklinde A ve B grubu olarak
hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular konu alanı

uzmanları tarafından soru kökü ve seçenekleri
açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Öğrencilerin sınava başvuruları bilgi işlem daire
başkanlığı ile yapılan ortak bir çalışma ile ders
kayıtları esnasında alınmıştır.
Görev yapacak gözetmenlerin kayıt ve bilgileri bölüm
sitemiz üzerinden alınmıştır.
Sınavın yapılabileceği tüm bina ve salonların listesi
ÖSYM’den alınan listeye göre otomasyon sisteminin
veri tabanına aktarılmıştır.
Bütün bu aktarımlardan sonra sınavda kullanılacak
bina ve salonlar, öğrenci sayısı, görevli gözetmen
sayısı ile bina kapasiteleri göz önüne alınarak tespit
edilmiştir.
Ardından
öğrenciler
ve
sınavda
görevlendirilecek
gözetmenler
bu
salonlara
atanmışlardır.
Atama işlemlerinin ardından her sınav salonu için
listeler basılmıştır. Önceden tasarlanan optik cevap
kağıtlarına tüm öğrencilerin Adı, Soyadı ve Öğrenci
Numarası basılmıştır. T.C. Kimlik No ve daha sonra
kontrol için kullanılacak olan Kontrol Kodu, ilgili
alanlar kodlanarak tamamlanmıştır. Cevap kağıtları
salonlara göre gruplanmıştır. Gruplandırılmış kağıtlar
ve sınıf listeleri ayrı ayrı zarflara konarak sınav
sırasında açılmak üzere paketlenmiştir.
Cevap kağıtları (Şekil 2) ile soru kitapçıklarına (Şekil
3) ilişkin birer örnek aşağıdaki gibidir.
Hazırlanan ölçme aracının (soruların) geçerliliğini
kontrol etmek için alan uzmanlarının incelemesi ve
görüşlerinin alınması sağlanmıştır.
Bu yöntemle test güvenirliğini tahmin ederken
karşılaşılan sorun, testin iki eşdeğer yarıya
bölünebilmesidir. Testi iki eşdeğer yarıya bölmenin bir
yolu da, testteki tek numaralı sorularla, çift numaralı
soruları ayrı ayrı puanlamaktır. Bu iki eşdeğer yarıdan
elde edilmiş puanlar takımı, ayrı ayrı testlerden elde
edilmiş gibi işlem görürler. Araştırmada bu yola göre
işlemler yapılmış olup, kullanılan Spearman’ın
korelasyon katsayısı
∑

∑
√ [∑

∑

] [∑

∑
∑

]

şeklindedir.
Ölçme aracının güvenirliğini test etmek amacıyla, “Bir
Testin İki Yarıya Bölünmesi Yöntemi” kullanılmıştır.
Bu yöntemle, testin güvenirliğini tahmin etmede,
uygulanmış olan test iki eşdeğer yarıya bölünerek,
öğrencilerin testin iki yarısından aldıkları puanlar
arasındaki korelasyon hesaplanır. Bulunan güvenirlik
katsayısı, yarı testin güvenirliğini verir ve daha sonra
hesaplanan bu korelasyondan hareketle, testin
bütününün güvenirliği Spearman-Brown formülü
uygulanarak tespit edilir:
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Şekil 1: Muafiyet otomasyon sistemi atama işlemi ekran görüntüsü

Şekil 2: Öğrenci bilgileri yazılmış ve kontrol bilgisi
kodlanmış cevap kağıdı

Şekil 3: Soru kitapçığı kapağı

e.

rxx; Elde edilen puanların güvenirlik katsayısı ve r oe;
Yarı testin güvenirlik katsayısıdır.
Sınav sonrasında soruların konularına göre soru ve
verilen cevaplar ölçme ve değerlendirme yöntemleri

Burada,

Verilerin Analizi

382

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

ile analiz edilmiş ve öğrencilerin konulara göre başarı
durumları tespit edilmiştir.
Verilerin yorumlanması sırasında korelasyon ve
güvenilirlik katsayısı değerlendirilirken aşağıdaki
değer aralıkları kullanılmıştır;

0 - 0,50 arası zayıf

0,50 - 0,75 arası orta

0,75 – 1 arası yüksek
3.

Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda
Spearman korelasyon katsayısı
r =
0,824080069 (yüksek)
olarak bulunmuştur.
Güvenilirlik katsayısı da Spearman-Brown formülü ile
rxx =0,903556903 (yüksek) olarak bulunmuştur.
Sınava katılan kişilerin ölçme aracındaki ünitelere göre
başarı durumları aşağıdaki tabloda (Tablo-1de)
verilmiştir.
Şekil 4. Sınava Katılanların Başarı Oranı Grafiği

Bulgular ve Tartışma

a.

Bulgular
Çukurova Üniversitesi lisans öğrencilerine
düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin
muafiyet sınavına 1843 başvuru yapılmış olup, 1480
kişi sınava katılmıştır. Katılanların %35,68’i (528 kişi)
yeterli (başarılı), %64,32’i (952 kişi)
ise
yetersiz(başarısız) olduğu görülmüştür.

Tablo 1. Öğrencilerin testin ünitelerine göre sorulara verdikleri cevaplar.
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i.

Donanım ünitesinde;
iv.
İşletim sistemi ünitesinde;
a.
Bellekler, hem giriş hem de çıkış birimleri, g.
Pencere düğmesi, dosya isimlendirme,
anakart konularında bilgi düzeylerinin yetersiz gelişmiş dosya arama konularında bilgi düzeylerinin
(%40,14),
yetersiz (%40,55),
b.
Byte-KB, çıkış birimi, işlemci, e-posta h.
Donatılar, çoklu seçme, kopyalama kısayolu,
konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%59,84), işletim sistemi adı, denetim masası konularında bilgi
olduğu görülmüştür.
düzeylerinin yeterli (%59,45), olduğu görülmüştür.

Excel ünitesinde;
v.
PowerPoint ünitesinde;
c.
Topla işlevi, formül aralığı, yüzde hesaplama, i.
Slayt kısayolu, slayt tasarımı, sunu başlatma
ortalama, sütun genişliği, virgül stili, çalışma kitabı yolu, konularında bilgi düzeylerinin yetersiz
konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%44,80),
(%63,40),
d.
Eğer formülü, formül işareti, ondalık j.
Slayt sıralama konularında bilgi düzeylerinin
basamak, otomatik toplamı konularında bilgi yeterli (%36,60), olduğu görülmüştür.
düzeylerinin yeterli (%55,20), olduğu görülmüştür.
vi.
Word ünitesinde;
iii.
İnternet ünitesinde;
k.
Biçim özellikleri, sayfa gezintisi tuş bileşimi,
e.
Url, protkol, sunucu, www, e-posta internette girinti arttırıp azaltma, giriş sekmesi, sayfa düzeni
gelişmiş arama konularında bilgi düzeylerinin yetersiz sekmesi, sütunlar, sayfa numarası, smartart,
(%58,55),
konularında bilgi düzeylerinin yetersiz (%70,82),
f.
Alan adı(uzantı), virüs konularında bilgi l.
Yazı boyutunu arttırıp azaltma konularında
düzeylerinin yeterli (%41,45), olduğu görülmüştür.
bilgi düzeylerinin yeterli (%29,18),
olduğu
görülmüştür.
ii.

Şekil 5: Ünitelere Göre Başarı Grafiği

Ünitelerin toplamına öğrencilerin verdikleri cevaplar
bazında sonuçlar; cevap verilen toplam Yanlış sayısı
40.747 olup bunun yüzdesi %54,78 dir. Doğru cevap
sayısı ise 33.253 olup bunun yüzdesinin %45,22
olduğu görülmüştür. Bu oranlara bakılarak Tablo(1) de
Ayrıntıları verilen ünite ve cevap sayısı açısından
%54,78 “yetersiz” , %45,22 “yeterli” oldukları
görülmüştür.

b.

Tartışma (Yorum)

Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine düzenlenen
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin muafiyet
sınavı çalışmasında sınava katılan 1480 öğrenciden
528 öğrenci başarılı (%35,68)’i yeterli (başarılı)
[(528*100)/1480], 952 öğrenci başarısız (%64,32)’i ise
yetersiz(başarısız) [(952*100)/1480] olduğu sonucu
bulunmuştur.
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Bu dersi alması gerekli 6500 lisans öğrencisinden
sınava başvuran 1843 kişi, sınava katılan 1480 kişi ve
katılanlardan 528 kişi yeterli(başarılı) olup, toplamda
lisans öğrenci sayısına göre başarı oranı % 8,12
[(528*100)/6500] dir. Bu sonuçlara dayanılarak, lisans
öğrencilerine Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
dersinin zorunlu olarak verilmesi gerektiği,
söylenebilir.
Sonuçta, sanıldığının aksine öğrencilerin Temel
Bilgisayar Kullanımı konusunda istenilen seviyede
bilgiye sahip olmadıkları, sadece günlük yaşamda
kullanılan bilgisayar becerisine sahip oldukları
söylenebilir.
Muafiyet sınavına giren öğrencilerin sonuçlarına göre,
öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%64,32) yetersiz
bilgi
ile
üniversite
eğitimine
başladıkları
görülmektedir. Bu nedenle Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı dersinin halen yararlı olduğu ve verilmeye
devam
edilmesi
zorunluluğu
anlaşılmaktadır.
Beraberinde, muafiyet sınavlarının da sürdürülmesi
gerektiği (%35,68) öğrencinin derslere girmesine
gerek olmadığı, böylece bilgisayar laboratuvarlarına
bağlı olan bu derslerin daha da az öğrenci ile etkin ve
kaliteli şekilde sürdürülebileceği belirlenmiştir.
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

a.

Sonuç

d.
Bu çalışmanın benzerlerini yapan diğer
Üniversiteler ile sonuçlar paylaşılmalıdır.
e.
Sonuca göre gelecekteki Temel Bilgi
Teknolojileri Kullanımı derslerine ilişkin strateji
belirlenmelidir.
5.
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b.
Öneriler
Bu sonuçlara dayanılarak;
a.
Soruların ayırt edicilik dereceleri test edilerek
geleceğe yönelik soru bankası oluşturulması yönünde
çalışılmalıdır.
b.
Üniversitemizde lisans öğrencilerine Temel
Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi muafiyet sınavı
uygulanmalı ve ders zorunlu olarak verilmelidir.
c.
Öğrencilerin tamamını doğru cevapladığı
konular müfredat programında kısaca yer almalıdır.
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Özet: Yakın bir geçmişte ortaya çıkan etkileşimli e-kitaplar nedir? Etkileşimli e-kitaplar nasıl tanımlanabilir?
Avantajları, dezavantajları ve etkileşimi sağlayan unsurlar nelerdir? Etkileşimli e-kitap devriminin bir sonraki
aşaması nedir? Şimdiye kadar neler yapılmıştır ve bundan sonra yapılması gerekenler nelerdir? Bu çalışma
boyunca bu sorulara yanıt aranmıştır.
Anahtar kelimeler: Etkileşimli e-kitap, e-kitap, dijital yayıncılık.
Abstract: What are interactive e-books that have been appeared recently? How can we define them? What are
the pros, cons and components that provide interaction? What is the next phase of the interactive e-book
revolution? What has been done so far and what should we do next? Throughout this study, we tried to answer
these questions.
Keywords: Interactive e-book, e-book, digital publishing.
1. Giriş
Etkileşimli e-kitaplar, e-kitap evriminin son halkası
mı, yoksa e-kitap teknolojisi için yeni bir başlangıç
mıdır? Gelişen yeni teknolojiler, Web 2.0 ve HTML
kodlama dillerindeki ilerlemelerle birlikte e-kitapların
evrime uğramasının doğal bir sonucu olarak etkileşimli
e-kitaplar hayatımızda yerini almıştır. Artık binlerce ekitap telefonlarda, bilgisayarlarda veya bulut
teknolojisi (Cloud computing) ile istenilen her an ve
her yerde ulaşılabilir durumdadır. Farklı şekillerde de
adlandırılan etkileşimli e-kitap nedir, e-kitaplar hangi
noktalardan günümüze gelmiştir ve e-kitapların hangi
noktalara ulaşması beklenmektedir? Bu çalışmada
öncelikle alanyazında bir eksiklik olan “etkileşimli ekitap” tanımı ortaya konulmuş, özellikleri, avantajlarıdezavantajları ve yapılan çalışmalar sonrasında dijital
kitap evriminin sonraki halkasına dair öngörülerde
bulunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)
Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) projesi çerçevesinde yaklaşık 15 milyon
öğrencinin; Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim
Fakültesinin yaklaşık 1,3 milyon öğrencisinin bu
kitapları kullanacağı düşünüldüğünde etkileşimli ekitapları operasyonel tanımlarla ifade etmenin
gerekliliği ve önemi artmaktadır.
2. Basılı kitaptan e-kitaba
16.yy.’da Gutenberg’in matbaayı insanlığın hizmetine
sunmasıyla insanların kitap basabilmesine olanak
tanıyarak sağladığı katkı, 1971 yılında Michael Hart
isimli başarılı bir girişimcinin önemli basılı eserlerin
elektronik sürümlerini herkesin kullanabilmesi için
başlattığı Gutenberg Projesi (Project Gutenberg) ile
devam etmiştir. İlk e-kitap ise Hart’ın elektronik
ortama aktardığı Amerikan Özgürlük bildirgesi
olmuştur [1, 2, 3]. Gutenberg Projesi ile ilk e-kitap
ortaya çıkmış ve dijital kütüphanecilik de başlamıştır.

1990 yılında Tim Berners-Lee’nin Web’i icat etmesi
ve 1993 yılında ilk tarayıcı Mosaic’i yayınlaması ile
internet hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 1992 yılında
İsveçlilerin Runeberg Projesi ve 1994 yılında
Almanların Gutenberg-DE Projesi ile online
kütüphanecilik çalışmaları hız kazanmıştır. 1995
yılında Amazon şirketinin ilk büyük online kitapçı
olarak ortaya çıkmasını 1997 yılında Barnes & Nobles
şirketi takip etmiştir. 1998 yılında kütüphaneler Web
ortamına taşınmaya başlamıştır. 2001 yılında ise
Acrobat eBook Reader’ın yayınlanışı ile kendine
uygun bir platform ve format (PDF) bulan e-kitapların
kullanımı hızla artmaya başlamıştır. Kitap okuyucular
(e-book reader) ve kitap okumaya destek veren dijital
araçların yaygınlaşması ile özellikle 2000’li yıllardan
sonra e-kitaplara artan ilgi günümüze kadar gelmiştir
[1].
Geleneksel anlamda kitaplar, içeriğin kağıtlara veya
bir yüzeye basıldığı ya da yazıldığı içeriğin yazı
ve/veya resimden oluştuğu etkileşimin ve iletişimin
okuyucu ile düşük seviyede olduğu ortamlardır [4].
E-kitapların ilk olarak sadece sayısal metin formatında
ortaya çıktığı ve bu şekilde tanımlandığı bilinmektedir
[1,2]. Dijital kitapların gelişmesinde önemli bir yeri
olan PDF 1.0 sürümü 1993 yılında yayınlanmış ve
içerisinde metin ve görselleri barındıran bir doküman
formatı olarak kullanılmaya başlanmıştır [5, 6].
Günümüze kadar kullanıma dayalı sebeplerden dolayı
çoğu zaman e-kitaplar, “PDF kitap” olarak ta
tanımlanmıştır. 1996 yılında PDF 2.0 sürümünün
yayınlanmasıyla e-kitaplar, içeriğin daha fazla
zenginleştiği bir formata dönüşmüştür. PDF
versiyonları farklı sürümlerle daha fazla içeriği
desteklemiş ve 2000 li yıllardan sonra daha zengin
içeriği destekleyen PDF ve farklı e-kitap formatları
ortaya çıkmaya başlamıştır [6].
E-kitap tanımı yeni teknolojilerin ortaya çıkması,
kodlama dillerindeki gelişmeler ve bunların e-kitap
formatlarına adaptasyonu ile sürekli olarak kendini
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yenileme ihtiyacı duymuş ve bu bağlamda sürekli
değişmiştir.
Günümüzde e-kitaplar ile ilgili birçok tanım vardır.
Önder’e göre e-kitap kavramı üzerinde henüz fikir
birliğine varılamamış bir konudur ve bir kavram
karmaşası yaşanmaktadır [7]. E-kitabın nasıl
tanımlanması gerektiğine ilişkin kavram kargaşası
bulunmakla birlikte ilgili alanda çalışanların bazı
tanımlamalarına rastlamak mümkündür. Örneğin; Cox
ve Mohammed e-kitapları bilgisayar ekranından
okunabilen kitapların dijital halleri olarak tanımlarken
[8], Vassiliou ve Rowley e-kitabı geleneksel kitapların
özelliklerini
taşıyan
dijital
nesneler
olarak
tanımlamışlardır [9]. Benzer şekilde Adobe
sistemlerine göre e-kitap bir ekrandan okunan dijital
okuma materyalleri olarak tanımlanmıştır [10]. Bu
bilgiler ışığında “e-kitaplar dijital ortamda doğan
veya geleneksel kitapların elektronik formatlara
dönüştürülmesiyle oluşan ve bir elektronik araç
aracılığıyla kullanılabilen sayısal kitaplardır”
şeklinde genel bir tanıma ulaşabiliriz.
2.1 Etkileşimli e-kitap
İki veya daha fazla kişi ya da nesnenin birbiriyle
iletişime geçmesi veya birbirlerine bir uyaran sonucu
tepkide bulunması etkileşim olarak tanımlanır [11].
Eğitimde ise etkileşim kavramı ve etkileşimin işlevi
farklıdır. Moore’a göre AUÖ’de etkileşimin
(transaction) yüksek; yapının (structure) az oluşu
öğrenenler için önemlidir. Öğrenenin uzaklığı diyalog
ile azalır; yapı ile artar [12]. Garrison’a göre
etkileşimin artması öğrenenlerin öğrenme sürecinde
olumlu
tutumlar
sergilemelerini
ve
başarı
kaydetmelerini sağlar [13].
Etkileşimli e-kitaplar için etkileşimin iki boyutundan
söz edilebilir. Bunlar etkileşimli e-kitapların içeriğinin
öğretim düzeyinde ve teknolojinin arayüz düzeyinde
yarattığı etkileşimdir [14].
İçerik boyutu etkileşimi için dört farklı etkileşim
şeklinden bahsedilebilir [12, 15]. Bunlar; öğrenenöğrenen, öğrenen-öğreten, öğrenen-içerik ve öğrenenarayüz etkileşimidir. Geleneksel eğitim anlayışında ilk
üç çeşit etkileşim çeşidi söz konusu iken son etkileşim
türü e-öğrenme türü için geçerlidir.
Etkileşimi arayüz boyutunda tanımlamak istediğimizde
özellikle etkileşimli e-kitapların öncelikli olarak
etkileşim düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir [16].
Bu düzeylerin neler olduğu Tablo 1’de açıklanmıştır
[14].
Dijital kitapların “etkileşimli e-kitap” olarak
sınıflandırılabilmesi için öncelikle içerik ve arayüz
boyutlarında üst düzey etkileşimin sağlaması gerektiği
düşünülmektedir. Bu nedenle ideal olan, etkileşimli ekitap içeriğini, Moore’un öğrenen merkezli dört
etkileşim
türünü
kapsayacak
şekilde
tasarlayabilmektir. Öte yandan etkileşimli e-kitapların
kullandığı teknoloji ve arayüz açısından aktif ve
gerçeğe yakın katılımın gerçekleştiği düzeyde

etkileşimi barındıracak
gerekmektedir.

şekilde

yapılandırılması

Tablo. 1. İnteraktif ders modeli-İnteraktif medya
öğretimi (DoD Interactive Courseware Model
(ICW) - Interactive Media Instruction (IMI)) [14]
Düzey
1. Düzey
2. Düzey
3. Düzey
4. Düzey

Temel özellikler
Pasif
(Passive)
Sınırlı katılım
(Limited participation)
Karmaşık katılım
(Complex participation)
Gerçek zamanlı katılım
(Real-time participation)

Etkileşimli e-kitaplar ile çoklu ortama sahip içerikler
çoğu zaman birbirine karıştırılır. Bunları birbirlerinden
ayıran en büyük özellik ise formatları ve sağladıkları
etkileşim düzeyleridir. Bilgisayarlarımızda bulunan
etkileşimli e-kitap benzeri içeriklerin çoğu aslında
kurulum yapılan yazılımlardır (software). Etkileşimli
e-kitaplar ise belirli formatlardaki elektronik
dokümanlardır [17]. Matas TED’de yaptığı bir
konuşmada “Our Choice” isimli etkileşimli e-kitabı
tanıtmıştır [18]. Bu kitapta dikkat çeken en büyük
özellik
etkileşimin
birden
çok
kanal
ile
gerçekleşmesidir. Dikkat çeken başka bir nokta ise
etkileşimin sadece kullanıcı ile etkileşimli e-kitap
arasında değil, kitabı oluşturan diğer öğeler ve çevre
arasında da olmasıdır. Örneğin, GPS ile belirlenen yer
harita üzerinde gösterilir, harita üzerine seçilen bölge
ile ilgili verilere ulaşılabilir, harita üzerinde seçilecek
bir noktaya ait bir ortam dosyası oynatılabilir. Ayrıca,
seçilen bir imajın boyutu ekran boyutuna göre
değiştirilebilir, imaj ile ilgili coğrafi bilgilere
ulaşılabilir, ilgili bir video veya ses dosyası açılabilir,
hot spot noktalarından ek bilgi edinilebilir. Bu
bağlamda etkileşimli e-kitapları oluşturan unsurların
ilk olarak kendi aralarında etkileşime sahip olması
gerektiği söylenebilir. Öğeler arasındaki yüksek
etkileşim boyutu, kullanıcı ile oluşacak etkileşimin de
daha yüksek olmasına yol açabilir. Itzkovitch
etkileşimli e-kitapları özellikle dokunmatik ekranlar
(touch screen) için tasarlanmış; kullanıcının içerikle
görüntü, ses ve dokunma ile etkileşime geçtiği
uygulamalar olarak tanımlamıştır [17]. Bu tanımın
yeni teknolojilerle daha da zenginleştiği söylenebilir.
Yeni nesil araçlar, harekete ve ışığa duyarlıdır ve
etkileşimli e-kitaplar bulundukları ortam aygıtının
özellikleri ile bağlantılı olarak çalışır. Örneğin
Samsung firması ürettiği yeni nesil cihazlarında
kullanıcının göz hareketlerini algılayan “Smart Stay”
isimli yeni bir teknoloji geliştirmiştir [19]. Bunun
dışında, ışığa duyarlı sensörler aracılığıyla ekran
parlaklığını
ortam
ışığı
ile
uyumlu
hale
getirebilmektedirler. Bazı oyun konsollarında olduğu
gibi etkileşimin hareket (gesture based) ile de
sağlandığı iletişim şekillerinin yakın gelecekte
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etkileşimli
e-kitap
teknolojisine
uyarlanacağı
düşünülmektedir. Bu özelliklere ek olarak metni
seslendirme (Voice Over) özelliği ve sesli komut
(Voice Command) özelliği de bu uygulamaların
kullanabileceği başka bir özelliktir. Bu teknolojiler
özellikle engelli bireylerin içeriğe erişmeleri
hususunda kayda değer bir avantaj sağlayabilir. Bu
bilgilere dayanarak sadece kullanıcı tarafından

oluşturulan tek yönlü ve sınırlı bir etkileşimden değil,
etkileşimli e-kitap ve kullanıcı ve başka unsurlar
arasında oluşan çift yönlü ve zengin bir etkileşimden
söz etmek yerinde olacaktır (Şekil. 1). Etkileşimli ekitapların uyumluluk, erişilebilirlik ve hareketlilik
(mobility) boyutlarında ise diğer teknolojilerle uyumlu
olarak çalışması, SCORM standartlarına göre
tasarlanması önem taşımaktadır [20].

Şekil 1. Geleneksel kitaplar, e-kitaplar ve etkileşimli e-kitapların kullanıcı ile etkileşim düzeyi
Bu noktadan hareketle “etkileşimli e-kitapları,
kullanıcı ve dijital kitabın karşılıklı olarak üst düzey
etkileşime geçtikleri; dijital kitabı oluşturan öğelerin
kendi aralarında ve çevresi ile iletişiminin yanı sıra
diğer kullanıcılarla etkileşim halinde oldukları, birçok
iletişim kanalının bir arada kullanılabildiği dijital
kitaplardır” şeklinde tanımlayabiliriz.
3.
Etkileşimli
dezavantajları

e-kitapların

avantajları

ve

3.1 Etkileşimli e-kitapların avantajları
Etkileşimli e-kitapların avantajları alanyazında
belirttiği üzere kullanıcı, yazar ve yayınlayıcı
açısından şunlardır [21, 22, 23, 24]:
Çevre dostudur: Yeni kitaplar için ağaç kesmenize
gerek kalmaz; tam anlamıyla çevre dostudur.
Ekonomiktir: Üretimi, dağıtımı ve satın alması
geleneksel kitaplara göre daha ekonomiktir.
Yüksek kapasiteye sahiptir: Binlerce sayfalık yazılı,
görüntülü ve sesli içeriği bünyesinde barındırabilir.

Aynı şekilde binlerce dijital kitap basit bir depolama
aracında veya e-kitap okuyucuda depolanabilir.
Araştırılabilirlik özelliği vardır: Kitabın içindeki
bilgiye veya kitabın belirli bir sayfasına çok çabuk
ulaşılabilir ya da belirli bir bilgiyi arayabilirsiniz.
Taşınabilirdir: Dijital araçlar, bellekler veya bulut
teknolojisi ile her yere taşınabilir; istenilen yerde ve
zamanda kullanılabilir.
Çoklu ortam desteği vardır: İçerik imaj, video, ses ve
üç boyutlu (3D) nesnelerle zenginleştirilebilir. Daha
zengin içerik ise öğrenmeyi kolaylaştırmaya yardımcı
olur. Böylece farklı öğrenen ve okuyucu tiplerine hitap
edilebilir.
Yazdırılabilirdir/dönüştürülebilirdir: Herhangi bir
yazıcı aracılığıyla yazdırılabilir, çok kısa sürede
geleneksel kitap gibi kullanılabilir.
Kalıcıdır: Fiziksel tahribata karşı koyabilirler.
Üretimi daha hızlıdır: Yayına hazırlanması ve
dağıtma sürecindeki lojistiği hızlı ve de maliyeti azdır.
Okumaya teşvik eder: Dijital yerliler (digital natives)
için uygun bir teknolojidir. İnsanlar ekranların
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karşısında basılı kitapların karşısında durduklarından
daha fazla vakit geçirirler.
Paylaşımı kolaydır: Dijital hak yönetimine (DRM)
tabi olmayan içerikleri paylaşması çok kolaydır.
Zaman maliyeti düşüktür: Kullanıcılar tarafından
erişimi ve son kullanıcılara ulaştırılması kısa zaman
alır.
Güncellenebilirdir: İçerik güncellenebilir, düzeltmeler
yapılabilir ve bu değişiklikler çok kısa sürede
uygulanabilir.
Aktif şekilde kullanılabilirdir: Orijinal yapısına zarar
vermeden üzerine notlar alınabilir, alıntı yapılabilir ve
istenilen kısımlar vurgulanabilir. Yapılan tüm
değişiklikler kaldırılabilir veya üzerinde yeniden
değişiklik yapılabilir.
Ücretsiz bilgi ve erişim sağlar: Birçok çevrimiçi
kaynak ve kütüphane, e-kitaplar aracılığıyla ücretsiz
bilgiye erişim şansı tanır. Hypertext yapısı aracılığıyla
yeni kaynaklara veya atıfta bulunulan farklı içeriklere
çok çabuk bir şekilde ulaşılabilir.
Engelliler için erişebilirdir: Dezavantajlı grupların
erişimi ve kullanması kolaydır. Evrensel tasarım
ilkelerine uygun olarak üretilen bir içerik sesli komut
sistemiyle kullanılabilir (voice command), sesli
okunabilir
(voice
over),
fontları
büyütülüp
küçültülebilir.

standartlar
oluşturmaya
yönelik
çözümler
üretmektedirler.
Geçmiş yıllarda sayısal kitaplarla ilgili dezavantaj
yaratan durumlar daha fazla olmasına rağmen
günümüzde yeni teknolojilerle bu konular, bir sorun
olmaktan çıkma eğilimi göstermektedirler.

3.2 Etkileşimli e-kitapların dezavantajları

4.2 Dijital yayıncılık

Etkileşimli e-kitapların dezavantajları aşağıdaki
gibidir. Ancak bu dezavantajların çoğu gelişen yeni
teknolojilerle iyileştirilebilir veya tamamen ortadan
kaldırılabilir dezavantajlar olup, etkileşimli e-kitabın
kendisinden çok kullanılan donanımla ilgili
dezavantajlardır [23, 24].
Çözünürlük: Düşük çözünürlüğe sahip ekranlar gözü
yormaktadır. Geleneksel kitaplardaki gibi uzun süre
okuma yapmak ekran çözünürlüğü düşük araçlar ile
güç ve yorucu olabilmektedir.
Uyumluluk: Etkileşimli e-kitaplar değişik formatlarda
üretilmektedir. Bazı donanımlar sadece belirli
formatlarla çalışmakta, bu da kullanıcılar için sorun
olabilmektedir.
Güç tüketimi: Geleneksel kitapları kullanmak için
herhangi
bir
enerji
kaynağına
ihtiyaç
duyulmamaktadır. Ancak etkileşimli e-kitaplara
erişmek için kullanılan donanımı çalıştıracak harici bir
güç kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
Lisans hakları ve dijital hak yönetimi: Etkileşimli ekitaplar geleneksel e-kitaplar gibi somut bir yapıya
sahip olmadıkları için lisans ve izin gerektiren
durumlarda yasadışı şekilde kullanılıp, çoğaltılabilir.
Birçok ülkede telif hakkı konusunda yeterli yasal
düzenleme yoktur. Bazı durumlarda ise hızlı gelişen
teknolojiyi mevcut yasal düzenlemeler takip
edememekte ve yasal boşluklar oluşmaktadır. Bu
nedenle özellikle etkileşimli e-kitap üreticileri sayısal
hakların yönetimi konusunda çalışmalar yapmakta ve
kendi platformları çerçevesinde seçenekler ve

Günümüzde herkes tarafından kabul edilen açık
kaynaklı bir e-kitap standartı (epub) bulunmakla
birlikte, dijital yayıncılık konusunda sadece kurumsal
sistemler ve düzenlemeler mevcuttur.
E-yayıncılık, Web yayıncılığı, online yayıncılık gibi
ifadelerle de tanımlanan dijital yayıncılık için farklı
yazılımlar ve platformlar mevcuttur [28]. Dijital
yayıncılık, geleneksel yayıncılık ile aynı süreci
izlemektedir.
Ancak
iki
noktada
farklılık
göstermektedir. Bu farklılıklar; son ürünün offset
baskısının
ve
fiziksel
olarak
dağıtımının
yapılamamasıdır.
Etkileşimli e-kitap hazırlamak ve yayınlamak için en
çok kullanılan yazılımlar ise Apple iBooks Author
(Şekil. 2) ve Adobe Indesign programlarıdır
(Şekil. 3) [29].
Apple ve Adobe firmaları hazırlanan içeriklerin
bağımsız olarak kullanılmasına izin vermektedir.
Ancak dijital hak yönetimi (Digital Right
Managements: DRM)
çerçevesinde kullanılacak
ürünlerin kendi server’larına yüklenip yayınlanmasını
istemektedirler [30, 31]. Her iki firmanın ürünlerinin
özellikleri ve sağladığı hizmetler karşılaştırıldığında
değişik avantaj ve dezavantajlara sahip oldukları
görülmektedir (Tablo 1.) [29].

4. E-kitap formatları, dijital yayıncılık ve donanım
4.1 E-kitap formatları
E-kitaplar birçok formatta üretilebilirler. En çok
kullanılan formatlar şunlardır: HTML (html), Portable
Documant Format (pdf), ePub/IDPF (epub), Kindle
(azw), Microsoft reader (lit), eReader (pdb),
Mobipocket (prc/mobi), DjVu (djvu), Plain text (txt),
Postscript (ps) ve Fictionbook’tur (fb2) [25,26]. Ancak
bu formatların bir kısmı etkileşimli e-kitapların
içeriklerini çalıştırabilecek kodlama dil desteğine sahip
değildir. Günümüzde PDF formatı çoğu yazılım ve
donanım şirketi tarafından kullanılan, güçlü kodlama
diline sahip bir formattır. Ayrıca International Digital
Publishing Forum (IDPF) tarafından geliştirilen epub
formatı da birçok donanım tarafından desteklenen,
ücretsiz, açık kaynaklı popüler bir formattır [27].
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Tablo 2. E kitap okuyucular ve destekledikleri ekitap uzantıları
E-Kitap okuyucuları
Amazon Kindle, Kindle
Fire
(color),
Kindle
Touch, Kindle Touch 3G
Nook Simple Touch,Nook
Tablet
Apple iPad
Sony Reader PRS-350,
PRS-650, PRS-950
Kobo eReader, Kobo
Touch, Kobo Arc
Amazon Kindle, Kindle
Fire
(color),
Kindle
Touch, Kindle Touch 3G

Desteklenen format
türleri
AZW, PDF, TXT,
non-DRM
MOBI,
PRC
EPUB, PDF
EPUB, PDF
EPUB, PDF, TXT,
RTF, DOC, BBeB
EPUB, PDF, TXT,
RTF, HTML
AZW, PDF, TXT,
non-DRM
MOBI,
PRC

4.3 Donanım
E-kitapları kullanmak için değişik formatları
destekleyen donanımlar bulunmaktadır (Tablo. 2).
Ancak günümüzde yaygınlaşan akıllı telefonlar ve
tablet bilgisayarlar daha güçlü işlemcileri ve yüksek
çözünürlüğe sahip ekranlarıyla etkileşimli e-kitapları
kullanmak için özel bir donanım alma gereksinimini
ortadan kaldırmıştır.

Donanımlar ile ilgili çözüm bekleyen sorunlardan
bazıları ekran çözünürlüğü, gün ışığında verimli
kullanamama, donanımların harici enerji kaynaklarına
ihtiyaç duyması ve pil ömürlerinin çok uzun olmaması
şeklinde sıralanabilir [32].
Dijital kitap
okuyucularının; taşınabilir ve hafif olmaları, birçok
kitabı bir okuyucuda kullanabilme, kitapları indirerek
kolay
bir
şekilde
edinebilme
ve
kolay
gezinebilme(navigasyon) fonksiyonları bu cihazların
önemli avantajlarındandır. Diğer taraftan, belirli

Şekil 2. Apple iBooks Author [30]

Tablo 1. Adobe Indesign & Apple iBooks Author
yazılımlarının özellikleri [29]

Şekil 3. Adobe Digital Publishing sistemi [31].
sayfalara atıfta bulunamamak, yüklenen dijital
kitapları çevredeki kişilerle paylaşamamak ve dijital
kitapların üzerine not alınamaması ise e-kitap
okuyucuların bazı dezavantajlarındandır [33]. Ancak,
bahsedilen noktaların sadece e-kitap okuyucu işlevi
gören cihazlar için geçerli olduğu unutulmaması
gereken bir konudur. Teknik konuları kapsayan çoğu
sorun; yüksek ekran çözünürlüğüne, uzun batarya
ömrüne ve birçok platform ile çalışabilme özelliğine
sahip yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar
tarafından çözülmüş sorunlardır.
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5. Etkileşimli e-kitapların geleceği
Etkileşimli e-kitaplar hızlı ve etkili bir şekilde
teknolojik gelişmeleri içselleştirmiştir. Özellikle tablet
bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve dokunmatik ekrana
sahip diğer donanımlar bu gelişmenin yolunu açmıştır.
Etkileşimli e-kitapların kullanıcı ve çevreleriyle olan
üst düzey etkileşimi evrimin son halkaları değildir.
Etkileşimli e–kitaplar günümüzde donanım üzerindeki
sensörler ve kamera aracılığıyla etkileşimin boyutunu
üst düzeye çekmektedir. Yakın zamanda bazı oyun
konsollarının da kullandığı hareket tabanlı bilgisayar
(Gesture Based Computing) teknolojisi ile etkileşimli
e-kitapların hareketi tanıyan bir arayüze sahip olması
beklenmektedir [34].
Bunların dışında arttırılmış gerçeklik teknolojisi
(Augmented Reality) etkileşimli e-kitapların çevre ile
olan etkileşimini çift yönlü hale getirebilecektir.
Bunun sonucunda kullanıcı, çevre ve etkileşimli ekitap arasında sağlanan iletişim yoğun ve karşılıklı
olabilecektir. Kameraya tuttuğumuz bir yazı başka bir
dile çevrilecek, objelerin imajları tanınarak internet
üzerinde arama yapabilecek veya QR kodlar ile
sisteme tanıtılan üç boyutlu objeler ekranımızda
görüntülenecektir. Teknoloji ve bilişimin her geçen
gün katlanarak ilerlediği günümüzde etkileşimli ekitaplara bu teknolojilerin entegrasyonun çok uzun
sürmeyeceği söylenebilir.
Geleneksel kitapları insanlar okuyarak anlamaya
çalışırlar, e-kitapları insanlar okuyarak ve zengin

içerik desteğiyle anlamaya çalışırlar. Etkileşimli ekitaplar ise insanlara içeriği anlatmaya çalışır,
yönlendirir, yardımcı olur ve kendi içeriğini kişilerin
ihtiyacına göre şekillendirebilirler.
6.

Sonuç ve öneriler

Ülkemizde MEB ve Anadolu Üniversitesi gibi
yaklaşık 20 milyon öğreneni bünyesinde barındıran
büyük kurumlar etkileşimli e-kitap teknolojisini
kullanmaya başlamışdır. Alanyazındaki çalışmalar ve
güncel gelişmeler bu teknolojinin hayatımızda daha
fazla yer alacağını göstermektedir.
İletişim ve etkileşimin üst seviyede olduğu etkileşimli
e-kitaplar eğitimdeki paradigmaları değiştirmiş ve
öğrenenlere birçok açıdan esneklik sağlamıştır.
AUÖ’de, örgün öğretimde ve e-öğrenme süreçlerinde
kullanılmaya
başlanan
etkileşimli
e-kitaplar,
teknolojiyi çok hızlı bir biçimde içselleştirmelerine
rağmen içeriğin tasarımına ve pedagojik boyutunun
planlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasına
ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca etkileşimli e-kitapları
değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve etkileşimli
e-kitap standartlarının genel ilkeler çerçevesinde
oluşturulması gereği acil eylem planları arasında ele
alınması gereken öncelikli konulardan birisidir. Dijital
yayıncılık sürecine ve dijital hak yönetimine yönelik
yasal düzenlemelerin yapılması, dijital eserlerin de
basılı kitaplar gibi telif hakları ile korunması yasal
düzenlemelerle sağlanmalıdır.
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Özet: Ülkemizde ve dünyada açık ve uzaktan öğretim (AUÖ) sistemlerinde milyonlarca öğrenci vardır. Örgün
eğitimde “öğrenci+ders materyali=başarı” şeklinde bir sınıflama var iken; AUÖ’de “öğrenci+ders
materyali+destek hizmetleri=başarı” şeklindedir. AUÖ’de kalite yönetimi ve kalite güvencesi öğrenenler
tarafından talep edilen bir durum haline gelmiştir. Eğitimin bireyselleştiği ve öğrenenler için daha fazla
seçeneğin sunulduğu günümüzde kalite anlayışını, öğrenenlerin beklentilerini ve memnuniyeti sağlamanın yolu
ise destek hizmetlerinin öğrenenlerin özelliklerine ve isteklerine uygun bir şekilde sunulmasıdır. Bunun içinde
destek hizmetlerinin tanım ve kapsam alanlarının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Açık öğretim, uzaktan öğretim, destek hizmetleri.
Abstract: There are millions of students in open and distance learning (ODL) programmes in our country and all
around the world. In conventional education, there is a classification as “learner+course material=success”; on
the other hand, in ODL, it changes as “learner+course material+support services=success”. In ODL, quality
management and quality assurance became a phenomen that is being demanded by learners. In today’s World, in which education is individualized and more options are available,- the way to meet quality, student’s
expectations and student’s satisfaction is providing support services according to learners characteristic and
demands in a proper way. Therefore, definition and scope of support services should be expressed in a explicit
way.
Keywords: Open education, distance learning, support services.
1. Uzaktan eğitim ve öğrenci destek hizmetleri
Uzaktan eğitim, öğrenenlere zaman ve mekanda
esneklik sağlayan bir öğretim şeklidir. Moore ve
Kearsley uzaktan eğitimi yazılı ve elektronik iletişim
araçlarını kullanarak, planlı bir ders programı
çerçevesinde öğrenen ve öğretenlerin zaman ve
mekândan bağımsız oldukları öğrenme türü olarak
tanımlar [1].
Açık ve Uzaktan öğretim yakın geçmişte yaygın olarak
kullanılmaya başlanmış disiplinler arası bir çalışma
alanıdır. Ülkemizde açık öğretim, uzaktan eğitim,
uzaktan öğretim, e-öğrenme, internet tabanlı öğretim,
online eğitim, internette eğitim, sanal eğitim, web
destekli eğitim, yaygın eğitim, esnek öğrenme gibi
farklı kavramlara rastlanmaktadır. Bu kavramlar
arasında bazı farklar olmakla birlikte alanyazında
genellikle
bu
kavramlar
birbirleri
yerine
kullanılmaktadır. Türkiye’de ise tamamen uygulamaya
dayalı nedenlerle açık öğretim, uzaktan eğitim ve eöğrenme kavramları farklı uygulamaları ifade etmek
için kullanılmaktadır [2].
Hem öğrenenler hem de öğretenler fiziksel olarak
birbirlerinden ayrı oldukları için, uzaktan öğretim
sistemindeki
öğrenenler;
yardım,
öğrenme
kaynaklarına ulaşım ve öğrenme olanaklarına erişim
noktalarında sınırlılıklara sahiptir [3, 4, 5, 6]. Bu
yüzden destek hizmetleri AUÖ programlarındaki
öğrenenler için önemlidir.
Öğrenci sayısı yüz binden fazla olan üniversiteler,
mega üniversiteler olarak tanımlanır [7]. Bu noktada

bu kavrama yeni bir boyut kazandırmanın gerekliliği
de ortaya çıkmıştır. Artık öğrenci sayısı bir milyonun
üzerinde olan üniversiteleri kitlesel (massive)
üniversiteler olarak tanımlamak daha doğru bir ifade
olabilir. Öğrenci sayısının yüzbinlerle sınırlı kalmayıp
milyonlara ulaştığı AUÖ sistemleri sadece kitlesel
öğretim sağlayan kurumlar olmaktan çıkmış, sosyal
bulunuşluğun, etkileşim ve iletişimin yüksek olduğu
uzaktan öğretim veren ve teknolojiyi bir araç olarak
çok iyi kullanan kurumlar haline gelmişlerdir. Bu
çerçevede bilişim teknolojilerinin etkin olarak
kullanıldığı günümüzde öğrenenlere sağlanan destek
hizmetleri değişiklik göstermiş, yeni destek
birimlerinin ortaya çıkmasına veya mevcut destek
birimlerinin
operasyonel
tanımlarının
ve
sınıflandırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
2. Destek hizmetleri
Öğrenen destek hizmetlerine ait önemli öğeleri ve
sınırları tanımlamak kalite ve standartların artırılması
açısından önemlidir. Bununla beraber destek
hizmetleri çok kapsamlı bir kavramdır ve tanımı bir
araştırmacıdan
diğer
araştırmacıya
göre
değişebilmektedir [8].
Günümüzde öğrenenlere sağlanan destek hizmetleri
ders içeriğinin ve tüm öğretim sürecinin bir parçası
olarak görülmekte ve bu noktada bütünsel bir yaklaşım
benimsenmektedir [9, 10]. Bu noktadan hareketle
destek hizmetleri genel anlamda “öğrenenlerin işlerini
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bir öğretim programının her aşamasında kolaylaştıran
her türlü hizmettir” şeklinde bir tanıma ulaşılabilir.
Destek hizmetlerinin kapsamının belirlenmesi bu
hizmetlerin öğrenenlere etkili ve verimli bir şekilde
ulaştırılması
açısından
önemlidir.
Alanyazın
incelendiğinde
destek
hizmetlerinin
farklı
sınıflandırmalarının yapıldığı görülmektedir. Simpson
destek hizmetlerini genel anlamda ikiye ayırmaktadır
[11]. Bunlar akademik destek hizmetleri ve akademik
olmayan destek hizmetleri şeklindedir. Rowntree [12]
ve Thorpe [13] destek hizmetlerini sınıflandırırken
daha çok sürece odaklanarak destek hizmetlerini
program öncesi, program sırasında ve program sonrası
olmak üzere üç aşamaya ayırmışlardır. Rekkedal ve

Qvist-Eriksen
çevrimiçi
destek
hizmetlerini
sınıflandırırken destek hizmetlerinin sağlandığı sürece
dayalı bir sınıflandırmada bulunmuştur: Bunlar
başlangıç öncesi olası aşama, Başlangıç aşaması,
öğrenme aşaması, mezuniyet aşaması ve mezuniyet
sonrası süreçtir [14]. Keegan ise destek hizmetlerini
belirlerken daha kapsamlı bir sınıflandırmaya gitmiş
ve destek hizmetlerini programın tüm aşamalarını
kapsayan bilgilendirme süreci, rehberlik süreci, kayıt
süreci, entegrasyon süreci, final süreci (mezuniyet),
akreditasyon süreci ve program sonrası aşamalar için
rehberlik süreci olarak gruplandırmıştır [15]. Yapılan
bu sınıflandırmalar Tablo 1.’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Destek hizmetlerinin sınıflandırma şekilleri

Simpson [11]

Rowntree [12] ve
Thorpe [13]

Rekkedal ve QvistEriksen [14]

Keast [17], Lee [8]

Keegan [15]

Akademik destek
hizmetleri
(academic Support
services)

Program öncesinde
(before)

Programın
başlangıç süreci
(prospective phase)

Akademik destek
(academic/tutorial
Support)

Bilgilendirme
süreci
(information phase)

Akademik olmayan
destek hizmetleri
(non-academic
support services)

Program
Sırasında
(during)

Program başlangıcı
süreci
(start-up phase)

İdari destek
(administrative
Support)

Rehberlik süreci
(guidance phase)

Program
sonrasında
(after)

Öğrenme süreci
(learning phase)

Teknik destek
(technical support)

Kayıt süreci
(registration phase)

Mezuniyet
(graduation)

Danışmanlık
desteği
(counseling
support)

Entegrasyon süreci
(integration phase)

Mezuniyet sonrası
(after graduation)

Kütüphane desteği
(library support)

Final süreci
(final results phase)

Akreditasyon süreci
(accreditation
phase)

İleri aşamalar için
rehberlik süreci
(Guidance on
further study phase)
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Açık ve uzaktan öğretim sistemlerinde destek
hizmetleri hizmetlerin ve hazırlanan öğrenme
içeriklerinin faaliyet gösterilen coğrafya üzerinde tüm
öğrenenlere ulaştırılması noktasında çok önemlidir
[16]. Tüm açık ve uzaktan öğretim sistemleri birbirinin
aynısı değildir, her sistem öğrenenlerine öncelikle
esneklik sağlamayı amaçlamakta ve bu bağlamda
kendilerine has, özel sistemler geliştirmekte,
popülasyonun büyüklüğüne, yapısına ve içinde
bulunduğu kültürel öğelere göre destek hizmetlerini
şekillendirmektedir.
Destek
hizmetlerine
bu
perspektiften bakıldığında bir tanım geliştirmek
zordur. Ancak Keast’in belirlediği idari, öğretim,
teknik ve danışmanlık hizmetleri ile bu öğelere ek
olarak Lee’nin eklediği kütüphane hizmeti destek
hizmetlerinin önemli elementlerindendir ve destek
hizmetlerinin kapsamını ortaya koymaktadır.
(Tablo 1.) [17, 8].
 İdari hizmetler (administrative): Ders
programları, öğrenci kayıtları, kayıt ücretleri,
öğrenci işleri ve mali işler gibi konuları içerir.
 Öğretim
hizmetleri
(instructional/academic/tutorial):
Genellikle işbirliğine dayalı öğrenmeyi
arttırma, öğrenen ile öğreten arasındaki veya
öğrenen ile öğrenen arasındaki etkileşimi
arttırma şeklindeki hizmetlerdir.
 Teknik hizmetler (technical) : Öğretim
medyalarının dağıtımı ve teknik boyutta
öğrenenlere destek sağlamak şeklindedir.


Danışmanlık hizmetleri (counselling) : Çok
geniş kapsamda danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme
hizmetlerini kapsar. Akademik kaygıları gidermekten
kariyer danışmanlığına kadar birçok hizmet bu
çerçevede yer alabilir. Birçok Web tabanlı uzaktan
öğretim sürecinde iletişim becerilerini ve etkileşimi
arttırmak, aidiyet duygusunu sağlamak bu hizmetin
kapsamında yer alır.
 Kütüphane (library): Kütüphane servislerine ve
kaynaklara ulaşmak akademik başarı açısından
önemlidir. Ayrıca öğrenenlere örgün sistemdeki
akranları ile aynı fırsatları sağlamak özellikle
ikili modda (dual mode) öğretim veren
yükseköğretim kurumlarının tüm öğrencilerine
eğitimde fırsat eşitliği sağlaması noktasında
önemlidir.
Günümüzde uzaktan öğretim programlarının Web
tabanlı yürütüldüğünü göz önünde bulundurursak
değişen paradigmalar çerçevesinde Lee tarafından
yapılan sınıflandırmanın teknoloji ve eğitim alanında
daha fazla alanı kapsamasından dolayı bu çalışma için
uygun bir sınıflandırma şekli olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi’nin (AÜ)
ülkemizdeki en eski ve öğrenci sayısıyla en büyük açık
öğretim üniversitesi olması,
İngiltere Açık
Üniversitesi’nin (OU:The Open University) ise
dünyada açık öğretim sistemini ilk başlatan
üniversitelerden biri olması ve de sağladığı destek
hizmetleri açısından kendine has örnekler sunması
sebebiyle incelenecek ve AUÖ sistemlerinde
öğrenenlere sağladıkları hizmetler karşılaştırılacaktır
(Tablo 2. ve Tablo 3.0).

Tablo 2. Mega Üniversiteler: Anadolu Üniversitesi ve İngiltere Açık Üniversitesi (2012 yılı verileridir)
Üniversite

Kuruluş Tarihi

Lokasyon

Öğrenci sayısı

Öğretim şekli

Anadolu
Üniversitesi

1958: Örgün
1982: Açık Öğretim

Eskişehir, Türkiye

1.300.000

Açık ve örgün
öğretim (Dual Mode)

İngiltere Açık
Üniversitesi

1969

Milton Keynes,
Birleşik Krallık

250.000

Açık Öğretim
(Single mode)
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3. Mega Üniversiteler
3.1 Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi 1958 yılında kurulmuş, 1982
yılında örgün programların yanı sıra açık öğretim
programları ile öğretim vermeye başlamıştır.
1.300.000 öğrencisi ile Türkiye ve Avrupa’nın en
büyük üniversitesi konumundadır [18]
12 lisans, 46 ön lisans programı ile öğrenenlere ulaşan
Anadolu Üniversitesi, Türkiye ile beraber Avrupa ve
Kafkasya bölgelerinden birçok ülkeden öğrenci kabul
etmektedir. Eskişehir merkez büroya bağlı 81 ilde
toplam 97 AÖF bürosu ile öğrenenlere destek
hizmetleri sağlanmaktadır [19, 20].
AÖF öğrencileri TV ve İnternet üzerinden birçok
içeriği öğrenenlere sunmaktadır [21]. 2012-2013
eğitim-öğretim yılında ise sistemdeki mevcut
kitapların etkileşimli e-kitap olarak sunulması
planlanmaktadır.
5.2 İngiltere Açık Üniversitesi (The Open
University)

yeterlilik aramayan çok esnek bir sisteme sahiptir. Bu
anlamda “açık” üniversite olmanın gereğini de tam
olarak karşılamaktadır. OU şu anda yaklaşık iki yüz
elli bin kayıtlı öğrencisi ile mega üniversiteler
arasındadır ve günümüze kadar yaklaşık 1.500.000
öğrenciyi mezun etmiştir [22].
OU’de modüller aracılığıyla dersler yürütülmektedir.
Tamamladığınız modüle göre katılım belgesi, sertifika,
ön lisans veya lisans diploması alınabilmektedir.
Bununla beraber, master ve doktora programları da
mevcuttur. Yaklaşık 600 modül ile 250’ye yakın
mezuniyet derecesi verilmektedir [23].
OU’de TV, radyo ve İnternet üzerinden yayınlarını
sürdürmektedir. İngiltere OU’de toplam 11 tane
fakülte düzeyinde birim ve 7 tane araştırma merkezi
bulunmaktadır. Ayrıca, 13 merkez ve bunlara bağlı
260 çalışma merkezi (Study centres) aracılığıyla 250
bin öğrenciye destek hizmeti sunulmaktadır [24].
Aşağıda AÜ ve OU’nin sağladıkları destek hizmetleri
belirlenmiş ve bir karşılaştırma yapılmıştır (Tablo 3.).
Bu iki üniversitenin destek hizmetleri incelendiğinde
AÜ’nin destek hizmetlerinin idari boyutta öğrenci
işlerini düzenlemeye odaklandığı görülmektedir.
Ancak, OU destek hizmetlerini öğrencilerin finansal,
akademik ve özel ihtiyaçlarına göre şekillendirmiş,
öğrenen merkezli bir destek hizmeti modeli
oluşturmuştur.

1969 yılında kurulan İngiltere Açık Üniversitesi (OU)
bir araştırma ve açık öğretim üniversitesidir. Tüm
dünyada OU UK (The Open University, United
Kingdom) kısaltması ile tanınan bu üniversite öğrenci
kabulü için herhangi bir ön kriter veya akademik
Tablo 3. Destek hizmetlerinin karşılaştırılması (Üniversitelerin resmi Web sayfalarında bulunan verilerden
yararlanılmıştır)

İdari hizmetler
(administrive)

Öğretim
hizmetleri
(instructional)

İngiltere
Açık Üniversitesi

Anadolu
Üniversitesi

Destek
Hizmetleri (Lee,
2003)


Büro hizmeti
o Öğrenci işleri
o Ders kitaplarının
dağıtılması







Sınav hizmetleri
Ders kitaplarının hazırlanması






Teknik
hizmetler
(technical)




Basılı materyaller
TV ve Radyo programları
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Öğrenci işleri
Finansal destek
o Sponsor ödemesi
o Şimdi kaydol, sonra öde
o Taksitle ödeme
o Kredi kartıyla ödeme
Öğrenen desteği
o Bireysel danışman (tutor)
Engelliler için hizmetler
o Ulaşılabilir ders materyalleri
o Finansal destek
o Engelliler için malzeme
desteği
o Sınav hizmetleri
o İletişim desteği
Çalışma becerilerinin
kazandırılması
o Ödevler
o Tekrar ve sınavlara hazırlık
o Temel beceriler
o Bilgisayar becerileri
o Sürdürülebilir beceriler
Basılı materyaller
TV ve Radyo programları
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Danışmanlık
hizmetleri
(counselling)



Kütüphane
(library)



Video Konferans
Sesli Kitap
E-Öğrenme hizmetleri
o e-Öğrenme
o e-Kitap
o e-Televizyon
o e-Alıştırma
o e-Sınav
o e-Danışmanlık
o e-Sesli Kitap
Akademik danışma hizmetleri
o Senkron danışmanlık
hizmetleri
o Asenkron danışmanlık
hizmetleri



E-öğrenme malzemeleri



Kütüphane Hizmetleri
o Online kütüphane
o Geleneksel kütüphane



Akademik ve kariyer danışmanlık
Hizmetleri
o Kariyer danışmanlığı
o Forumlar
o İşveren iletişimi
o Çevrimiçi iş arama
o Yetişkin kariyer
yönlendirmesi
Kütüphane hizmetleri
o Online kütüphane
o Geleneksel kütüphane

4. Destek Hizmetlerinin Geleceği ve Eğilimler
Destek
hizmetleri
yaşadığımız
yüzyılın
gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Bir görüşe
göre gelecekte 2 türlü yükseköğretim sisteminin
olacağı ifade edilmektedir. Bunlardan bir tanesi eski ve
köklü üniversitelerin devam ettireceği yüz yüze eğitim
diğeri ise teknoloji ve diğer bilişim sistemlerini bir
araç olarak çok iyi kullanabilecek ve öğrenenlere AUÖ
yoluyla öğretim sağlayabilecek yükseköğretim
kurumlarıdır [25]. Bu yükseköğretim kurumlarının iki
türlü öğretim şeklinden birini tercih edeceği
düşünülmektedir.
Bunlardan
birincisi
Fordist
yaklaşımını benimseyecek ekonomik ve paket
programlar seklinde öğretim sağlayacak kurumlardır.
Diğeri ise Post-Fordist yaklaşımı benimseyecek ve
ekonomik olmayan ama öğrenenlere daha fazla
seçenek sunacak kurumlardır. AÖF’de destek
hizmetlerine yönelik bazı eğilimler ise şu şekildedir
[11].
İnternet servisleri: Günümüzde bilgi ve iletişim
sistemleri
çok
gelişmiştir.
Yakın
gelecekte
öğrenenlerin büyük çoğunluğu “net vatandaşları” [26]
olarak ta bilinen teknolojiyi çok iyi kullanan sayısal
nesiller olması beklenmektedir. Günümüzde her ne
kadar destek ve danışmanlık hizmetlerinde temas
noktalarının önemine vurgu yapılsa da gelecekte bu
gereksinimin daha az olması beklenmektedir. Şu bir
gerçektir ki gelecekte destek hizmetlerinin büyük bir
kısmı internet teknolojisi yoluyla sağlanacaktır. Bu
sebepten dolayı büyük kitlelere öğretim veren
yükseköğretim kurumları milyonlarca öğrenene destek
hizmetlerini
gerçek
kişiler
ile
sağlamakta
zorlanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bilgi ve
iletişim teknolojilerini destek hizmetleri süreci ile
bütünleştirmeleri ve bu yolla öğrenenlere ulaşmaları
gerektiği düşünülmektedir.

Telefon servisleri: Telefon çabuk ulaşılabilirlik, karşı
tarafta sizi dinleyen ve sorularınıza yanıt verebilecek
birisinin olması ve izole olmuşluk duygusunu
azaltması noktalarında önemli iletişim araçlarından
biri olmaya devam edecektir. Telefon görüşmelerinde
bireyler arasında karşılıklı doğal iletişim olması ve
kişiye özgü (aramaların referans sistemiyle
sürdürebilir olması, kişinin eski görüşmelerine atıf
yapılabilmesi ve öğrenenlere gerektiği durumlarda geri
dönüş yapılabilmesi) bir iletişim süreci olmasından
dolayı yakın gelecekte de önemini kaybetmeyecek gibi
görünmektedir. Telefon servisinin, hizmet satın
alınarak edinilebilmesi kurumlar açısından; birçok
çağrı merkezinin görüşmeleri telefon veya internet
(VOIP) üzerinden sesli ve görüntülü olarak yapması
etkileşimin güçlülüğü açısından avantaj sağlayan
noktalardır.
5. Sonuç ve Öneriler
Öğrenci destek hizmetleri açık ve uzaktan öğretim
sisteminde öğrenci başarısını arttırmak, öğrenen ve
öğretenin fiziksel olarak birbirlerinden uzak olduğu
ortamlarda öğrenenin izole olmuşluk duygusunu
azaltmak, etkileşimi ve iletişimi arttırarak sosyal
bulunuşluk (social presence) ve aidiyet (feeling of
society) duygularını artırmak açısından oldukça
önemlidir. Öğrenenler, akranlar ve öğretenlerden
fiziksel olarak uzakta oldukları için kendilerini izole
olmuş hissetmektedirler. Her zaman, her yerde
(anytime, anywhere) eğitim düşüncesini ilke edinmiş
açık ve uzaktan eğitim programlarında destek
hizmetleri öğrenenlere ihtiyaç duydukları zaman,
ihtiyaç duydukları yerde destek hizmetini sağlayarak
izole olmuşluk duygusunu gidermeye yardımcı
olmaktadır. Öğrenen kendini sisteme ait hissettiği
sürece motivasyonu artar, başarılı olur ve programı
tamamlar.
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Yönetsel boyutta 1,3 milyon öğrencisi ile dünyanın en
büyük açık öğretim üniversitelerinden biri olan
Anadolu Üniversitesinin güçlü bir hiyerarşik yapıya ve
yönetim sistemine sahip olması kaçınılmazdır. Ancak
destek hizmetleri incelendiğinde öğrenen odaklı
danışmanlık hizmetleri konusunda yeterli hizmet
sağlanmadığı görülmektedir. Destek hizmetleri
sunulan programların bir parçasıdır ve bütünsel bir
yaklaşımla ele alınmalıdırlar. Destek hizmetleri AUÖ
programlarının öncesi, program sürecinde ve
sonrasında da devam etmelidir. OU destek hizmetlerini
programların öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere
tüm aşamalarda sağlarken; AÜ’sinde destek
hizmetlerini öğrenenler mezun olduktan sonra
sağlamamaktadır. OU’de ise “destek hizmetlerinin
sürekliliği” esas alınmıştır.
Sadece büro hizmetlerinin sunulmadığı, öğrencilerle
etkileşime geçilebilen, danışmanlık ve de rehberlik
hizmetlerinin sunulduğu çalışma merkezleri OU’nin
İngiltere öğrenci memnuniyeti açısından değişik
yıllarda ilk üç sırada yer almasının önemli
nedenlerinden birisidir. AÜ’si merkezlerinde sadece
büro hizmetleri değil, danışmanlık, rehberlik gibi
öğrenenlerin doğrudan alabileceği destek hizmetlerini
sunması
öğrenci
memnuniyetini
arttırmasını
sağlayabilir. Öğrenci memnuniyetinin artması ise
sistemden ayrılma oranını azaltacak, sistemden mezun
olma oranını ise arttıracaktır.
OU’nin destek hizmetlerini tek merkezden değil, 260
tane çalışma merkezi ile sürdürmesi, bu çalışma
merkezlerinde her öğrenci için atanmış özel
öğretmenlerin olması ve de öğretimin öğrencinin
ihtiyaçlarına göre düzenlemiş olması ilgi çekicidir.
Ayrıca açık ve uzaktan öğretim sistemlerinin dayanağı
olan esneklik kavramının OU’de değişik engeli olan
öğrenciler için öğrenme malzemelerinden sınav
hizmetlerine göre bireyselleştirilmesi ise dikkat çeken
başka bir özelliktir.
Ulaşılan bu bulgular doğrultusunda danışmanlık
hizmetlerinin çok iyi uygulandığı OU’nin uyguladığı
danışmanlık hizmetleri bölgesel ve kültürel farklar da
dikkate alındıktan sonra uyarlanarak AÜ ve ülkemizde
AUÖ hizmeti veren diğer yükseköğretim kurumlarında
uygulanabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken
nokta ise OU ile AÜ’si öğrenci sayılarının çok farklı
olması ve kurumların genellikle kendi sistemlerine
özgü sistemler ve yönetim modelleri geliştirmeleridir.
Destek hizmetlerini daha etkili ve verimli bir biçimde
sunabilmek için milyonlarca öğrenenin oluşturduğu
kitlesel üniversitelerin bürokrasiyi azaltmak için devlet
kontrolünden çıkması veya bu üniversitelere büyük
özerklikler tanınması gerekmektedir. Ayrıca örgün ve
AUÖ sağlayan kurumların aynı yasalar çerçevesinde
yönetilmesi
büyük
bir
handikap
olarak
değerlendirilmektedir.
Öğretim
kalitesinin
arttırılmasında ve öğrenenlere örgün öğretimde olduğu
kadar danışmanlık hizmetlerinin sağlanması eğitimöğretimde fırsat eşitliği sağlanması hususunda çok
önemli olduğu unutulmamalıdır.
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Özet: Hayatımızın bir vazgeçilmezi haline gelen bilgisayarlar günümüzde bazen farkında olmadan kendimiz
bazen de kötü niyetli kişiler tarafından çok etkin bir ateşsiz silah olarak kullanılmaktadır. İfşa edilen bilgilerle
dünya çapında kaoslar oluşturulmakta, sağlık, elektrik, haberleşme hizmetleri gibi hayati faaliyetler
durdurulmakta, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek hızla büyüyen bir ağ gibi tüm insanlık bu tehditlerden
etkilenebilir hale gelmektedir.
Bu tehditler artan hız ve karmaşıklıkta devam etmekte olup bilişim hayatımızın içerisinde yer aldığı sürece de
devam edecektir. Kişisel bilişim güvenliğine kıyasla kurumsal bilişim güvenliği daha çok bileşenli, önemli
ve yönetimi zor bir süreçtir. Bu nedenle daha yüksek bir maliyet ve iş gücü gerektirir.
Bilişim güvenliği pek çok ana ve alt konulardan meydana gelmektedir. Gizli bilgilerin işlendiği kurumlarda
uyulması gereken güvenlik önlemlerinin başında TEMPEST gelir. TEMPEST, kısaca elektromanyetik enerji
yayılımları sonucu oluşan bilgi kaçakları olarak tanımlanabilir. Bilgi güvenliğinin değerini artırdığı günümüzde
TEMPEST konusunun önemi daha da belirginleşmiştir. Bu maksatla bizler bu çalışmamızda insanlar ve
kurumlar üzerinde bir farkındalık yaratmak maksadıyla TEMPEST konusunda alınabilecek yönetsel, kişisel ve
teknolojik önlemlerin neler olduğu konuları üzerinde duracağız.
Anahtar Sözcükler: TEMPEST, Bilişim Güvenliği,
Elektromanyetik Uyum, Elektronik İstihbarat.

Elektromanyetik Girişim, Elektromanyetik Güvenlik,

Information Security in Governmental Organizations,
TEMPEST Challenge.
Abstract:As an inevitable part of our life, computers sometimes unintentionally by ourselves or by malicious
people can be used just like a non-firearm. By disclosed information, worldwide chaos can be created, health,
electricity, communication services can be interrupted and all humanity becomes vulnerable by violating private
life like a growing network.
Compared to private information security, organizational information security is much more complex, important
and a tough process. Therefore, it requires high costs and man power.
Information security consists of many main and sub topics. In the organizations,dealing with secret information,
TEMPEST comes as one of the top main precautions. TEMPEST, can be defined as information leakages,
growing out, as a result of electromagnetic emissions. TEMPEST comes much more important on this days, in
which information security increases prominence. For this purpose; to create a situational awareness on people
and organizations, we will give point to managerial, personal and technologic precautions on TEMPEST issue
.
Keywords: TEMPEST, Information Security, Electromagnetic Interference, Electromagnetic Compability,
Electromagnetic Security, Electronic Intelligence
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1. Giriş
Bilgi güvenliğinin değerinin son derece arttığı
günümüzde TEMPEST konusunun önemi daha da
belirginleşmiştir. Amerikan Ulusal Standart ve
Teknoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan bir
makalede haber alma çalışmaları, elektronik (ELINT)
ve insana dayalı (HUMINT) olarak ikiye ayrılmıştır.
Geçmişte sadece insanlar kullanılarak bilgi toplama
çalışmaları yapılırken teknolojinin gelişmesiyle artık
elektronik tabanlı bilgi toplama yaygınlaşmıştır.
HUMINT ile yetişmiş bir ajan, düşman arasına girerek
bilgi ve belge toplar ancak yakalanması durumunda
hem kendisi hem de ülkesi risk altına girer. Ancak
ELINT çalışmalarında bu riskler en düşük seviyelere
inmektedir. ELINT çalışmalarını yürüten kişilerin
yalnızca operatör seviyesinde bilgi sahibi olmaları
yeterlidir ve izlenen yere uzak bir konumda
çalışmalar yapıldığından yakalanma riskleri
de
düşüktür. ELINT, bilgi toplanacak ortama önceden
bir cihaz (böcek vb.) yerleştirilmesi veya ortamdaki
cihazların
kendiliğinden
yaptıkları yayılımların
kullanılması
ile
gerçekleştirilebilmektedir.
Bu
sınıflandırmaya göre TEMPEST, ikinci sınıfa giren
cihazların yayımlarını kullanarak yapılan bir ELINT
çalışmasıdır [1].
2. TEMPEST Nedir?
TEMPEST konusunu açıklayabilmek için ilk
önce
Elektromanyetik Girişim (Electromagnetic Interference
EMI)
ve
Elektromanyetik
Uyumluluk
(Electromagnetic
Compability
–
EMC)’dan
bahsedilmesi gerekir.
Her elektronik cihaz çalışması esnasında ortama
elektromanyetik bir enerji yayar ve bu enerji
ortamdaki diğer cihazlar üzerinde bozucu etkiler
yapabilir.
Tıpkı
cihazların
içerisine
gizlice
yerleştirilmiş bir radyo vericisinden gönderiliyormuş
gibi çevreye yayılan bu kaçak yayınlar kimi zaman
800 metreye kadar ulaşabilir. Ayrıca bu kaçaklar
yalnızca havada yayılmaz, rastgele iletken denilen
elektrik kabloları, telefon ve işaret hatları veya
kalorifer boruları ile 1600 metreye kadar yayılabilirler.
Bunun tersi de mümkündür yani kullandığımız cihaz
ortamdaki diğer cihazlardan veya ortamda bulunan
enerjiden etkilenebilir. Bu etkilenme hadisesine ve
etkilenme sonucunda cihaz veya sistemlerin çalışma
düzenlerinde meydana
gelen
bozulma
veya
kötüleşmeye Elektromanyetik Girişim (EMI) adı
verilir. Cihazların diğer cihazlar üzerinde EMI
nedeniyle kötüleşmeye yol açmadan ve ortamda
bulunması
muhtemel
enerjiden
etkilenmeden
çalışmasına devam etmesine ise Elektromanyetik
Uyumluluk (EMC) denir. EMI ve EMC konularında
sivil ve askeri pek çok standart vardır.
Özellikle gizlilik dereceli bilgilerin işlendiği bir kripto
cihazının çevreye kaçak işaretler yayması cihazın

içerisinde işlenen
açık
bilgilerin
dışarıya
yayılmasına
neden olabileceği için bu durum
istenmez. Bu kaçak kaydedilip çözümlendiğinde
cihazın işlediği gizli bilgiler elde edilebilir. Bu
tehlike yalnız kripto cihazları için değil gizli bilgi
işleyen bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, telefon ve
fotokopi gibi cihazlar için de geçerlidir. Ancak kripto
cihazları için dikkat edilmesi gereken konular vardır.
Özellikle anahtar yönetimi ile ilgili oluşabilecek
kaçaklar Milli Kripto Algoritmalarının deşifre olması
gibi çok ciddi güvenlik ihlallerine sebep olacaktır.
Bu kapsamda; TEMPEST, gizlilik dereceli bilgi
işleyen elektriksel veya elektronik cihazlardan
kaynaklanan istenmeyen elektromanyetik enerji
yayılımları ile bu yayılımların araştırılması,
incelenmesi ve denetim altına alınması olarak
tanımlanır. TEMPEST kaçaklarını bilgi içeren kaçaklar
olarak da isimlendirebiliriz.
Bu tanımı detaylandıracak olursak:
1)
TEMPEST kaçakları istem dışı olarak oluşur;
Kripto cihazının içinde i ş l e n m e k t e o l a n açık
bilgiler cihazın normal çalışma fonksiyonu dışında
yaptığı yayınla dışarı kaçabilir.
2)
TEMPEST kaçakları belli bir frekansta bilgi
taşıyan işaretlerdir.
3)
TEMPEST kaçakları havadan veya kablo
üzerinden
yayılırlar.
Bu
işaretlerin
değerlendirilebilmesi için anten ile havadan veya bir
prob
kullanılarak
kablodan
elde
edilmesi
gerekmektedir.
4)
TEMPEST kaçakları ilk ele geçirildiklerinde
anlamlı görünmeyebilirler, bu nedenle çözümlenmeleri
gerekmektedir.
5)
Çözümlemeler sonucu elde edilen bilgiler
şifrelenen açık bilgileri içermelidir [6].
TEMPEST kelimesinin bir kısaltmayı ifade edip
etmediği ediyorsa hangi kelimelerin kısaltması olduğu
da halen tartışılan bir konudur. Ancak Amerikan Hava
Kuvvetlerinin gizliliğini kaldırarak yayımladığı bir
dokümanda TEMPEST “Transient Elektromagnetic
Pulse Emanation Standard” ifadesini oluşturan
kelimelerin baş harfleri olarak tanımlanmıştır [2].
Bilgi içeren kaçakların oluşma mekanizmasının
temellerinin anlamak için sayısal devrelerdeki işaret
oluşum aşamalarını incelemek gerekir. Sayısal
devrelerde işaretler sıfır ve birlerden oluşur. İşaret sıfır
seviyesinden bir seviyesine geçerken tüketilen enerji, o
seviyede değişmeden kalabilmesi için gereken
enerjinin yaklaşık bin katıdır. Bu fazla
enerjinin
%1’lik kısmı yeni gerilim seviyenin sürmesine
harcanır, yaklaşık %4’ü ısıya dönüşür, geri kalan kısmı
ise elektromanyetik dalga olarak ortama yayılır. Bu
yayılan dalga yalnızca gürültü içerebildiği gibi
oluşumunda etken olan bilgi ile ilgili işaret
kaçaklarını da içerebilir. Eğer elde edilen bu işaret
gizli bilgi içeriyor ise buna bilgi içeren kaçak denir [6].
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İşaretin iletim hızı arttıkça gerilim seviyesinde
değişimler
olur.
Gerilim
seviyesindeki
değişimlerde yüksek enerji gerektirir. Bu durum
yüksek seviyeli ışımalara, böylece kaçakların
uzaklara ulaşmasına neden olur.

hızlı
hızlı
daha
daha

3. TEMPEST’in Ortaya Çıkışı :

1) Işıma
yoluyla
oluşacak
ekranlama (shielding)

kaçaklarayönelik

2) Güç ve işaret hatlarındaki kaçaklara
filtreleme (filtering)
3) Hem ışıma hemde iletken hatlara
maskeleme (masking)

yönelik
yönelik

TEMPEST kavramının ilk ortaya çıkışı üzerine
süregelen
geniş kapsamlı bir tartışma vardır. Genel olarak
söylenen birinci dünya savaşında İngiliz ve Almanlar
tarafından bulunduğu ve ikinci dünya savaşında da
Amerikalılar tarafından geliştirildiği biçimindedir.
Ancak 2007 yılında Amerikan NSA tarafından
gizliliği
kaldırılan
makalede,
Amerika’da
TEMPEST’in ortaya çıkışı ve tarihi hakkında çok net
bilgiler verilmektedir. Diğer taraftan birinci dünya
savaşında diğer ülkeler tarafından yürütülen
TEMPEST çalışmalarının tam olarak TEMPEST
kapsamında olduğunun söylenmesi mantıklı değildir.
Ayrıca bu çalışmalar resmi bir kurum tarafından
açıklanmadığı için yalnızca söylenti boyutunda
kalmaktadır. Dolayısıyla TEMPEST’in keşfinin,
aşağıda açıklandığı biçimiyle, Amerikalılar tarafından
1943 yılında yapıldığı düşüncesine varılmaktadır [3].

Alınan bu önlemler de tam olarak etkili olmadı ve
yeni sorunlar ortaya çıktı. Denetlemeler esnasında
alınan tüm ilave tedbirlere rağmen 400 metre
uzaklıktaki bir hattan açık bilginin elde edildiği tesit
edildi. Bazı işaret hattı ve güç filtreleri ile işaret ve
güç hattı kaçaklarının temizlenmesini sağlandıysa da
ışıma kaçaklarına yine engel olunamadı ve güvenlik
bölgeleri koruma alanlarının 60 metreye çıkarılması
gibi pek çok ilave tedbir alındı. Ancak bilinmelidir ki
o zamanki radyo frekans alıcıların yeteneğine
göre seçilen 60 metre kuralı bu gün çok yetersiz
kalmaktadır.

İkinci dünya savaşı boyunca kara ve deniz gizli
haberleşme sistemlerinin omurgasını tek kullanımlık
şeritler ve basit kripto cihazları oluşturmaktaydı.
Bu
sistemler
kripto işlemini 131-B2 olarak
adlandırılan Bell telefon karıştırıcısını kullanarak
gerçekleştirmekteydi. 1943 yılında bu karıştırıcılardan
biri Bell laboratuarında test edilirken bir araştırmacı
tarafından laboratuar içerisindeki uzak bir noktada
bulunan osilaskopun ekranında salt rastlantısal olarak,
her işlem adımında bir darbe işareti oluştuğu fark
edilmiş ve bu darbe işaretleri dikkatlice incelediğinde,
açık bilginin elde edilebildiği anlaşılmıştır. Böylece ilk
TEMPEST kaçağı belirlenmiştir.

Kırmızı; Kriptolanmamış gizli bilgiyi taşıyan
kabloları, optik fiberleri, elemanları, cihazları,
sistemleri ve kırmızı cihazların bulunduğu bölgeleri
ifade eden bir terimdir. Örneğin başkaları tarafından
ele geçirilmesini istemediğimiz bilgilerin bulunduğu
bir bilgisayar ağının bütün bileşenleri kırmızıdır.

Bu cihazlar askerlere güvenlik garantisi ile
satılmışlardı. Bu konuyla ilgili yetkili mercilere
uyarılar yapıldı. Fakat bu cihaza sahip olmayanlar
tarafından da açık mesajların elde edilebileceğine
askerler tarafından ilk başta şüphe ile bakıldı.
Bunun üzerine Bell araştırmacıları, askeri birlik kripto
merkezinin 25 metre uzağındaki bir binaya
konuşlandılar. Bir saat süreyle kripto merkezinde
kullanılan cihazlardan
yayılan
elektromanyetik
dalgaların kaydını yaptılar. Dört saatlik inceleme
sonunda açık bilginin
%75’ini elde ettiler [3].
Askeri birimler olan bitenden oldukça etkilendiler. Bu
durumun daha ayrıntılı araştırılmasını ve 131-B2
karıştırıcılarındaki bu kaçakların
giderilmesini
istediler. Altı aylık bir çalışma sonucunda yayılımı
önleyici üç temel yöntem önerildi.

5.

TEMPEST İle İlgili Bazı Terimler:

TEMPEST konusunu anlatabilmek için konuya özgün
bazı
terimleri tanımlamamız gerekir. Bu terimler;

Siyah; Gizli işaretlerin bulunmadığı kabloları,
optik fiberleri, elemanları, cihazları ve sistemleri veya
gizlilik dereceli bilginin kriptolu olarak taşındığı
kabloları, optik fiberleri, elemanları, cihazları ve
sistemleri ifade eden bir terimdir. Hiçbir kırmızı
sistemin olmadığı bir bölge de siyah bölgedir.
Örneğin bir kripto cihazının kriptolanmış çıkışı
siyahtır. İnternete bağlanan herhangi bir bilgisayar da
siyahtır ve bu tür bir bilgisayarın içinde gizli bilgi
saklanmamalıdır.
Bilgi içeren kaçaklar; Ele geçirilip incelendiğinde
iletilen, alınan veya saklanan herhangi bir veri ile ilgili
bilgi içeren kaçak işaretlerdir.
İletkenden arındırılmış bölge; Kırmızı cihazın
etrafında içinde hiçbir siyah iletken veya cihaz
olmaması gereken küresel bir bölgedir. TEMPEST
önlemleri açısından bu bölgenin içinde bilgi kaçağı
olma olasılığı çok yüksektir ve bu bölgenin büyüklüğü
kullanılan cihaza göre değişir [6].
5.

TEMPEST Ölçümleri ve Kaçak Tipleri:

TEMPEST
denetlemesi
yapılacak
cihazların
belirli limitlerin altında yayılım seviyelerine sahip
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olmaları gerekmektedir. Bu nedenle ilk denetleme
frekansa bağlı güç spektrumu elde edilerek yapılır.
Cihazların güç spektrumuna katkısını gösterecek bir
çalışma
Şekil-1’de verilmektedir.

etkisine uğrar. Genel olarak; iletkenlik yolu
kaçakları olarak görülür ve gizli bilgiyi işleyen
devrelerle ortak bağlantı noktası olan veya ortak bir
güç kaynağı kullanan devre hatları üzerinden yayılır.
Şekil 2’de HDB3 kodlu sayısal işaretin temel
banttaki
TEMPEST
kaçağı
gösterilmektedir.
Haberleşme işaretinin genlik değeri +/- 1 Volt iken
algılanan kaçak işareti zayıflamış ve üzerine gürültü
eklenmiş olarak elde edilmiştir.

(a) Bilgisayar Kapalı
Şekil 2. HDB3 kodlu sayısal işaretin temel band
kaçağı
5.2. Genlik (AM) Modülasyonlu kaçaklar :
Bu çeşit kaçakta işlenen gizli bilgiyi içeren işaret
yüksek
frekanslı bir radyo frekans taşıyıcıyı modüle ederek
yüksek frekanslı bir yayın haline gelir ve uzaklara
yayınlanır. Bu tarz bir kaçak Şekil 3’de
gösterilmektedir.

(b) Bilgisayar Açık
Şekil 1. Bilgisayar Emisyonlarının Spektrumda
Gösterilmesi
Şekildeki
spektrumda
sadece
88-108
Mhz.
Aralığındaki FM radyo vericileri görülmekte iken
kapalı bir bilgisayarın açılması
ile
farklı
frekanslarda
da
yayılımlar
ortaya çıkmıştır.
TEMPEST’e göre bu bilgisayar yayılımları TEMPEST
limitlerinin altında olmalıdır.
TEMPEST elektronik ve elektromekanik cihazlar için
tanımlanır ve bu cihazların tasarım çeşitliliği ile
orantılı olarak da çok sayıda bilgi içeren kaçak
şekilleri vardır. Bunların en genel olanları; temel bant
kaçakları, genlik modülasyonlu (AM) kaçaklar ve
darbe kaçaklarıdır [2].

Şekil 3. Sayısal
oluşturduğu kaçak.

verinin

AM

modülasyon

ile

5.3. Darbesel Kaçaklar:
Sayısal işaret işleyen cihazlarda görülebilecek bir
kaçak türüdür. Kare dalganın yükselme ve düşme
anlarında ortaya çıkmaktadır. Bu çeşit bir kaçak Şekil
4’de gösterilmiştir.

5.1. Temel Bant Kaçakları :
Bu çeşit kaçaklarda, işlenen gizli bilgiyi içeren işaret
sadece genlik zayıflamasına ve toplamsal gürültü
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Şekil 4. Sayısal veri darbelerinin oluşturduğu kaçak.
5.4. Bilgisayar Ekran Kaçakları :
TEMPEST kavramının kamuoyu tarafından ilk olarak
Duyulması, 1985 yılında Hollandalı araştırmacı Van
Eck tarafından gerçekleşmiştir [4]. Van Eck bilgisayar
ekranlarından yayılan emisyonları işleyerek, orijinal
görüntünün
elde
edilebilirliğini
göstermiştir.
Kullandığı düzenek Şekil 5’te simgesel olarak
verilmiştir.

elektromanyetik olarak sızan bütün bilgilerin
güvenliğini ifade eder. Bu tanımın içerisine
NONSTOP ve HIJACK olarak Amerika tarafından
isimlendirilen, tanımı ve detayları gizli tutulan iki
kavram
da
eklenmektedir.
Dolayısıyla
elektromanyetik
karşı önlemler denildiğinde
TEMPEST, NONSTOP
ve HIJACK saldırılarını
önleme çalışmaları düşünülmelidir [2].
Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından gizliliği kısmen
kaldırılarak yayınlanan EMSEC dokümanlarından
NONSTOP ve HIJACK kavramlarının bazı detayları
anlaşılmaktadır. Aslında bu sınıflandırma ile yapılan,
TEMPEST açısından en riskli kaçak yollarının
NONSTOP ve HIJACK kapsamına alınarak daha
ayrıntılı çalışılması olarak görülebilir.
NONSTOP genel olarak, gizli bilgi işleyen bir cihazın
yakınında bulunan radyo frekans verici üzerinden gizli
bilginin yayınlanması olarak ifade edilmektedir. Bu
kapsamda cep telefonu, telsiz, radar, kablosuz telefon,
kablosuz klavye, kablosuz modem, kablosuz alarm
sistemi gibi cihazlar gizli bilgi işleyen herhangi
bir cihazın yakınına yerleştirilemezler.
HIJACK ise kripto cihazlarında işlenen sayısal gizli
bilgilerin, kriptolanmış ve dış ortama açık hatlar
üzerinden yayınlanmasını ifade eder. Bilgi içeren
kaçaklar, NONSTOP’da RF verici üzerinden,
HIJACK’de ise kriptolu haberleşme hatları üzerinden
uzak noktalara gitmektedir. Bu kaçakları önlemek için
aynı dokümanda bazı önlemler tanımlanmıştır. Bunlar
genel olarak gizli bilgi işleyen cihazların verici ve
kablolardan uzak olarak konumlandırılmasını, kriptolu
işaret hatlarının filtrelenmesini ve kabloların
ekranlanmasını içermektedir [6].
7.

Şekil 5. Van Eck’in Bilgisayar Ekranı elde etme
düzeneği. Daha sonra Kuhn 2003 yılında yayınladığı
doktora tezinde,
Bilgisayar ekranlarındaki TEMPEST kaçaklarının
yakalanması, çözümlenmesi ve önlenmesi üzerine
ayrıntı bir çalışma sunmuştur [5]. Şekil 6’da anten ile
alınan bilgisayar ekran kaçaklarıyla ilgili iki örnek
gösterilmiştir.

TEMPEST önlemlerini belirleyebilmek için, ilk
olarak gizlilik dereceli bilginin istenmeyen bölgelere
hangi yollarla ulaşabildiğini anlamamız gerekir. Bilgi
içeren kaçaklar iki ayrı yolla istenmeyen bölgelere
ulaşabilirler.
6.1. Uzaysal Işıma:
Bu durumda yayılımlar havaya yayılan enerji yoluyla
iletilirler.
6.2.

Şekil 6. Bilgisayar ekran kaçağı örnekleri
6. Elektromanyetik Güvenlik (EMSEC) :
EMSEC, TEMPEST’i de içine alan genel bir
kavramdır ve gizli bilgi işleyen cihazlardan

TEMPEST Önlemleri:

Elektriksel İletkenlik:

Bu durumda yayılımlar cihazın işaret veya güç
kabloları yoluyla ya da cihazın yakınında bulunan
herhangi bir metal eleman (kalorifer borusu, su borusu,
telefon kabloları vs.) yoluyla iletilir.
Herhangi bir anten kullanarak uzaysal ışıma yoluyla
veya bir akım sondası kullanarak iletkenlerden
elektriksel iletkenlik yoluyla yayılan yayılımların
incelenmesi mümkündür.
TEMPEST kaçaklarının engellenebilmesi için alınması
gereken çeşitli önlemler vardır. Bunların hepsi temel
olarak kırmızı ve siyah sistemlerin kablolarının
birbirinden ayrılmasını ve oluşabilecek kaçış yollarının
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mümkün olduğunca azaltılmasını içerir. Bu önlemleri
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
• Kullanılacak
cihazları
test
etmek
ve
uygun bölgelerde uygun cihazları kullanmak.
• Cihazları doğru yerleştirmek.
• Doğru tipte kablo kullanmak ve kabloları
doğru döşemek.
• Gerektiğinde uygun güç ve işaret hattı
filtreleri kullanmak.
• Doğru topraklama yapmak.
• Binaların olası bilgi kaçaklarına karşı ne derece
korumalı olduğunu belirlemek.
• Gizlilik
dereceli
bilgi
işlenen
bölgeleri elektromanyetik olarak izole etmek.
Cihazların bağlı olduğu kablolar, çevrelerinde
bulunan ve dış ortama bağlantısı olan cihazlar,
kalorifer boruları, su boruları gibi metal iletkenlik
yolları yaratabilecek elemanlar TEMPEST açısından
olası kaçak yolları oluştururlar. İyi bina değeri
olan bölgelerde, bu tür iletkenlik yoluyla kaçak
oluşması riski daha düşüktür, ancak bazı iletkenlik
yolları için bina değeri ne olursa olsun TEMPEST
riskleri oldukça yüksektir. Bu nedenle bina ve cihaz
değerine bakılmaksızın gizli bilgileri işleyen
cihazların tesisatlarında belirli kurallara uyulması
gerekir. Bu kurallar daha önce bahsedilen TEMPEST
standartlarını belirleyen dokümanlarda
yer
almaktadır.
Gizli
bilgileri işlemede kullanılan
cihazların ve bu bilgilerin işleneceği bölge veya
binaların TEMPEST konusunda oluşabilecek riskleri
ortadan kaldıracak şekilde değerlendirilmesinin
yapılması gerekmektedir.
8.

altında bulunan bir bölge veya dış alana uzak
mesafede olan bir binanın zayıflatması daha
yüksek olacaktır. Aynı şekilde bina ile dış alan
arasında ağaçlıklı bir bölge olması veya tamamen
açık bir alan olması da sonuçları farklı yönde
etkileyecektir. Bina TEMPEST değerlendirmesi
binaların olası kaçak işaretlerinin istenmeyen bölgelere
ulaşmasına karşı direncini karakterize eder. Genel
olarak ölçümlerin alınması, değerlendirilmesi ve bina
bölgelendirme haritalarının oluşturulması adımlarından
oluşmaktadır.
Bina
TEMPEST değerlendirmesi
ölçmelerinde, ölçüm frekans aralığında çalışan
antenler, işaret üreteçleri ve alıcılar kullanılması
gerekmektedir. Ölçüm işlemi, sırasıyla aşağıda
anlatıldığı şekilde gerçekleştirilir.
a)
Öncelikle ölçüm yapılacak bölgede ilgili
frekans bandında çalışan bir anten ve bir alıcı
kullanılarak bir ortam ölçümü yapılır. Böylece
ortamdaki kaynakların varlığı belirlenir. Şekil 7’de
tipik bir ortam ölçüm sonucu örneği görülmektedir.
Örneğin bölgede bulunan radyo ve televizyon
vericilerinin yayın yaptıkları frekanslarda zaten yüksek
seviyelerde işaretler görülecektir.

Binaların TEMPEST değerlendirmesi:
Şekil 7. Ortam ölçüm sonucu örneği

Bina değerlendirmesi gizli bilgilerin işleneceği
binaların ve
etrafındaki
alanın
elektromanyetik
zayıflatma
özelliklerinin yerinde ölçülmesine dayanır. Bu
değerlendirme işlemi sonucunda binalara da A, B ve C
olmak üzere üç ayrı değer verilir [6].
Bina değeri iyi olan bir bölgede havaya yayılım
yoluyla bilgi kaçaklarının oluşma riski de düşük
olacaktır. Bu bölgede kullanılacak bilgisayar, yazıcı
gibi cihazların TEMPEST değerlerinin çok iyi olması
gerekmeyebilir. Ancak bulunduğumuz bölgenin bina
değeri kötü ise burada kullanacağımız cihazın değeri
önem arz eder. Uygun cihazların uygun bölgelerde
kullanımı TEMPEST açısından hem az maliyetli bir
çözüm olacak hem de kaçak oluşma riskini
azaltacaktır.
Bina TEMPEST değerlendirmesi bir bina veya bölge
içerisinde kullanılacak cihaz ve sistemlerin doğru
konuşlandırılmaları amacıyla bina içindeki ilgili
bölgelerin
elektromanyetik
açıdan
zayıflatma
karakteristiklerinin
yerinde
tespit
edilerek
sınıflandırılmasıdır. Hassas bilginin işlendiği bölgenin
binada bulunduğu konum da zayıflatma değerlerine
etki eder. Örneğin penceresi olmayan bir oda, zemin

Bu frekanslarda zayıflatma ölçümleri sağlıklı
yapılamayacağı için önceden bu tür frekansların
belirlenmesi gerekir.
b)
Bina
TEMPEST
değerlendirmesinin
ikinci adımında referans ölçümü gerçekleştirilir.
Referans ölçümü için alıcı, işaret üretici ve iki set
anten gerekmektedir. Referans ölçümünde alıcı ve
verici antenler birbirlerine 20 m. mesafede
konumlandırılır. Verici antenle belirli bir güç
uygulanır ve alıcı antende algılanan değer kaydedilir.
Bu işlemin ölçümlerin yapılacağı yerde açıklık bir
alanda yapılması gerekir. Referans ölçümlerinin
amacı
anten, kablo, konektör
ve sistemden
kaynaklanan zayıflatma ve hataların giderilmesidir.
Şekil 8’de Referans ölçüm sonucu örneği yer
almaktadır.
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Şekil 8. Referans ölçüm sonucu örneği
c) Son
adımda
bina
zayıflatma
ölçümleri
gerçekleştirilir (Şekil 9). Bu ölçümlerde yine referans
ölçümlerindeki cihazlar kullanılır. Bina veya bölge
dışında yetkisiz kişilerin yaklaşabilecekleri noktalar
belirlenerek alıcı anten bu konumlara yerleştirilir.
Verici anten de bina içinde hassas bilginin işlendiği
çeşitli noktalarda dolaştırılır ve içeride ve dışarıda
seçilen çeşitli konumlarda ölçümler yapılır. Yine
verici antenle bir güç uygulanır ve alıcı antenin
değeri kaydedilir.

Şekil 9. Bina zayıflatma ölçüm sonucu örneği

tarafından yayımlanan SDIP-27 “NATO TEMPEST
Requirements
and
Evaluation
Procedures”
dokümanının milli eşdeğeridir. Bu dokümanda
TEMPEST açısından A, B, C olmak üzere üç ayrı
cihaz seviyesi tanımlanmıştır. Gizlilik dereceli bilgi
işlenen cihazlar bu standartlara göre test edilir.
Ticari Pazar cihazları da MST 401-1(A) standardının
Elektrik Işıma test yöntemlerine göre test edilir. “A”
en düşük ışımaya karşılık gelen sınır değeri “C” ise en
yüksek sınır değeridir. Çıkan sonuçlar MST 4011(A)
standardında verilen sınır değerleri ile
karşılaştırılarak Cihaz Değeri belirlenir [6].
Cihaz değerlendirme işlemi gizli bilgiyi işleyecek
ticari pazar
cihazlarının
kullanılabilecekleri
bölgelerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Piyasadan
alınmış ve üzerinde TEMPEST açısından bir tasarım
çalışması yapılmamış herhangi bir cihazın seviyesinin
“A” olarak belirlenmesi mümkün değildir. Kripto
cihazları ve TEMPEST özellikli olarak tasarlanan
cihazlar mutlaka A seviyesinin sınır değerlerine göre
test edilmeli ve Elektrik Işıma testleri ile birlikte
standartta
belirtilen
diğer
bütün testler de
yapılmalıdır.
TEMPEST değerlendirme işlemi gizlilik dereceli
bilginin bulunacağı binalar ve gizlilik dereceli bilgiyi
işleyecek cihazlar için yapılabilir. TEMPEST
değerlendirmesi yapılmış olan bina ve cihazlar
standartların öngördüğü kombinasyonlarda eşlenerek
tesis edilir (Şekil 10). Bu eşlemede genel kavram,
TEMPEST anlamında düşük güvenlikli
olarak
değerlendirilen binalara bilgi kaçağı düşük, güvenli
cihazlar tesis etmek; TEMPEST değerlendirmesi
sonucu
yüksek
kaçak
tespit
edilen
veya
değerlendirmesi yapılmamış cihazları ise zayıflatma
değeri yüksek, güvenli binalarda kullanmaktır.

Bütün ölçümler ilgili frekans bandında en az 500
farklı frekans noktasında yapılmalıdır. Alıcı ve
verici sistemler frekans noktaları arasında eşzamanlı
geçiş yapabilmelidir [6]. Bu ölçümlerden elde edilen
değerlere göre bina veya platformlar derecelendirilir.
9. Cihazların TEMPEST Değerlendirmesi
Başkaları
t ar afından
e le
geç ir il mes i
ist enme ye n b i l g i l e r i işleyen, ileten veya saklayan
bütün cihazlar kırmızı olarak belirlenmelidir. Buna
örnek olarak, gizli bilgilerin bulunduğu bir bilgisayar
ağındaki bütün cihazlar (bilgisayarlar,
ekranlar,
yazıcılar, tarayıcılar, ağ cihazları vb.) gösterilebilir.
Bu cihazlar çoğu zaman piyasadan satın alınmış
herhangi bir TEMPEST önlemi uygulanmamış
cihazlardır. Elektromanyetik ışıma özellikleri marka ve
modellerine bağlı olarak çok farklılıklar gösterebilir.
Bu nedenle bu cihazların gizli bilgilerin işlenmesinde
kullanılmadan önce testlerden geçirilmesi gerekir.
Cihazların TEMPEST testleri ile ilgili olarak
Genelkurmay Başkanlığı tarafından MST 401-1(A)
“Türk Silahlı Kuvvetleri TEMPEST Test Standartları”
dokümanı yayımlanmıştır. Bu doküman NATO

Şekil 10. TEMPEST Bina cihaz eşleştirmesi
Genel olarak bina TEMPEST değeri yeterli olmayan
bölgelerde önlem almak veya iyileştirme yapmak
maliyeti yüksek, uygulanması zor ve hatta bazen
uygulanması mümkün olmayan bir yöntem olduğundan
daha az tercih edilir. Bu gibi yerlerde TEMPEST
açısından yüksek güvenlikli cihazlar kullanmak
gerekir.
Bir cihazın çalışması sırasında uzaysal ışıma veya
iletkenlik yoluyla yaydığı bilgi kaçağı, standartlarda
verilen sınır değerlere göre değerlendirilir. Belirtilen
standartların öngördüğü
değerlerdeki
(güvenli)
cihazlar özel tasarım veya iyileştirme çalışması
sonucunda geliştirilen cihazlardır. TEMPEST özellikli
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cihazlar özellikle gelişmiş ülkelerde (A.B.D. İngiltere
Kanada vb.) üretilmekte ve tasarlanmaktadır.
TEMPEST özellikli cihaz tasarımında temel prensip
verimli ekranlama, bağlama, topraklama ve filtreleme
yapmaktır.
Bilgi teknolojisi cihazlarının çalışırken doğaları gereği
çevreye yaydıkları elektromanyetik yayınım bilgi
içerebileceği için engellenmelidir. Bu amaçla yapılan
ekranlama işlemi cihazın elektronik kartında, kartın
devre elemanlarında, cihazı oluşturan alt sistemlerde,
iletim kablolarında ve cihazın kendi kasasında
uygulanmalıdır. Ekranlamanın temel olarak iki işlevi
vardır. Birincisi EM girişimi engellemek, ikincisi ise
elektronik dinlemeyi engellemektir. Ekranlama tipi,
ekranlı yapı içerisindeki cihazlara/sistemlere ve
ekranlamanın işlevine göre değişir. Örneğin yüksek
güçlü radar sistemlerine çok yakın bir yerde
duyarlı elektronik cihazlar varsa bu cihazları
korumak için daha yüksek düzeyli bir ekranlı
yapı kurulması gerekirken, elektronik dinlemeyi
engellemek için nispeten daha düşük ekranlama
düzeyine sahip yapılar kurulabilir.
Ekranlama
düzeyini belirleyen pek çok değişken vardır. Bunlar
ekranlı yapının içinde bulunan cihazların tipi ve
aralarındaki uzaklık, işlenen bilginin duyarlılığı vb.
gibi unsurlardır. Kaynak ile etkilenen sistem arasında
ekran yokken oluşan alan şiddetinin ekran varken
oluşan alan şiddetine oranına ekranlama etkinliği
denir. Şekil 11’de görüldüğü gibi kalınlığı “t” olan
metal bir duvar, EM dalgayı üç yolla zayıflatır.
Burada ekran kalınlığı arttıkça metal içindeki yutulma
oranı artar. Malzemenin yüksek iletkenlik etkisine
sahip olması hem yansıtma hem de yutma kapasitesini
artırır.

Ekranlı yapılarda ekranlama etkinliği; metal birleşim
yerlerinde, delikler ve aralıkların bulunduğu yerlerde
sızıntı nedeniyle azalmaktadır. Ayrıca ekranlı yapının
boyutlarıyla bağlantılı olarak belirli frekanslarda
ekranlı yapıların rezonatör gibi çalışarak duran dalga
etkisi oluşturması nedeniyle de ekranlama etkinliği
(EE) azalmaktadır. Bu durum; EE = Ekranlama

SE = Sızıntı Eksileri

R = I’inci Ortamdaki Yansıma Kaybı
A = II’nci Ortamdaki Yansıma Kaybı
B = III’üncü Ortamdaki Yansıma Kaybı olmak
üzere;

EE=R+A+B-SE-DDE

(1)

Şeklinde formüle edilir [7].
Ekranlama işleminin verimli olabilmesi, düzgün
topraklama ve bağlama ile mümkündür. Bağlama
sürekli ve düşük empedanslı bir elektriksel yol
sağlamak maksadıyla iki iletken parçanın mekanik
olarak birleştirilmesi anlamına gelir ve mümkün olan
en düşük direnci gösterecek şekilde bir iletkenlik
bütünlüğünü sağlama açısından önemlidir. Topraklama
ise parazitik olarak değerlendirilen veya çalışma
prensibi gereği toprak dönüşüne ihtiyaç duyan
akımların akması için gereklidir.
Cihaz tasarımında en önemli noktalardan bir diğeri
de cihazın
çalışacağı
çevre koşullarıdır.
Bu
koşullar
göz önünde bulundurularak yapılan
tasarımlarda,
cihazı oluşturan devre elemanları,
cihazın kılıflanması (kutulanması) ve cihazda alınması
gereken ilave önlemler hassas seçimler yapmayı
gerektirir. TEMPEST özelliği kazandırılmış cihazlarda
yapılacak herhangi bir değişimin cihazın TEMPEST
profilinde yaratacağı etkiyi öngörmek gerekir.
Filtreler belirlenmiş bir frekans aralığını geçirmek
üzere tasarlanmış ve bu bölgenin dışında yüksek
zayıflatma özellikleri gösteren, güç ve işaret hatlarında
kullanılan cihazları ifade eder. Bu cihazlar kırmızı ve
siyah işaretlerin kesiştiği ara yüz cihazlarıdır.
TEMPEST filtreler, filtrenin içinden geçen işareti
zayıflatmanın yanı sıra giriş işaretinin filtre dışına
çıkan işaretine uygulanacak istem dışı bir kuplajı
engelleyecek bir tasarıma da sahip olmalıdır.
TEMPEST Filtreler kendi başlarına TEMPEST
özellikli cihazlar oldukları gibi diğer bazı cihazlara
TEMPEST özelliği kazandırılmasında da yardımcı
cihaz olarak kullanılırlar [6].
10. Sonuç ve Öneriler:

Şekil 11. EM dalga ile ekranlı malzemenin etkileşimi

Etkinliği

DDE = Durağan Dalga Etkileri

TEMPEST kavramı diğer Bilişim Güvenliği
terimlerine nispeten daha az bilinen ancak gerekli
önlemler alınmadığı takdirde çok daha büyük
boyutlarda
zararlara
yol açabilecek nitelikte bir
güvenlik bileşenidir. Gizli bilgileri işleyen cihazların
çalışırken yaydıkları elektromanyetik enerjinin içinde,
bu bilgilerin tekrar oluşturulmasına imkan veren
kaçaklar bulunabilir. TEMPEST konusu, bu
kaçakların kontrol edilmesini ve bu nedenle
oluşabilecek güvenlik ihlallerinin asgari seviyelere
indirilmesini sağlar. Bu nedenle gizli nitelikli bilgileri
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işlerken TEMPEST standart ve yönergelerine azami
riayet edilmelidir Özellikle gizlilik dereceli bilgilerin
yoğun olarak işlendiği kurumlarda TEMPEST
farkındalığının yaratılması maksadıyla
eğitimler
verilmeli ve bu kurumların TEMPEST denetimleri,
oluşturulacak denetleme birimleri tarafından düzenli
olarak yapılmalıdır. Bina TEMPEST değerlerine
uygun cihazlar seçilmeli, oluşabilecek elektromanyetik
kaçaklara karşı filtreleme ve ekranlama teknolojileri ile
gerekli tedbirler alınmalıdır.
Burada sunulan çalışmada TEMPEST’in ne olduğu,
tarihçesi, oluşabilecek kaçakların nasıl ortaya çıktığı,
alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği ve TEMPEST
özellikli bina ve cihazların nitelikleri üzerinde
durulmuştur.
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Özet: Günümüz gelişen teknolojileriyle birlikte adı sıkça duyulan bulut hesaplama, işletmelerin, altyapıyı ve
fiziki ortamı düşünmeden, platform bağımsız olarak, hazır bilgi servislerini kullanması ve her an her yerden
bilgiye erişim hizmetini alabilmesi için oluşturulmuş genel çözüm platformudur. Bulut hesaplama sistemlerinde,
büyük bulut yapısı içindeki servis kullanıcıları, yani müşteriler, servis sağlayıcı olarak hizmet veren kuruluşların
sunduğu uygulamaları, yazılımları ve donanımları isteğe bağlı kullanım mantığıyla kiralar. Kullanıcılar,
sanallaştırma sayesinde soyutlanan kaynakların fiziksel durumunu görmeksizin kendilerine sunulan hizmetlerden
yararlanır. Bu aşamada, güvenlik unsuru önem kazanmaktadır. Bu çalışma, öncelikle bulut hesaplama
teknolojilerini ve kullanım alanlarını ele alıp güvenlik unsurunun bulut hesaplamadaki önemini vurgulamaktadır.
Ayrıca, bulut hesaplamada kullanılan güvenlik teknolojilerini ve bulut hesaplamadaki temel güvenlik
gereksinimlerini aktararak, bulut hesaplama güvenliğini sistemdeki 3 farklı aktörün (sistem, uygulama geliştirici,
kullanıcı) bakış açılarından incelemektedir.
Anahtar Sözcükler: Bulut Hesaplama, Güvenlik, Sanallaştırma, Güvenlik Gereksinimleri.

Cloud Computing Security: An Overview
Abstract: As having frequently been heard about its name with the emerging technologies, cloud computing is
the general solution platform built to provide the enterprises with the ubiquitous data access service, in a
platform independent form, without thinking of the infrastructural and physical environment. In cloud computing
systems, service users of the big cloud structure, the customers, rent the applications offered by the service
provider enterprises via a logic of on-demand use of softwares and hardwares. Users use the services offered to
themselves without being aware of any physical condition of the resources that are abstracted by virtualization.
In this manner, the security issue gets importance. This study, firstly considering the cloud computing
technologies and their application areas, emphasizes the importance of the security issue in cloud computing.
Furthermore, explaining the security technologies and fundamental security requirements in cloud computing,
examines the cloud computing security within the perspectives of 3 different actors (system, application
developer, user) of the system.
Keywords: Cloud Computing, Security, Virtualization, Security Requirements.
1. Giriş
“United States National Institute of Standards and
Technologies” (NIST) [1] tarafından yapılan tanıma
göre, bulut hesaplama, dağıtık, kullanışlı ve
ayarlanabilen
hesaplama
kaynaklarının
içinde
bulunduğu paylaşılabilir bir havuza yönelik taleplere
cevap verecek olanakları sağlayan bir modeldir. Bulut
hesaplama ile ağları, sunucuları, depolama birimlerini,
uygulamaları ve servisleri içeren kaynaklar hızlı bir
şekilde sunulabilmekte, yönetim için harcanan çabaya
veya servis sağlayıcı etkileşimine en az seviyede
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bulut hesaplamada mevcut kaynaklar, uzak veri
merkezlerindeki donanımları ve sistem yazılımlarını
içerir. Kaynaklar, internet üzerinden erişime imkân
verilen servisler aracılığıyla, “kullandığın kadar öde”
iş
modeli
üzerinden
dinamik
olarak
yönetilebilmektedir [2].
Bulut sistemlerinde uygulama/yazılım geliştiricileri,
gerçekledikleri proje uygulamalarını çeşitli servisler
şeklinde bulut içinde hazır tutar. Kullanıcılar, dağıtık
kaynaklar arasından istedikleri servisleri veya ürünleri

kendi çözümleri için kullanmak üzere kiralar.
Kullanıcıların istekleri doğrultusunda kullandıkları
kadar ödeme yaptıkları bu sistem “kazan-kazan”
sistemi şeklinde sürdürülmektedir. Buluttan yararlanan
kullanıcı şirketler, yani müşteriler, yüksek altyapı
kurulum
masraflarından
arınmaktadır.
Servis
sağlayıcılar ise hazırladıkları servisleri bir kere bulut
içine yerleştirip tüm kullanıcılara ayrı ayrı yüksek ek
operasyon maliyeti üretmeden web uygulama
sunucuları aracılığıyla tek bir servisten çok
kullanıcının yararlanabileceği nitelikte sunmaktadır.
Bu bağlamda, bulut hesaplama, yeni iş fırsatları için
yüksek potansiyelli bir pazar imkânı doğurmuştur.
2. Bulut Hesaplama Ortamı
2.1 Bulut Teknolojileri
Şekil 1’de küresel internet içindeki genel bulut yapısı,
kamusal, özel ve melez türleri açısından örnek olarak
resmedilmiştir. Kurumlar, kendi özel bulut hesaplama
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sistemini kurabileceği gibi, başka bir kamusal bulut
hesaplama sisteminden hizmet alabilir ya da hem
kendi özel bulut sistemlerinin hem de halka açık
kamusal bulut sistemlerinin sunduğu hizmetlerden
yararlanacak biçimde bir melez bulut yapısı
oluşturabilir.
Uygulama ve yazılım geliştiricilerin, genel olarak
yazılım geliştirme süreçlerini bulut mimari içinde
kullanırken, eklentiler aracılığıyla genişletilebilecek
tarzda, modüler bir yapıda ve çevik biçimde kodlama
gerçeklemeye çalışmaları anlamlı olacaktır. Hızla
gelişen bulut sistemlerinde servis uygulamalarının
çabuk oluşturulması istenmektedir. Bu doğrultuda,
bulut ortamlarında program geliştirme teknolojileri
olarak, hazır kütüphaneler barındıran, bunlarla ilişkili
uygulama programlama arayüzleri sunan ve bulut
standartlarına yönelik çözümleri destekleyen yazılım
teknolojileri tercih edilmektedir. Böylece, daha
önceden farklı platformlarda program geliştirmiş olan
uygulama geliştiriciler de bulut ortamlarına yönelik
yazılımlar üretmeye çabuk adapte olabilir. Bu
bağlamda, bulut teknolojileri kapsamında yazılım
geliştiriciler arasında adı sıkça geçen, web uygulaması
geliştirmek ve barındırmak üzere hizmet olarak
platform (“Platform as a Service”, PaaS) şeklinde
kullanılan teknolojilerin bazıları şöyle sıralanabilir:
Google App Engine [3], Engine Yard [4], Force.com
[5], Heroku [6], VMware [7], Amazon Web Services
(AWS) [8], Windows Azure [9].

Şekil 1. Genel olarak bulut yapısı.

2.2 Bulut Uygulama Alanları
Dağıtık ortamda paylaşılan havuzdaki kaynaklar,
sanallaştırma
veya
iş
çizelgeleme
ile
birleştirilebilmektedir.
Hizmet
olarak
altyapı
(“Infrastructure as a Service”, IaaS) şeklinde
görülebilen sanallaştırma, genellikle fiziksel kaynaklar
gibi davranan ve yazılım bileşenleri tarafından
gerçeklenen
mantıksal
kaynak
kümelerinin
oluşturulmasıdır. Böylece, kullanıcılar tüm bulut
altyapısını fiziksel olarak algılamaya ihtiyaç
duymadan kullandıkları uygulamalarla ilişkili sunucu
servisleri ile etkileşimde olur [2].
Bulut mimarisinde, tüm uygulamalar sunucu cihazlar
üzerinde konuşlanmaktadır. İstemci cihazlar, internet
imkanı olduğu sürece, her an her yerden uygulamaya
erişebilir. Ayrıca, istemciler, sunucular tarafından

sunulan web servisleri benzeri araçlarla dağıtık
ortamdaki
veri
tabanlarında
ve/veya
veri
merkezlerinde konuşlandırılan verilere de erişebilir.
Dolayısıyla bulut hesaplamanın en temel uygulanma
biçimi, müşterilere her an her yerden veriye erişim
imkânı sağlanabilmesidir ki bu da her sektörün her
alanı ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca, günümüz
kullanıcılarının gezgin iken de kesintisiz veri iletişimi
alışkanlığının sürdürülebilmesi adına, bulut hesaplama
ortamındaki güncel uygulama sunucuları son
kullanıcıların
akıllı
telefonlarına,
tablet
bilgisayarlarına, dizüstü bilgisayarlarına ve elbette ki
her türlü masaüstü bilgisayarlarına veriye erişim ve
ilgili dağıtık uygulamalara
bağlantı imkanı
tanımaktadır. Son kullanıcıların bilhassa veri
depolama hizmeti almak ve verilerine her an her
yerden ulaşabilmek adına kullandıkları hizmet olarak
yazılım (“Software as a Service”, SaaS) programlarına
örnek olarak GoogleDrive [10], SkyDrive [11],
Dropbox [12], box [13] verilebilir.
3. Bulut Hesaplamada Güvenlik
3.1 Bulut Hesaplamada Güvenlik Teknolojileri
Bulut hesaplamada öne çıkan güvenlik unsurlarını
sıralayabilmek adına, öncelikle, kullanılan güvenlik
teknolojilerinin
sunduğu
servisleri
araştırmak
uygundur.
AWS ölçeklenebilir bir bulut hesaplama platformunu
yüksek erişilebilirlik olanaklarıyla sunmaktadır [14].
AWS, servis sağlama sürecinde gerekli politikalar
tanımlayarak kapsamlı bir kontrol ortamı sağlamaya
çalışmaktadır. Bu noktada sertifikasyon amacıyla
Federal Bilgi Güvenliği Yönetim Eylemi (FISMA),
hükümet büro müşterileri ile uyumluluk, Sağlık
Sigortası Taşınabilirlik ve Hesaplanabilirlik Eylemi
(HIPPA) tarafından belirlenen sağlık alanında
uygulama geliştirenler için uyumluluk gibi güvenlik ve
mahremiyet kuralları arz etmektedir. AWS’de
kullanıcıların
servisler
üzerinde
kimliklerinin
belirlenmesi amacıyla, kullanıcı kimlikleri, parolalar
ve Kerberos sistemi kullanılmaktadır.
Amazon Esnek Hesaplama Bulutu (EC2) [15],
AWS’nin merkezi bölümünü oluşturmaktadır. Amazon
EC2, bulut üzerinde tekrar boyutlandırılabilir
hesaplama kapasitesi sağlayan bir web servisidir ve
uygulama geliştiriciler için web bazlı hesaplamayı
daha kolay hale getirebilmek için tasarlanmıştır. Bu
amaçla, bir kullanıcı, örnek olarak oluşturduğu bir
sanal makineyi Amazon Makine Görüntüsü üzerinde
başlatabilir. Amazon EC2 güvenlik sistemleri,
kullanıcının seçimi doğrultusunda çalışmakta olan
örneklerini gruplara ayırma izni verir. Web servisleri
arayüzünü kullanarak hangi grubun diğer hangi
gruplarla iletişim içerisinde olduğu belirtilebilir ve
internet üzerindeki hangi IP altağlarının bu gruplara
erişebileceği tanımlanabilir. Böylece dinamik bir
ortamda bahsedilen sanal makine örnekleri üzerinde
erişim denetimi sağlanabilir.
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Bulut hesaplamada sunulan diğer bazı güvenlik
mekanizmalarına örnek olarak şunlar da sıralanabilir:
Öncelikli kimlik yönetim desteği sunabilen Cyber-Ark
[16] yazılım teknolojisi; güvenlik risk değerlendirmesi
yapabilen ve bulut sunucularını iç ve dış saldırılara
karşı korumak üzere kullanılabilen Cloud Passage [17]
ateş duvarı; hesaplama iletişimini gözetleyebilen ve
tehditleri daraltarak bütünüyle güvenlik sağlayıp
verimliliği arttırmaya çalışan Lieberman Software [18]
teknolojisi, Microsoft’un sağlam bulut için kullandığı
Azure [9] ürünü, güvenlik de dahil genel bir bulut
çözüm teknolojisi olarak Google App Engine [3].
3.2 Bulut Güvenliğinde Öne Çıkan Kavramlar
Bulut hesaplamanın birçok avantajı bulunmasının yanı
sıra servislerde karşılaşılan bazı olası sorunlar göze
çarpmaktadır. Bu sorunların başlıcaları, yerel veya
bölgesel düzenlemelere uyumlu olma, erişim yetkisine
sahip olunmayan alanlarda onay alınması gerekliliği,
denetim açısından bazı ek karmaşıklıklar getirmesi,
bulutun doğasına uygun olarak onarım ihtiyacı ve
bulut servislerinde algılanabilecek güven eksiklikleri
olarak sayılabilir.
Bulut bakış açısıyla lokasyonu ele alırsak, bilginin
farklı noktalarda bulunabileceği bir sistemden
bahsedildiği görülmektedir. Farklı noktalarda bulunan
bilgi değişik bileşenler tarafından yönetilebilmekte,
farklı coğrafi konumlarda bulunan sunucular üzerinde
depolanmaktadır. Dolayısıyla veri ile ilgili uyumluluk
gereksinimleri için küresel yasalara göre uzlaşmak zor
olabilir ve bu durumda veriye sahip olma kısıtları,
sektöre bağlı kısıtlar, ulusal veya eyalet bazındaki
kısıtlar göz önüne alınmaktadır.
Küreselleşmenin
hakim
olduğu
günümüzde,
mahremiyet için geleneksel çatıların sunduğu
yaklaşımlar tekrar gözden geçirilmektedir. Bağlam,
farklı veriler üzerinde değişik mahremiyet, güvenlik ve
gizlilik gereksinimleri doğmasında önemli bir
argümandır. Bulut servisi eğer kişisel bilgileri ele
almaktaysa mahremiyet hesaba katılmalıdır. Bulut
servisleri halka ait bilgiyi işliyorsa düşük bir
mahremiyet tehdidi öngörülebilir. Buna karşın, kişinin
bulunduğu yere, tercihlere, sosyal ağlara ve bu gibi
dinamik bilgilere göre kişiselleştirilen bulut servisleri
için yüksek bir mahremiyet tehdidi öngörülebilir.
Kişisel bilgilerin yanı sıra kurumsal bilgilerin ve ticari
sırların da ağ üzerinde paylaşımı dikkate alındığında
gizlilik de önemsenmelidir.
Güvenilir bir bulut hesaplama sistemi, bilgiyi yetkisiz
erişime karşı korumak, kimlik doğrulama sağlamak,
çalınma veya kaybolmaya maruz kalabilecek cihazlar
üzerinde duran hassas veriyi koruma amacıyla
şifrelemek ve donanım/yazılım mekanizmaları ile
uyumluluk sağlamak gibi güvenlik mekanizmaları
sunmakla yükümlüdür [19]. Güvenilir Hesaplama
Tabanı (“Trusted Computing Base”, TCB), bilgisayar
sistemi içindeki koruma mekanizmalarının bileşimidir;
bir güvenlik politikasını yerine getirerek donanım,

yazılım ve gömülü aygıt yazılımının güvenilirliğini
sağlar. TCB bileşenleri, bulut hesaplama sisteminin
güvenlik politikasını yürütmekle yükümlüdür.
Güvenilir Platform Modülü (“Trusted Platform
Module”, TPM), hesaplama için donanım tabanlı
güven sağlayan bir standarttır. TPM, bilgisayar
içerisine üretim esnasında eklenen bir bileşen de
olabilmektedir. Bilgisayar üzerinde bulunan bir
donanım elemanı olması vasıtasıyla kullanıcı ile
birlikte cihazın da kimlik doğrulamasının yapılması
için kullanılır.
Bulut hesaplama sağlayıcılarının birçoğu, güvenli bir
bağlantı üzerinden kimlik doğrulama ve güvenli veri
transferi gerçekleştirmesine rağmen, verinin şifreli
saklanmasıyla ilgilenmemektedir. Dolayısıyla hassas
verinin bulut üzerinde şifreli olarak bulunması
kullanıcı tarafına bırakılan bir görev olarak görülebilir.
Bulut
hesaplama
güvenliği,
bulut
içindeki
kullanıcıların
ve
servis
sunucuların
verilerinin/uygulamalarının güvenliği, bulut hesaplama
ile ilişkili kullanılan altyapının güvenliği için
kullanılan yöntemler, kurallar ve teknolojiler ile
ilişkilidir. Bulut güvenliğini sağlamaya yönelik
gereksinimler, bulut altyapısında varsayılan olarak
tanımlanmış
sistem
güvenliği
mekanizmaları,
kullanıcıların ve servis sağlayıcıların aralarındaki
sözleşmeleri doğrultusunda anlaşılan veri erişimi
kontrol mekanizmaları, servis seviyesinde erişim
anlaşmaları, ayrıca kullanılan servisin sunduğu ek
güvenlik işlevleri ile birlikte sağlanır. Bu kapsamda,
bulut güvenliği gereksinimlerinin başlıcaları veri
gizliliği, veri bütünlüğü, kimlik doğrulama olup
bunların yanı sıra kimlik yönetimi, fiziksel ve kişisel
güvenlik, erişilebilirlik, uygulama servisinin güvenliği,
mahremiyet ve kanuna uygun unsurlar ek olarak öne
çıkmaktadır [20].
3.3 Bulut Hesaplama Güvenliğine Farklı Açılardan
Bakış
Bu kısımda bulut hesaplama sisteminde rol üstlenen
bileşenlerin bulut hesaplama güvenliğine bakış açıları
ele alınacaktır. Bu bağlamda, bulut yapılarındaki
kullanım senaryolarında görev alan birimler, bulut
mimarisi, BT yöneticisi, sistem yöneticisi, altyapı ve
servis sağlayıcı, üçüncü parti güvenlik danışmanı,
servis geliştirici, hizmet satıcı ve son kullanıcı gibi
çeşitlendirilebilir. Ancak, bu çalışmada birimlerin 3
temel eylemci figürü üzerinde ele alınması
planlanmıştır: sistem, uygulama geliştirici ve kullanıcı.
Şekil 2’de, bu 3 temel bileşen, altyapı ve fiziksel
destek bakımından bir bütün olarak kullanılan bulut
sistemi, BT yöneticiliği, servis sunumu, danışmanlık,
hizmet satışı, uygulama ve yazılım geliştirme
bakımından aynı tarafta görülebilen bütün birimleri
temsil etmesi adına uygulama geliştirici, hizmet alan
kurumları ya da son kullanıcıları temsil etmesi adına
kullanıcı ifadeleriyle gösterilmiştir. Şekil 2, bulut
hesaplama sisteminin içinde yer alan bu temel
birimlerin bulut hesaplama güvenliğine kendi
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açılarından baktıkları durumda etkileşim içinde
oldukları eylemleri ve dolayısıyla buluttaki
kendileriyle ilişkili güvenlik görüş açılarını
aktarmaktadır.
Şekil 2’de bulut sisteminde farklı kullanıcıların
perspektifinden görülen öncelikli güvenlik unsurları
ele alınmıştır; elbette ki sisteme ilgili birim tarafından
bakıldığında bakış açısına girdiği düşünülen
güvenlikle ilişkili özellikler daha da arttırılabilir. Şekil
2’de, ilgili kesikli çizgilerin açısında kalan güvenlik
unsurları belirtilirken en geniş açının sistem tarafında
olduğu da resmedilmek istenmiştir. Her ne kadar en
dar açıya sahip olan son kullanıcı güvenlikle ilişkili en
az unsur içinde yer alıyormuş gibi görünse de kişisel
olarak güvenlikten en fazla manevi zararı görebilecek
olan da yine odur.
Sistem bakış açısından güvenlik:
Sistem her bileşenini güvenli biçimde yönetmek ister
ve bileşenlerine zarar gelmesini istemez. Dağıtık
ortamdaki tüm kaynakları korumaya çalışan sistem,
servislerini uygulama sunucularında barındırır ve
sistem tasarımcılarının veya uygulama geliştiricilerin
bu web servisleri aracılığıyla son kullanıcılara yönelik
ek uygulama yazmalarını da destekler. Bu yolda
güvenlik unsuru sistemin ayrılmaz bir parçası
niteliğinde olmalıdır.

Özel, kamusal veya melez tipte oluşuna göre güvenlik
gereksinimlerinin değişebileceği bulut sistemi,
altyapısal
bir
güvenlik
desteği
sunmak
yükümlülüğündedir. Sistemin güvenlik bakış açısında
öncelikli görülen unsurlardan birisi güvenli
sanallaştırmadır. Farklı sistem bileşenlerini ortamdaki
son kullanıcılara platformdan bağımsız bir büyük veri
merkezi ve içeriğindeki erişilebilir kaynaklar halinde
sunmak üzere gerçekleştirilen yapılanmanın ağ
güvenliği
açısından
dikkatle
ve
uygun
konfigürasyonlarla düzenlenmesi ihtiyaçtır.
Çeşitli işlemci merkezleri veya son kullanıcı
tarafından erişim için veri depolama merkezlerinde
saklanan verilerin fiziksel güvenliği yine önemli
ihtiyaçlardandır. Ayrıca, sistemde güvenlik hizmetinin
ölçeklenebilir olması beklenmektedir; dolayısıyla
fiziksel kaynaklar, sunulan servisler, hizmet
sağlayıcılar ve hizmet alıcılar arttıkça yani sistem
bileşenleri çoğaldıkça güvenlik seviyesinin düşmemesi
sağlanmalıdır.
Sistemin, ağ kaynaklarına yönelik ataklara karşı
korunma
mekanizmalarıyla donatılmış olması
öncelikli bir başka yükümlülük olarak görülebilir.
Bulut hesaplama yapısına yönelik hizmet engelleme
(“denial of service”, DoS) saldırıları, virüs yayma,
fiziksel zarar verme ve ağa veya iletişime yönelik olası
başka ataklara karşı savunma mekanizmaları
bulunması ihtiyaçtır.

Şekil 2. Bulut hesaplama ortamında farklı güvenlik bakış açıları.
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Sistemin en temel güvenlik gereksinimleri açısından
veri gizliliği, veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama
sunabilmesi istenir. Ayrıca, veriye her an her yerden
erişilebilirlik, kişisel verilere yönelik mahremiyet
hakkı ve kimlik yönetimi gibi gereksinimler de
desteklenebilmelidir.
Sistem perspektifinden bulut hesaplama güvenliğiyle
ilişkili görülebilen unsurlar daha da arttırılabilir.
Sisteme katılan cihazlara kimlik numarası benzeri
özellik atanması ve dolayısıyla kurumsal donanımlara
yönelik kimlik yönetim desteği sunulabilmesi, ayrıca
üçüncü parti güvenlik sertifikasyon hizmetleri için
kriptografik anahtar oluşturma ve dağıtma sisteminin
desteklenmesi ve dolayısıyla sertifika yönetiminin
sağlanabilmesi bunlara örnektir.
Uygulama geliştirici bakış açısından güvenlik:
Uygulama geliştirici güvenlik bakış açısına göre, bulut
üzerindeki uygulama/yazılım, kullanıcıların ihtiyaç
duyduğu görevleri gerçekleştirirken gerekli ek
güvenlik kıstaslarını da sağlar. Bu noktada, kullanılan
yazılımlar
izlenerek,
oluşabilecek
güvenlik
tehditlerinden de korunmaya çalışılır.
Güvenlik sözleşmeleri, yazılım lisanslarındaki
özellikleri andırmakla beraber dış kaynak kullanma
kontratları gibi kullanılacak altyapıdaki yazılımdan
başka donanımsal ve veriye özgü maddeleri de
içerebilmektedir. Güvenlik ve uyumluluğun ön planda
olduğu kontratlar, bölge bazında uygulanabilir
kanunlar da göz önüne alınarak oluşturulmaktadır.
Hizmet seviyesi anlaşma (“Service Level Agreement”,
SLA) maddeleri baz alındığında altın, gümüş, bronz ve
platin [21] gibi servis kullanım olanakları kategorize
edilmekte, kontratlar buna göre düzenlenmektedir.
Örnek olarak, “Microsoft SQL Azure Service Level
Agreement” [22] bilgileri incelenirse, zamana bağlı
(aylık, yıllık vs.) kontrat düzenlemeleri de
görülecektir.
Bulut hesaplama ortamında veri erişim kontrolü için
geliştiriciler,
kullanıcılara
sağladığı
verinin
güvenilirliği için denetim politikaları tanımlar. Bu
noktada, hem servis sağlayıcıları hem de kullanıcılar
tarafından meydana gelebilecek gizlilik, bütünlük ve
güvenilirlik
ile
ilgili
suçlamaların
ortadan
kaldırılmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla ilgili erişim
yetkisine sahip olmayan kişilerin veya kurumların,
okumak, yazmak veya güncellemek istedikleri ilgili
verilere, çalıştırmak istedikleri ilgili uygulamalara
erişimleri kısıtlanmaktadır. Ayrıca veri veya
uygulamanın silinmesi aşamasında ilgili kaynağın
sürekli olarak başkaları tarafından erişilemeyecek
şekilde silinmiş olması gibi durumların da kontrolünün
sağlanması önemlidir.
Sürdürülebilirlik amacıyla yedekleme ve kurtarma
kontrollerinin
devamlılığının
sağlanması
gerekmektedir. Çoğu güvenlik ihlallerinin veri
yedeklemesine dayalı olduğu düşünüldüğünde veri
yedeklemesi üzerinde fiziksel ve mantıksal
kontrollerin yapılmasının önemi anlaşılmaktadır. Bu

noktada özellikle fiziksel olarak yedeklenmiş verilerin
hangi mekanizmalar yardımıyla yaşam döngüsünün
devam ettirileceğinin üzerinde durulması önemli bir
husus olarak göze çarpmaktadır.
Bulut üzerinde güvenlik testleri yapılırken, uygulama
geliştiricinin bulut çözümünü kendi şirketinden veya
diğer bir bulut sağlayıcısından aldığından bağımsız
olarak test senaryoları geliştirmesi öngörülmektedir.
Uygulamalar üzerinde yapılacak testlerin uygulamanın
sınırları ile belirlenmesi gerekmekle beraber bulut
sınırlarının da önemsenebileceği güvenlik testleri
yapılması düşünüldüğünde ağ altyapısının hesaba
katıldığı
durumlar
meydana
gelebilmektedir.
Dolayısıyla
beyaz-kutu veya kara-kutu test
stratejilerinden hangisine uygun testler geliştirileceği
uygulamaya
ve
bulutun
altyapısına
göre
değişebilmektedir.
Risk değerlendirmesi, uygulama geliştiricilerin,
ayrıcalıklı kullanıcı erişimi, verinin bulunduğu konum,
verinin değerliliğine göre ayrımı, veri kurtarma,
uygunsuz aktivitelerin araştırılması, uzun dönemde
veri yaşayabilirliği gibi noktalarda uygun çözüm
getirebilmek amacıyla analiz yaptıkları bir alandır.
Uygulama geliştiricinin de sunabileceği ek bir ihtiyaç
olarak görülen güvenli ücret ödeme sistemi ise,
kullanıcıların “kullandığın kadar öde” modeline uygun
yaptığı ücret ödemelerinde kredi kartı bilgileri gibi
hassas bilgilerinin korunmasına olanak sağlandığı bir
tasarımla oluşturulmalıdır.
Kullanıcı bakış açısından güvenlik:
Şekil 2’de son kullanıcının güvenlik bakış açısı dar
gösterilmiştir, çünkü kullanıcılar genel olarak güvenlik
detaylarını önemsememektedir. Buluttan yararlanan
son kullanıcı arka tarafı pek bilmez ve görmek de
istemez, kendisine altyapı açısından güvenli bir sistem
ve servis açısından güvenilir bir uygulama/yazılım
sunulmasını ister.
Kullanıcıya düşen en önemli görev güvenlik bilincine
vakıf olmaktır. Kullanıcı, sadece verilerine veya kendi
mahremiyetine zarar vermemek adına değil aynı
zamanda sisteme de olası tehdit sunmamak adına
zararlı uygulamaları kullanmaktan kaçınmalı ve
kendisi için verimli olabilecek güvenlik sözleşmelerini
ele alıp bunlara uygun hareket etmeye çalışmalıdır.
Sisteme erişim için kullandığı cihazların zararlı kod
barındırmadığını takip etmesi de anlamlı olacaktır.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, bulut hesaplama mimarilerinden, bulut
hesaplama uygulama alanlarından ve
bulut
sistemlerinde kullanılan güvenlik teknolojilerinden
bahsedilip
bulut
hesaplamada
güvenlik
gereksinimlerine değinilmiştir. Özel, kamusal veya
melez biçiminde farklı tipteki ve farklı ölçekteki bulut
yapılarının farklı güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç
duyabildiği ve tüm bulut yapıları için altyapısal
mekanizmalarla desteklenmesi beklenen veri gizliliği,
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bütünlük, kimlik doğrulama gibi temel gereksinimlerin
yanı sıra erişilebilirlik, mahremiyet, kimlik yönetimi
gibi bazı ek güvenlik unsurları vurgulanmıştır. Ayrıca,
bulut sisteminin başlıca bileşenleri ve aktörleri olarak,
sistemin kendi yapısı, sistemdeki uygulama geliştirici
ve sistemdeki son kullanıcı tarafından farklı bakış
açılarıyla bulut hesaplamada güvenlik unsurları
değerlendirilmiştir.
Gelecek çalışmalara yönelik olarak, temsili bir bulut
hesaplama sisteminde verilere ve ağa yönelik atak
senaryoları hazırlanması, bu saldırılara karşı savunma
mekanizmaları olarak kullanılabilecek güvenlik
gereksinimlerinin tasarlanması, bu senaryo bazlı
sistemin yazılım süreçlerinin gerçeklenmesiyle
uygulama testlerinin yapılması önerilmektedir.
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Özet: Sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaştığı günümüz dünyasında nesnelerin sanal ortamlarda gerçeğe
en yakın görüntüsünün elde edilmesi ile birçok teknik geliştirilmiştir. Fiziksel şartlar düşünülerek ve nesnelerin
kimyasal yapılarından yola çıkılarak elde edilen modeller, sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaşmasında
önemli rol oynamaktadır. Sanal ortamlarda nesnelerin modellenmesi aşamasında nesnelerin hacim ve kütleleri
ele alınarak oluşturulan modellerde, nesneye etki eden her türlü fiziksel kuvvet ve buna bağlı olarak oluşan
hacimsel değişiklikler gözlemlenmekte ve hacim modellenmesinde oluşacak olan değişimler simüle
edilebilmektedir. Hacimsel Moleküler Modelleme nesnelerin sanal ortamda 3 boyutlu görüntülerinin elde
edilmesi için oluşturulan bir tekniktir. Nesnelerin 3 boyutlu görüntüleri oluşturulurken sanal ortamda dışarıdan
etki eden kuvvetlere karşı nesnenin şeklinde oluşacak olan deformasyonun gözlemlenmesi için kütle-yay
sisteminden yararlanılır. Bu çalışmada tetrahedral geometrik şekil temelinde hacimsel moleküler modelleme ile
kütle-yay sistemi ilişkisi ele alınarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hacimsel Moleküler Modelleme, Kütle-Yay Sistemi, Deformasyon
Abstract: Today's world of of growing up virtual reality applications, A lot of technics are developed within
virtual environments most realistic image is obtained. The models that is obtained to consider physical
conditions and set off with the objects of the chemical structures, play an important role for growing up the
virtual reality applications. When the objects is modeling at virtual environments, it can observed that affected to
any physical force of the object in virtual environments of according to handle of the objects of volume and
masses and it is simulated that changing of the volume modeling. Volumetric molecular modeling is a technic
because of being obtained to three dimensional images of objects in virtual environment. While three
dimensional images of objects are created, it is made use of mass-spring system because of being observed
deformation that is in shape of object against forces that are affect from abroad in virtual environment. In this
study, A new approach has been developed that is handled relationship between the volumetric molecular
modeling with mass-spring system based on tetrahedral geometric shape.
Keywords: Volumetric Molecular Modeling, Mass-Spring System, Deformation
1. Giriş
Günümüzde sanal gerçeklik, bilgisayar grafik
teknolojilerinin yaygınlaşması ile yaşamın her
noktasında işe koşulmakta ve özellikle iş yaşamında
kullanıcılara bir çok kolaylık sağlamaktadır. Sanal
ortam, nesnelerin gerçek zamanda, bilgisayar grafik
teknolojileri ve programlama dilleri ile üç boyutlu
olarak ifade edilmesidir. Sanal ortamlarda nesnelerin
hacimsel olarak ifade edilmesi, gerçeğe yakın olan üç
boyutlu görüntüsünün elde edilmesinde, avantaj
sağlayan bir modelleme yöntemidir. İnsana derinlik
hissi veren ve gerçeğe yakın bir görüntünün elde
edilmesinde önemli bir faktör olan hacimsel boyut,
nesnelerin daha gerçekçi olarak ifade edilmesinde
önemli rol oynamaktadır. Hacimsel modelleme ile
yapılan uygulamalar, sanal gerçeklik ile yapılan
çalışmalarda
özellikle
simülatör
araçlarının
oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır. Tıp alanında
yapılan yeniliklerle, doğru ve gerçekçi bir
operasyonun yapılmasında simülasyon araçları etkili
bir biçimde kullanılmaktadır. Aynı şekilde savunma
sanayisinde askeri eğitimler için oluşturulan
simülasyon
ortamları,
gerçek
bir
ortamda
karşılaşılabilecek olası durumlar için eğitim alan

kişilere gerçek ortamda aldıkları eğitime yardımcı olan
eğitim ortamlarıdır. Oyun programlamadan eğitime
kadar birçok alanda simülasyon yazılımları
geliştirilmiştir. [1] Tetrahedral modelleme, üçgen
modelleme
yöntemlerinin
uygulanabildiği
bir
modelleme yöntemi olarak nesnelerin hacimsel
modellenmesinde
kullanılan
bir
modelleme
yöntemidir.
6.

Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik, insanlara yakınlık hissini uyandıran
gerçek bir ortamın, bilgisayar grafik teknolojileri
vasıtasıyla ele
alınarak
bilgisayar
ortamına
aktarılmasıdır. Bir başka ifade ile katılımcılarına
gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından
yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı
tanıyan, bir benzetim modelidir [2]. Sanal gerçeklik
uygulamaları, sanal ortamın etkili bir şekilde
kullanılması
ile
gerçekçi
bir
simülasyonun
uygulanması fikrini ön görmektedir. Bu kapsamda elde
edilen teknikler, hacimsel modelleme ile yapılan
uygulamaların önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca,
nesnelerin
sanal
ortamda
hacimsel
olarak
modellenmesi ileri düzeyde bir simülasyonun ortaya
konulmasında ve gerçekçi bir simülasyonun
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oluşturulmasında önemli bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sanal ortam, genel anlamda bir nesneye
bağlı olarak gerçekleştirilen üç boyutlu bir nesne
modelinin bilgisayar grafikleri yardımıyla, bilgisayar
ortamına aktarıldığı platformu ifade etmektedir.
2.1. Sanal Ortamın Altyapısı
Sanal ortam, farklı programlama dilleri, program
derleyicileri
ve
program
kütüphaneleri
ile
oluşturulabilir. Sanal gerçeklik uygulamalarında 3max,
maya vb. paket programların kullanılmasının yanısıra,
C++ programlama dili ile entegre edilebilen OpenGL
kütüphanesi ile etkili bir biçimde kullanılabilmektedir.
Bu kapsamda ortaya konulan modeller, kullanıcılarına
derinlik hissi vererek, hacimsel modellemenin
gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmaktadır. Çeşitli
modellerin hacimsel modelleme yoluyla elde edilmesi,
farklı uygulamaların oluşturulmasında ve şekil
değişikliklerinin görüntülenmesinde ortaya konulan bir
tekniktir. Bu bağlamda kullanıcının elde edeceği
modellerin deformasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca
kullanıcı ile etkileşimin daha gerçekçi bir hissi
uyandırması
için
çevresel
birimlerden
de
yararlanılabilir. Sanal ortama derinlik hissini
uyandıran gözlük, haptic kol, eldivenler bu kapsamda
değerlendirebilecek olan çevresel birimlerdir. Sanal
ortamda modellenen bu nesne modelleri ile çevresel
birimlerden yararlanılarak nesnelerin deformasyonu
gözlemlenebilmekte, nesneye ait dışarıdan etki eden
bir kuvvetin sanal ortamın altyapısına bağlı olarak
kuvveti hesaplanabilmektedir. Hacimsel modellemede
3 boyutlu olarak düşünülen koordinat ekseninde, z
ekseni derinlik hissini ifade etmekte, -z ekseni ise
kullanıcının ekrana baktığı yönü yani model ile
kullanıcıya arasındaki uzaklığı ifade etmektedir. Bu
durumu ifade eden
temel gösterim Şekil-1'de
gösterilmiştir.

2.2 Geometrik Şekil
OpenGL ortamında gerçek zamanda bir nesnenin
modeli oluşturulurken, modele ait ağ oluşumunda
kullanılan geometrik şekil tetrahedral geometrik
şeklidir. Tetrahedral geometrik model bir tür üçgen
piramittir ve üçgen yüzeyleri sayesinde üçgensel
modelleme tekniklerinin tetrahedral modelin üçgen
yüzeylerinde oluşacak herhangi bir deformasyonda
kullanılmaktadır. Tetrahedral model ile oluşturulan ağ
örüntüsü, hacimsel boyutta incelenen nesnenin daha
gerçekçi bir görüntüsünün elde edilmesini sağlar.

Şekil 2. Hacimsel modellemede kullanılan tetrahedral
geometrik şekil

3. Modelin Oluşturulması
Üçgensel moleküler modelleme yöntemi nesnenin
sanal ortamda oluşturulmasında kullanılan yaygın bir
tekniktir. Üçgensel modellemede nesnelerin 2 boyutlu
ve 3 boyutlu olarak simülasyonları gerçekleştirilebilir.
Tetrahedral geometrik model ise, nesnelerin hacimsel
boyutta simülasyonun sağlanabildiği etkin bir
yöntemdir.
Bu
çalışmada
nesne
modelinin
oluşturulması için tetrahedral geometrik model
kullanılmış ve modelin yüzeyinde bulunan üçgen
geometrik şekiller ile modelin görüntüsü elde
edilmiştir.
Bu kapsamda tetrahedral modele ait olan üçgen yüzey
bilgileri bir text dosyasından okutulmaktadır ve
modelin tetrahedral ağ örüntüsü bu teknik ile elde
edilmiştir.[3] Bu çalışmada tetrahedral geometrik şekil
ile oluşturulan bir mide modelinin ağ örüntüsü Şekil
3’de verilmiştir.

Şekil 1. Koordinat düzleminde derinliği ifade eden z ekseni
Bu
çalışmada,
oluşturulacak
olan
modelin
hazırlanmasında sanal ortamın altyapısı için C++
Programlama dili ve OpenGL kütüphanesi kullanılmış
ve simülasyon sağlanmıştır.
Şekil 3. Tetrahedral model ile oluşturulmuş bir mide
modelinin ağ örüntüsü
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4. Tetrahedral Modellemede Kütle-Yay Sisteminin
Kullanımı

kütleler arasındaki yay uzunluğunu,
ve
ise
yayların sertlik ve sönüm sabitlerini ifade etmektedir.

Kütle-Yay Sistemi üçgen modelleme ile nesnelerin
deformasyonunda kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu
kapsamda tetrahedral modellemede, her bir üçgen
yüzeyinin bağlı olduğu köşe noktalarında bir kütlenin
olduğu düşünülür. Bu kütleler arasında tetrahedral
şeklin kenarları vasıtasıyla ile yayların bağlı olduğu
kabul edilir. Nesneye bir kuvvet etki ettiğinde, yayları
sıkıştırır ya da sönümleme hareketi yaptırarak nesneye
potansiyel enerji kazandırır. Bu enerjiden yola
çıkılarak nesnenin iç kuvvetleri hesaplanır. Bir
tetrahedral geometrik modele ait kütle-yay sistemi
Şekil 4’te gösterilmiştir.

4.2 Hacimsel Moleküler Modelleme Kütle-Yay
Sistemi İlişkisi
Kütle-yay sistemi, üçgensel modelleme ile yapılmış bir
ağ modelinin deformasyonunda kullanılan bir
yöntemdir. Bu kapsamda Tetrahedral modellemede
kütle-yay sistemi ile bağlantılı olarak moleküler
modelleme
metodları
uygulandığında
verimli
sonuçların alındığı görülmüştür. Hacimsel moleküler
modellemede, kütle-yay sisteminde olduğu gibi
tetrahedral modelin her bir uç noktasında bir atomun
olduğu varsayılır. Köşe noktalarında bulunan bu
atomlar yaylara benzer şekilde atomlar arası bağlar ile
birbirine bağlıdır.
Tetrahedral modelleme ile modellenmiş olan bir
nesneye dışarıdan bir kuvvet etki ettiğinde tetrahedral
modelin uç noktalarındaki bağlar arasında gerilme ya
da sıkışma hareketi olur. Şekil 5’te, başlangıçta
deformasyona uğramamış bir tetrahedral geometrik
şeklin bir yüzeyi ele alınmış ve köşe noktalarında
bulunan atomlar ile atomlar arası bağlar gösterilmiştir.

Şekil 4. Tetrahedral modele ait kütle-yay sistemi
4.1. Kütle-Yay Sisteminde Potansiyel Enerji
Tetrahedral model ile modellenmiş bir nesneye bir
kuvvet etki ettiğinde, modelde kütle-yay sistemi ile
yaylarda bir potansiyel enerji depolanır. Bu potansiyel
enerji üçgen köşe noktalarında bulunan kütleler ile
kütleler arasındaki yayların gerilme ve sönüm
hareketleri ile oluşur. Şekil 4’de belirtilen kütle-yay
modelindeki tetrahedral geometrik şeklin bir üçgen
yüzeyi ele alındığında, bir yüzeyde toplanan potansiyel
enerjisi ile elde edilen kuvvetler hesaplanır. Bu
kapsamda elde edilen kuvvetler ile dışarıdan etki eden
kuvvetin toplanması ile nesne modeline etki eden
toplam kuvvet bulunur ve Eşitlik 1’teki gibi
hesaplanır.[4]
(1)
Eşitlik 1’de belirtilen ve
değerleri kütle-yay
sisteminde, kütleler arasındaki yayların gerilme ve
sönümleme hareketlerinden elde edilen kuvvetleri,
ise dışarıdan nesneye etki eden dış kuvveti
belirtmektedir.
Kütle-yay sisteminde elde edilen kuvvetler ile
kütlelerin hız ve yer değiştirme ilişkisi Eşitlik 2’deki
gibi belirtilmektedir. [4]

Eşitlikte belirtilen
vektörünü,
ve

(2)
ve
iki kütle arasındaki durum
kütlelerin hız vektörlerini,
ise

Şekil 5. Tetrahedral modele ait bir üçgen yüzeyi
Tetrahedral modelleme ile yapılmış bir modele
dışarıdan bir kuvvet etki ettiğinde , atomlar arasındaki
açısı değişir. Bu açının değeri gerilme ya da
sönümlemeye göre değişiklik gösterir.
Hacimsel moleküler modellemede, atomlar ve bağlar
arası etkileşimler ile bağ-açı potansiyel enerjisi ve
yüzey açı potansiyel enerjisi elde edilir.
Bağ açı potansiyel enerjisi, üçgen yüzeylerin tepe
açılarının deformasyon öncesi ve deformasyon sonrası
etkileşimi ile oluşan açılar ile elde edilen potansiyel
enerjidir. Bu bağlamda bağ-açı etkileşimi ile elde
edilen potansiyel enerji Eşitlik 3’deki gibi
hesaplanmaktadır.[4]
(3)
Yüzey açı enerjisi, kütlelere bağlı yayların gerilme ve
sönümleme hareketinden elde edilen bükülme ya da
sıkışmadan dolayı elde edilen potansiyel enerjidir. Bu
enerji Eşitlik 4’deki gibi hesaplanmaktadır.[4]
(4)
Bir tetrahedral modelde oluşacak olan toplam
potansiyel enerji ise tetrahedral modelin 4 üçgen
yüzeyinin dışarıdan etki eden bir kuvvete karşı
modelde oluşturacağı potansiyel enerjiler toplamıdır.
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Enerjinin türevi kuvveti verir. Bir nesneye bir kuvvet
etki ettiğinde oluşan toplam potansiyel enerjinin türevi
o nesneye ait olan toplam iç kuvveti verir. Hacimsel
moleküler modellemede nesneye dışarıdan bir kuvvet
etki ettiğinde, elde edilen toplam kuvvetin
hesaplanması eşitlik 5’te verilmiştir.

Şekil 9. Tetrahedral şeklin 3. yüzeyi

(5)
(7)

4.3. Hacimsel Moleküler Modellemede Yüzey-Açı
kuvvetleri
Tetrahedral moleküler modellemede, tetrahedral
geometrik şeklin her bir yüzeyine etki eden toplam
yüzey açı kuvvetleri hesaplanır ve toplam tetrahedral
geometrik şekil sayısı ile çarpılarak, nesneye etki eden
toplam yüzey açı-kuvveti bulunur. Bu kapsamda bir
tetrahedral geometrik şekle etki eden yüzey-açı
kuvvetlerinin aşamalı olarak gösterimi şu şekildedir:

Şekil 10. Tetrahedral şeklin 4. yüzeyi

(8)

(9)

Şekil 6. Tetrahedral geometrik şekil

Şekil 7. Tetrahedral şeklin 1. yüzeyi

Eşitlik 9’da verilen
değerleri modellenen nesneye
ait esneklik sabitini,
, ,
, , ,
değerleri
deformasyon öncesi atomlar arası bağ uzunluklarını,
, ,
, , ,
değerleri deformasyon sonrası
atomlar arası oluşan yeni bağ uzunluklarını,
, , ,
, ,
vektörel değerleri ise üç boyutlu ortamda
deformasyonun
oluşturduğu
vektörel
yönü
belirtmektedir. Eşitlikte belirtilen ve tekrar eden
kuvvetler, toplam yüzey kuvvetine dâhil edilmez. Bu
şekilde daha gerçekçi bir deformasyonun yapılması
sağlanır.

(5)
4.4. Hacimsel Moleküler Modellemede Bağ-Açı
kuvvetleri
Hacimsel moleküler modellemede, bir tetrahedral
geometrik modelde, atomlar ile bağlar arasındaki
açıdan oluşan potansiyel enerjinin türevi, bağ-açı
kuvvetlerini verir ve Eşitlik 10’daki gibi hesaplanır.
Şekil 8. Tetrahedral şeklin 2. yüzeyi

(6)

(10)
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Eşitlik 10’da verilen
değerleri açı sabitini,
değerleri atomlar arası bağ uzunluğunu,
değerleri
ise atomlar arası açıların
değerlerini ifade
etmektedir.

göstermektedir. Kütle-yay sistemi, bilgisayar grafik
teknolojileri aracılığıyla modellenen nesnelerin
deformasyonunda kullanılan yaygın bir tekniktir. Bu
kapsamda kütle-yay sistemi ile moleküler modelleme
yöntemleri birleştirildiğinde modellenen nesnelerde
deformasyonun daha sağlıklı bir şekilde elde edildiği
gözlemlenmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar
hacimsel moleküler modelleme alanında da
kullanılarak, moleküler modelleme tekniklerinin
önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca yapılan pratik
hesaplama yöntemleri sayesinde elde edilen
simülasyonların gerçek zamanlı olarak hızdan ödün
vermeden gerçekleştirilebildiği gözlemlenmiştir.
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5. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde sanal uygulamaların hızla yaygınlaştığı ve
her alanda gelişim gösterdiği gözlemlenmektedir.
Cerrahi simülatör araçlarından, askeri eğitimler için
kullanılan simülatörlere, sanayi alanından eğitim
alanına
kadar
birçok
alanda
simülasyonlar
kullanılmaktadır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar modelleme
tekniklerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu
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Özet: Bilgi; araştırma, gözlem ya da öğrenme yoluyla elde edilen malumatın tümüdür. Doğruluğu ispatlanmıştır.
İçinde yaşadığımız dünyayı anlamak, kavramak ve olayları yorumlayabilmek için bilgiye ihtiyaç duyulur.
Küreselleşmenin toplumları etkisi altına aldığı günümüzde bilimsel araştırmalar sonucu oluşan teknolojik
gelişmeler önemli hâl almakta ve rekabet hızla artmaktadır. Küreselleşme ile paralel ortaya çıkan ve bilgi
ihtiyacının artmasıyla daha da belirginleşen bilgi toplumları geleceğe yön veren birer güç unsuru olma yolunda
ilerlemektedirler. Bu noktada başarıyı sağlayan ülkeler bilgi ağlarını kuracaklar ve bütünlük esası içinde bilgi
paylaşımını gerçekleştirip kalkınmaya, refah seviyelerini yüksekte tutmaya devam edeceklerdir. Bilgi
toplumunun hâkim olduğu “Bilgi Çağı” dönemini, servet yaratmakta zihinsel faaliyetlerin kullanıldığı dönem
olarak niteleyebiliriz. Bu açıdan bilgi kilit unsurdur. “Bilgi Çağı” denilen bu dönemin gerisinde kalan ülkeler ise
önemli kazanımlardan yoksun kalacaklardır. Bu yazıda bilgi ekonomisinin ve bilgi toplumunun ne olduğuna ve
amaçlarına yönelik bilgiler verilmiş, ülkemizin içinde bulunduğu Bilgi Çağı'nda geri kalmaması için izlenmesi
gereken yol, plan ve stratejilere değinilmiştir. Bilgi ekonomisi açısından değerlendirmeler ve çıkarımlar
yapılmıştır.

Creating and Managing the Factors Needed For
Building up Knowledge Society
Abstract: Knowledge is gaining information by research, observation or learning. Its’ validity is proved.
Knowledge is needed to understand, apprehend and commend on the world we live in. Nowadays in which
globalization has more impact on the societies, the technological development resulted from scientific researches
is getting value and competition is increasing as a fast pace. The knowledge society, which came out in parallel
with globalization and came into focus by increasing needs for knowledge, are on the way to be power factors
dominating future. Countries providing that achievement at this point will set up knowledge network and remain
progressing, keeping their level of welfare in a high position by sharing knowledge within the frame of unity
principle. The Knowledge Era impressed by knowledge society can be defined as the era including the usage of
mentation to strengthen natural income. Therefore, the knowledge is the key aspect. Nevertheless, countries
behind “The Knowledge Era” will be lack of some significant gains. In this work, information is given about the
knowledge economy and knowledge society and their aims. Moreover, in order not to get behind the knowledge
era that it is in, our country should follow the mentioned necessary ways, plans and strategies. Assessments and
inferences are used in terms of knowledge economy.
1. Giriş
Bilgi, araştırma, gözlem ya da öğrenme yoluyla
edinilen malumatın tümü anlamına gelmektedir.
Yaşanan küreselleşme ve paralelinde artan teknolojik
gelişmeler rekabetin artmasına yol açarken bilgiye
olan ihtiyacın da çok daha önemli bir hale gelmesine
sebep olmuştur. Bu durumda, toplumlar bilgi ağlarını
kurarak bütünlük esası içinde bilgi paylaşımını
sağlayacaklar ve bu şekilde refah düzeylerini yüksekte
tutmayı başaracaklardır. Bunu sağlayabilen toplumlar
bilgi toplumlarıdır. Bilgi toplumu olamamış ülkeler ise
bilgi paylaşımından uzak bir şekilde gelişmelerden
yoksun kalarak kalkınamayacaklardır. Bu ülkelerde
refah seviyesi de düşük olacaktır. Bilgi toplumları
doğru bilgiye ulaşmak için araştırmalar yapar, bilginin
gelişimine önem verir ve edinilen bilgileri kullanırlar.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, bilgi toplumu olmayı
zorunlu kılmaktadır. Bilgi çağı ve bilgi toplumu
birbirinden ayrı iki kavram gibi düşünülemez. Daha

çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu bir aşama olan
bilgi toplumu, gelişmekte olan ülkelerin de
kalkınmaları ve küreselleşme sürecine entegrasyonu
açısından süratle ulaşmak için bir çaba içerisinde
olmaları gereken bir aşamadır [1].
Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde, bu çalışmada bilgi
toplumunun ne olduğuna ve amaçlarına değinilecek,
bilgi toplumu oluşturmak için gerekenler anlatılacaktır.
Daha sonra Türkiye’nin bilgi toplumu olabilme
yolunda hangi aşamada olduğuna dair bilgiler
verilecektir. Bilgi ekonomisi de incelenerek geleceğe
yönelik birtakım ipuçları sağlanmaya çalışılacaktır.
2.Bilgi Toplumu
Bilgi, bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin
ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yetenekler; bir öznenin
teorik veya pratik açılardan kavradıkları, belli bir
alanda veya toplamda bilinen; gerçekler ve malumat
veya bir gerçeğin veya durumun tecrübesiyle kazanılan

425

Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi
Tuğrul Uğurlu, Ümit Öztürk, Ceyhun Alemdar, Emrah Kalkan, Ramazan Altun

farkındalık veya aşinalık olarak çeşitli biçimlerde
tanımlanmaktadır [2].
Bilgi toplumunun başlangıcı sayılan 1960’lardan önce
ağır sanayi ön plandaydı. Bundan dolayıdır ki
1800’lerden başlayarak 1960’a kadar geçen çağa
sanayi toplumu çağı denilmektedir. Çağımızın en
önemli unsuru bilgi olup her şey bilgi üzerine
kuruludur. Bilgi toplumu, bilgi patlamasının sonucu
temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin
işlenmesinde ve depolanmasında bilgisayar ve iletişim
teknolojilerini temel alan bir toplum yapısıdır.
Günümüzde bilgi toplumunun yeri ve önemi oldukça
fazladır. Enformasyon teknolojilerinin gelişmesiyle
ülkeler ve kıtalar arası sınırlar kalkmış dünya âdete
küçülmüştür. Günümüz insanı bilgisayar yardımıyla
faturalarını ödüyor, hava durumunu öğreniyor,
alışveriş yapıyor, iş buluyor, arkadaş ediniyor vs.
işlemlerini
bilgisayarın
tek
tuşuna
basarak
halledebiliyor. Bilgi toplumu, bu çağı yakalayan ve bu
çağın
gereksinimlerini
yaşayan
toplumlara
denilmektedir.
Ayrıca
sanayi
ötesi toplum,
postmodernizm, sibernetik kapitalizm, kontrol devrimi
gibi tanımlarda bilgi toplumu yerine kullanılmaktadır.
Bilgi toplumunun temel özelliklerini sanayi
toplumunun özellikleri ile şu şekilde kıyaslayabiliriz:
[3]
1.
Sanayi toplumunda maddi sermayenin yerini
bilgi toplumunda bilgi ve insan sermayesi almaktadır.
2.
Sanayi toplumunda mal ve hizmet üretiminde
gelişmenin başlangıcı olan buhar makinesinin yerini
bilgi toplumunda bilgisayarlar almaktadır.
3.
Sanayi toplumunda kol gücünün yerini, bilgi
toplumunda beyin gücü almaktadır.
4.
Sanayi toplumunda fiziksel ve düşünsel
anlamda insan sermayesinin üretime katılımı söz
konusu iken, bilgi toplumunda düşünsel anlamda,
yükseköğrenim görmüş nitelikli insan sermayesinin
üretime katılımı söz konusudur.
5.
Sanayi toplumunda sanayi mallarının ve
hizmetlerin üretimi yapılmaktadır. Bilgi toplumunda
ise bilgi ve teknolojinin üretimi gerçekleşmekte ve
bilgi sektörünün ürünü olarak bilgisayar, iletişim ve
elektronik araçlar, elektronik haberleşme, robotlar,
yeni gelişmiş malzeme teknolojileri gündeme
gelmektedir.
6.
Sanayi toplumundaki fabrikaların yerini bilgi
toplumunda bilgi kullanımını içeren bilgi ağları ve veri
bankaları (iletişim ağ sistemi) almaktadır. Bilgi,
dünyanın her tarafında üretilmekte ve iletişim
teknolojisi aracılığıyla anında her tarafa yayılmaktadır.
7.
Bilgi
toplumu
işgücünden
tasarruf
sağlamakta, bu ise kısa dönemde işsizlik, uzun
dönemde ise yeni teknolojilerin dünya çapında
etkilerini ortaya çıkarmaktadır.
8.
Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini
bilgi toplumunda eğitimin bireyselleşmesi ve
sürekliliği almaktadır.
9.
Sanayi toplumunda; birincil, ikincil ve
üçüncül endüstriler tarım, sanayi ve hizmetler, bilgi
toplumunda birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerin yanı

sıra dördüncül sektör olan bilgi sektörü ortaya
çıkmaktadır.
10.
Sanayi toplumundaki özel ve kamu iktisadi
kuruluşlardan farklı olarak bilgi toplumunda gönüllü
kuruluşların önem kazandığını görüyoruz.
11.
Sanayi toplumunda başlıca üretim faktörleri
emek, tabiat, sermaye, girişimci iken, bilgi toplumunda
üretim sürecinde bu üretim faktörlerinin yanı sıra
beşinci üretim faktörü teknik "bilgi" ön plana
çıkmaktadır.
12.
Sanayi toplumunda üretilen mal ve
hizmetlerin kıtlığı söz konusu iken, bilgi toplumunda
bilgi kıt değildir. Bilgi, sürekli artmakta ve artan
verimler özelliği içermektedir.
13.
Sanayi toplumunda üretilen mal ve
hizmetlerin bir yerden bir yere taşınmasında uzaklık ve
maliyet önemli iken, bilgi toplumunda bilgi otoyolları
ile tüketici ile bilgi arasındaki uzaklık önemini
kaybetmekte ve maliyetler minimuma inmektedir.
14.
Sanayi toplumunda tüketici taleplerinin
karşılanmasında mal ve hizmetlerin mobilitesi oldukça
düşük, bilgi toplumunda ise bilginin mobilitesi
kolaydır. Bu durum, bilginin sınırsız bir tüketici
tarafından tüketilmesine ve yenilikleri teşvik etmesine
yol açmaktadır.
15.
Sanayi toplumunda temel bilgiyi, fizik, kimya
bilimleri, bilgi toplumunda ise; kuantum elektroniği,
moleküler biyoloji ve çevresel bilimler gibi yeni
araştırma alanlar oluşturmaktadır.
16.
Sanayi toplumunda politik sistem temsili
demokrasi iken, bilgi toplumunda katılımcı demokrasi
anlayışının daha belirgin bir önem kazanacağı
düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler neticesinde adına “Tele-Demokrasi”
denilen bir değişimin ileriki yıllarda yaşanacağı tahmin
edilmektedir.
2.1. Bilgiye Erişmenin Koşulları:[4]
1.
Altyapı: Üretilen bilgiyi depolayacak,
çoğaltacak, dağıtacak, kullandıracak teknolojik
sistemler altyapıyı oluşturmaktadır.
2.
İnsan Kaynağı: Teknolojinin getirdiği
imkânlardan tam olarak yararlanması için, insan
faktörü son derece önemlidir. Üretilen bilgiyi
depolayacak, çoğaltacak, dağıtacak, kullanacak kaliteli
elemanlar yetiştirilmelidir.
3.
Bilginin Yeterli ve Gerekli Nitelikleri:
a.
Yeterli Nitelikler
 Bilginin ucuz, standart, taşınabilir olması
 Bilginin herkesçe kolay, eşit imkânlarda
çabuk, erişilebilir olması
 Uluslararası Bilgi Sistemlerine entegre
olunması
b.
Gerekli Nitelikler
 Açık, çoğulcu ve demokratik bir toplum
yapısına
 Bu yapıya en uygun siyasi rejime sahip olmak
 Bu değerleri paylaşan dünyada yerini almak
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3. Bilgi Toplumunda Eğitim
Bilgi toplumu oluşturmaya çalışan ülkeler öncelikle
toplumu oluşturan bireyin eğitiminden işe başlamakla
yükümlüdürler. Nitekim Bilgi toplumunun temelini
oluşturan eğitim, günümüzde yeni bir yer, güç ve
değer kazanmıştır. Eğitim sisteminin temel
amaçlarından biri muhakkak bilginin kıymetini bireye
aktarmak olmadır. En önemli öğrenmenin, “öğrenmeyi
öğrenmek” olduğu bireyin kişiliğine işlenmelidir. 21.
Yüzyılda insanın başlıca özelliği sürekli öğrenme ve
kendini geliştirme çabası olacaktır. Çünkü bilgi insan
içindir, bilgi yoksa insanda yoktur. Bilginin önemi
insan yaşamı için olmazsa olmaz niteliği taşımasıdır
[5]. Bilgi toplumunda eğitimin genel amacında önemli
bir değişim olmalıdır. İnsanların yetiştirilmesi ve
bilgilendirilmesi kıstasında bilginin aktarılması işlemi
yapılmaktadır. Ancak buda bir amaç olmaktan çok bir

yöntem sorunu olmaktadır. Çünkü eğitim sürecinde
bireyin kendine verilen bilgiyi almasından çok bireyin
kendisine yararlı olan bilgiyi kullanması olgusu
giderek yaygınlaşmaktadır. Böylece eğitim sürecinde
bireysel öğrenmenin ön plana çıktığı okullarda,
herkesin sürekli olarak öğreniyor olması ve kendi
konularıyla ilgili teknolojik, ekonomik yenilikleri takip
etmesi,
öğrenmesi
ve
bunları
uygulaması
gerekmektedir.
Tüm bunlar düşünülüp uygulanırken fiziki şartlarında
muhakkak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çaba
sarfedilmesi gerekmektedir. Eğitim bilinci bireye ne
kadar aktarılırsa aktarıldın şartlar uygun hale
gelmediği sürece bilgi toplumu tamamlanmış
sayılamaz. Bu kapsamda ülkemiz eğitim paydaşlarının
bilgiye ulaşmada kullanacakları ürünlere ulaşım
istatistikleri aşağıda sunulmuştur.

Şekil 3.1. İlköğretimde Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı, 2010 [6].
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Şekil 3.2. Ortaöğretimde Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı, 2010 [6].

Şekil 3.3. İlköğretimde Bilgisayar Başına Öğretmen Sayısı, 2010 [6].
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Şekil 3.4. Ortaöğretimde Bilgisayar Başına Öğretmen Sayısı, 2010 [6].
İlgili istatistikî veriler incelendiğinde ülkemiz kamu
eğitim merkezlerinde bilgisayar sayısının yetersizliği
açıkça görülmektedir. Bilgi toplumu olma yolunda

ilerlerken eğitim sisteminde yaptığımız köklü
değişikliklerin yanında fiziki koşullarında köklü
değişikliklere ihtiyaç duyduğu açıktır.

4. Teknolojik Görünüm
Teknolojideki gelişmeler araştırma geliştirmeyi (ar-ge)
önemli bir noktaya getirmiştir. Tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye ‘ de de ar-ge çalışmaları hız kazanmıştır.
Son on yılda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa

Birliği ülkeleri,OECD (Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü) üye devletlerin ar-ge çalışmaların
gayri safi milli hasılasına oranı aşağıdaki şekilde
görülmektedir.

Şekil 4.1. Ar-Ge Harcamalarının GSYIH ‘ye Oranı
Ülkemizde 2000-2010 yılları arasında Ar-Ge
harcaması artışının yıllık ortalaması %13 ‘tür. 20002010 yılları arasındaki mevcut eğilimin devam etmesi
halinde ise 2023 yılında GSYARGEH/GSYİH (Gayri

Safi Yurtiçi Arge Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi
Harcamalarına Oranı) oranının % 1,82 olacağı
öngörülmektedir (Şekil 4.2.) [7].
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Şekil 4.2. Mevcut Eğilime Göre 2023 yılı Ar-Ge Yoğunluğu Öngörüsü.
5746 Sayılı “Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun” kapsamında ülkemizde faaliyet
gösteren özel sektörün Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş,
çok sayıda Ar-Ge personeli çalıştıran ve ülkemizin
GSYİH’daki Ar-Ge payına katkıda bulunan büyük

işletmelerin bu çalışmalarını daha da geliştirmelerini
ve kendi teknolojilerini üretmelerine imkân
sağlanmıştır [8]. Kanun kapsamında sağlanan teşvikler
ile ar-ge merkezleri açma belgesi alan işletme sayısı
her geçen gün artmaktadır (Şekil 4.3.) .

YILLARA GÖRE AR-GE MERKEZİ BELGESİ ALAN İŞLETMELER

Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilen
İşletme Sayısı(*)
*26 Temmuz 2012 Sonu İtibarıyla

2008 Yılı

2009 Yılı

2010 Yılı

2011 yılı

2012 yılı

Toplam

19

43

21

32

19*

134

Şekil 4.3. Yıllar İtibarıyla Ar-Ge Merkezi Belgesi Alan İşletmeler
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre küçük ve
orta büyüklükteki işletmeler (kobi), toplam girişim
sayısının %99,9’unu, istihdamın %77,8’ini, maaş
ve ücretlerin %51,5’ini, cironun %64,8’ini, faktör

maliyetiyle katma değerin %55,5’ini, maddi mallara
ilişkin brüt yatırımın %41,1’ini oluşturmaktadır
(Şekil- 4.4.) [9].

Şekil 4.4. KOBİ' lerde büyüklük grubuna göre girişim sayısı, istihdam ve faktör maliyetiyle katma değerin
(FMKD) dağılımı (%).
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Yapılan Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ile
paralel olarak gerçekleşen patent başvurularının
dağılımı aşağıdaki gibidir.

1995 ile 2011 yılları arasında patent başvurularında
artış görülmektedir (Şekil-4.5.)[10].

.

Şekil 4.5. Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı.
Ar-Ge yapılan çalışmaların sayısının gözle görülür bir
şekilde artması , yapılan yatırımların ve devlet
desteğinin artması ülkemizde bilime ve teknolojinin
gelişimine verilen önemin açık bir göstergesidir.
4. Türkiye’ nin Olanakları ve Geleceğe Yönelik
Planlaması Yönelik Planlaması
Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda elini
gelecekte daha güçlendirmesi açısından diğer
toplumlarla olan ilişkilerini ve geleceğe yönelik
planlamasını doğru yapması gerekmektedir. İçinde
bulunmuş olduğumuz bilgi çağında atılacak her
stratejik adımın, Türkiye’nin geleceğini doğrudan
etkileyeceği bilinmelidir. Bu yönde üzerinde durulacak
bir takım konular mevcuttur. Bunlardan biri Türk
kökenli
cumhuriyetler
konusudur.
Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden
Türk kökenli cumhuriyetlerin birleştirilmesi muhtemel
bir Türk gücü oluşturulması adına bir umut olarak
görülmüştür. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Kırgızistan devletlerini resmen
tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bu ülkelerle olan
ilişkilerde pürüzlenme olması istenilen bir politika
olmamıştır. Bağımsız devletler topluluğu ile Sovyetler
Birliği arasında yapılan birtakım anlaşmalar,
bölgelerin Rus kontrolüne geçmesine neden olmuştur.
Her soğuk savaş döneminde Türkiye’nin kuzey ile
olan sorunları ortadan kaldırılmıştır. İyi bilinmektedir
ki Türkiye’nin de üzerinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı Türkiye için oldukça stratejik bir
öneme sahiptir. Öyle ki Doğu-Batı koridorunun önemli
bir parçası olarak görülen bu projenin dünya enerji
sunum
güvenliğinin
geliştirilmesine
katkıda
bulunacağı
öngörülmektedir.
Ayrıca
Türk
Boğazları’nda gerçekleşen tehlikeli madde taşınması
riskini azaltacağı aşikardır. Bununla beraber,

Bu desteklerin katlanarak artması teknoloji dışarıdan
almak yerine yurt içinde geliştirmek hem ülke
ekonomisine hem de istihdama büyük katkılar
sağlayacaktır.
Kafkasya’da ihtiyaç duyulan güçlü ve kapsamlı
işbirliği ağının gerçeklenebileceği bu projenin
gerçeklenmesiyle gösterilmiştir. Türkiye gerek doğubatı gerekse kuzey-güney ekseninde önemli bir geçiş
bölgesi olarak bu proje ile enerji kaynaklarını
çeşitlendirmeyi
başarmıştır.
Türkmenistan
ise
doğalgaz kaynakları açısından olduça zengindir ve
kaynağını Türkiye üzerinden dünya pazarına
sunmaktadır. Genel olarak bu bölgelerde önemli
kaynakların varlığı göz ardı edilemez. Bununla
beraber, Avrupa’da günden güne artan enerji
ihtiyacının altı çizilmelidir. Avrupa’daki enerji
ithalatının önümüzdeki 20 yıl içerisinde %40’tan
%70’e çıkacağı öngörüsü vardır. Enerji açığı giderek
artan Avrupa ülkelerinin elinde tek alternatif Avrasya
kaynakları kalmaktadır. Bu kritik nokta düşünülecek
olursa Türkiye’nin gelecekte enerji açısından çok
önemli bir koridor ülke olacağı görülmektedir. Bu
yüzden, Türkiye’nin jeopolitik önemi daha da
artacaktır.
İşin özünde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
bağımsızlıklarını ilan eden Türk cumhuriyetleri ile
olan ilişkiler Türkiye için çok önemli bir stratejik
değere sahiptir. Türkiye hiçbir zaman bu devletleri
kullanıp atma politikasına girmemiştir. Aksine bu
devletlere her zaman yardımcı olmuş ve iyi ilişkilerde
bulunmuştur. Kaldı ki, Avrupa Birliği’nden dışlanma
ihtimaline karşılık gerçekleşebilecek çatılaşma
politikasında bu ülkelerin konumu gündeme dahi
getirilebilir. Her zaman uzun vadeli siyasal stratejiler
belirlememekle eleştirilen Türkiye’nin, yeni yüzyılın
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değişen yeni koşullarına paralel olarak, bu bölgede
ekonomik ve siyasi bir güç birliği oluşturmak
konusunda yeterli gücü ve zamanı vardır [11].
Türkiye, batı toplumlarının standartlarını yakalamaya
çalışırken kuzey ülkesi olma stratejisini de göz ardı
etmemelidir.
1992 yılında kurulan Başbakanlık Türk İşbirliği
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) başta Türk
dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler olmak üzere
gelişme yolunda olan ülkelerin kalkınmalarına
yardımcı olmak amacı ile kurulan bir ajanstır. Türk
Cumhuriyetleri’nin yanı sıra yardıma muhtaç bazı
Afrika ülkelerinde de faaliyetlerini sürdürmektedir.
Devletler, topluluklar ve Türkiye arasında önemli bir
köprü görevi görmektedir. Küreselleşme sürecinde
önemli görevler üstlenen örgütlerden bir diğeri de
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) girişimidir.
Karadeniz’e sınırı olan ülkeler arasında yapılmıştır. Bu
ülkeler Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan,
Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Rusya Federasyonu,
Romanya, Ukrayna, ve Yunanistan’dır. KEİ’nin temel
amaçları, üye ülkelerinin ekonomik büyümesinin
sağlanması
yanında
yaşam
standartlarının
yükseltilmesi, bu ülkelerde istihdam yaratıcı tedbirler
ile istihdam olanaklarının sağlanması, çağdaş
yöntemlere başvurularak yüksek teknolojilerin
kullanımı, çevre koruma tedbirleriyle birlikte
kaynakların akılcı kullanımı gibi temel noktalarda
belirginleşmektedir [12]. Türkiye’nin içinde yer aldığı
bir diğer önemli örgütlenme de “Developing Eight
(Kalkınmakta Olan Sekiz Ülke)” anlamına gelen
D8’dir. Örgütlenme, Türkiye, İran, Pakistan,
Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya
arasında birlik, barış, eşitlik, demokrasi ve diyalog
üzerine gerçekleştirilmiştir. D8’in temel amacı etkin
ve hızlı ekonomik sıçrama yapan islam ülkeleri
arasında bölgesel değil küresel bir güç yaratmaktır.
Ekonomik işbirliği artırılarak çağın gerektirdiği
koşullara paralel yeni olanaklar yaratılır. Ticaret,
sanayi, telekomünikasyon, bilim ve teknoloji,
enformasyon, finans, bankacılık, kırsal kalkınma,
tarım, yoksulluğun azaltılması ve insan kaynakları
gelişimi gibi sektörler hedeflenmiştir [13]. Türkiye’nin
içinde yer aldığı diğer önemli örgütlenmeler
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı anlamına gelen ECO ve
İslam ülkelerinin siyasi, ekonomik ve kültürel
gelişimini, dayanışma ve işbirliğini hedefleyen İslam
Konferansı Teşkilatı (İKT)’dır. Görüldüğü gibi,
Türkiye küreselleşme süreci içinde, kalkınma
politikaları gereği çeşitli örgütlenmeler içerisinde yer
almaktadır.
Türkiye’nin küreselleşme sürecindeki en büyük
arzularından biri de Avrupa Birliği’dir. Ancak yaşanan
iç politika kaygıları ve AB sürecinde yaşanan çatışma
ve çelişkiler, din farklılıkları, kültürel uyuşmazlıklar,
nüfus, etnik görünüm ve ekonomik dengesizlikler gibi
etkenler Türkiye’yi epey oyalamıştır.
Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda
ekonomisini güçlendirmesi açısından incelenecek bir
diğer önemli konu da Türkiye’nin elinde bulundurduğu

kaynaklardır. Su kaynakları bunlardan biridir. Su
kaynakları gelecekte petrolden de önemli hale
gelecektir. Bulloch ve Darwish, Amerika hükümeti
için hazırladıkları bir risk değerlendirme raporunda,
dünyanın en az on bölgesinde su yüzünden savaş
çıkma tehlikesi bulunduğunu belirtmişlerdir [14].
Türkiye su meselesinde avantajlı ülkeler arasındadır.
Aşağı Fırat ve Dicle Havzası’ndan yararlanmak üzere
gerçekleştirilen “Güneydoğu Anadolu Projesi” oldukça
önemli bir kalkınma projesidir. Bu projenin amacı,
kapsam içerisindeki yörelerin süratle kalkındırılması,
yatırımların gerçekleştirilmesi için; plan, altyapı,
ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma
ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, eğitim
düzeyini yükseltici faaliyetleri gerçekleştirmek, kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır [15].
Ayrıca önümüzdeki elli yılda kullanılabilir su
miktarında ciddi oranlarda azalma olacağından
Türkiye’nin suyu uluslararası anlamda pazarlama şansı
da mevcuttur. Ancak şu da bilinmelidir ki etkisi
giderek artan küresel ısınma sebebiyle su kaynakları
genel anlamda tüm dünyada azalma eğilimindedir. Bu
yüzden gelecekte sıkıntı yaşamamak adına devlet
politikaları şimdiden geliştirilmelidir. Türkiye’nin
sahip olduğu bir diğer önemli kaynak ise bor
madenidir. Türkiye bu anlamda yaklaşık %63 gibi
dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Bor
madenleri 1978 yılında devletleştirilmeden önce
Türkiye’de bor madenciliği ile uğraşan Amerikalı ve
Avrupalı firmaların Türkiye’ye herhangi bir entegre
tesis kurmamaları ve borun fiyatını çok düşük
göstermeleri borun stratejik öneminden ve bor
yataklarına olan ilgilerinden kaynaklanmaktadır [16].
Bor madeninin, plastik sanayide, cam sanayide,
nükleer enerji santrallerinde, roket yakıtlarında ve ileri
endüstriyel alanlarda yaygın kullanımı vardır. Ayrıca
bor, stratejik malzeme sıfatıyla geleceğin yakıtı olarak
gösterilmiştir. 1978 sonrasında Eti Holding’in rafine
üretim faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen
Türkiye’nin bu konuda hala çok eksiği olduğu ve
borun Türkiye’de işlenmesi için gereken yatırımların
yapılması gerektiği açıktır. Bilinmelidir ki bor yüz
yılın en önemli kaynaklarındandır. Türkiye coğrafyası,
taze sebze ve meyve üretiminde de oldukça avantajlı
bir konuma sahiptir. Ancak bu potansiyel
kullanılamamaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri
arasında tarımsal üretimde yeterli bilinç ve
teknolojinin kullanılamaması, alana dönük politika
eksikliği ve çiftçi eğitiminin sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilememesi
bulunmaktadır.
Bununla
beraber, Türkiye’nin elinde bulundurduğu altın
rezervlerini de değerlendirmesi gerekmektedir.
Türkiye’de 6 bin 500 ton altın rezervi bulunduğu
tahmin ediliyor. 8 milyar dolar arama yatırımı
yapıldığında, Türkiye bu rezervden 70 milyar dolar
kazanabilir. Ayrıca 65 yıl süreyle 6 bin 500 kişiye
doğrudan, 14 bin kişiye de dolaylı iş imkânı
yaratılabilir [17].
21. yüzyılda Türkiye’ ye önemli olanaklar sağlayacak
bir kapı da turizmdir. 8 bin km’lik sahil şeridinin yanı
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sıra hem yaz hem de kış turizminin potansiyelini
kullanacak şekilde yatırımlar yaparak ekonomik
kalkınmaya yol verilmelidir. Turizm sektörü ile ilgili
gelişme politikaları ve hedefleri genel ulusal gelişme
politika ve hedefleri ile bütünleştirilecek ve turizm
sektörü; insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumsal
refahın arttırılması, KOBİ’lerin geliştirilmesi, bilim ve
teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi, sağlıklı bir genel
yerleşme ve kentleşme düzeninin oluşturulması, doğal
ve tarihsel çevre değerlerinin korunması ve
geliştirilmesi, sektörel ekonomik etkinlik hedeflerini
destekleyici doğrultuda gerçekleştirilecektir [18].

[6] Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bilgi
Toplumu Dairesi Başkanlığı, DPT Yayın No: 2826
(27.12.2012)
[7] http://www.tubitak.gov.tr , Ulusal Yenilik Sistemi
2023 Yılı Hedefleri (29.12.2012)
[8] http://www.sanayi.gov.tr ,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Merkezleri, (28.12.2012)
[9] http://http://www.tuik.gov.tr , Türkiye İstatistik
Kurumu , Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim
İstatistikleri , Sayı: 13146 (29.12.2012)

Sonuç ve Öneriler
Türkiye bilgi toplumu olma yolunda kalkınmakta olan
bir ülke çizgisindedir. Türkiye'nin bu süreçte
uluslararası platformda istediği pozisyona gelmesi ve
güçlenmesi için geleceğini doğru şekillendirmesi
gerekmektedir. Bu yolda hedeflere ulaşılması
açısından eğitim, Ar-ge ve patent konularına gereken
önem verilmelidir. Ayrıca, Türkiye’nin bilgi
ekonomisi yaratmak açısından elini güçlendirmesi için
dış devletlerle olan ilişkilerini doğru stratejilerle
sürdürüp sahip olduğu kaynaklardan verimli bir
şekilde faydalanması gerekmektedir. Bu açıdan,
Avrupa Birliği hedefiyle beraber kuzey ülkesi olabilme
olgusunun benimsenmesi önemli bir stratejik adım
olacaktır. Bununla beraber, Başbakanlık Türk İşbirliği
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Karadeniz
Ekonomik İşbirliği (KEİ) , Developing Eight
(Kalkınmakta Olan Sekiz Ülke) anlamına gelen D8,
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı anlamına gelen ECO,
İslam
Konferansı
Teşkilatı
(İKT)
gibi
örgütlenmelerden en iyi şekilde faydalanılmalıdır. Bu
örgütler bilgi toplumu olma sürecinde kalkınmayı
hızlandıracaktır. Ayrıca, Türkiye'nin su, bor, altın,
tarım ve turizm açısından kıskanılan bir ülke olduğu
gerçeği vardır. Coğrafyada bulunan bu kaynakların
zenginliği dikkate alınmalı, bunların iyi ve etkin
şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
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Özet: Biyometrik sistemlerin bireylerin bazı özelliklerini kullanarak elektronik ortamda tanınmalarını
sağlamaktadır. Günümüzde artan güvenlik tedbirleri kişileri birden fazla şifreyi hatırlamaya zorlamaktadır.
Ayrıca kişinin kendini tanıtabilmesi için birden fazla çeşit kartı yanında bulundurmasını zorunlu kılan bir hale
gelmektedir. Bu tarz tedbirlerin giderek güvenirlikten ve pratikten uzaklaşması biyometrik sistemlere olan ilgiyi
artırmaktadır. Günümüzde giderek yaygın hale gelen ve birçok yerde görmeye başladığımız biyometrik
sistemler, sağladığı faydalar ve kullanım alanlarıyla dikkat çekmektedir. Bu çalışma da günümüzde kullanılan
biyometrik sistemlerden olan İris Tanıma Sistemleri, uygulama alanları hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Biyometrik Tanıma Sistemleri, İris Tanıma Sistemi

Iris Recognition Systems and Application Areas

Abstract: Electronically using biometric recognition systems provide some of the features of individuals. Today,
the increased security measures forcing people to remember more than one password. In addition, more than one
kind card for one's self to make known a compelling addition to becoming to have present. This kind of
measures and practices gradually move away from data reliability increases the interest in biometric systems.
Today, we started to see and many places that have become increasingly common biometric systems, the
benefits and the use of field is remarkable. In this study, which is used today Iris Recognition Systems biometric
systems, information is given on the application areas.

Keywords: Biometric Recognition Systems, Iris Recognition System.
1. Giriş
Gelişen teknoloji ile beraber ticaretin bir çok alanda
kendini göstermesi güvenlik konusunun daha belirgin
bir hale getirmektedir. Bireylerin kendilerini
tanıtabilmeleri için kullanabildikleri birkaç çeşit sistem
vardır. Bunlardan en çok kullanılanı eskilerden kalma
bir yöntem olan kimlik kartı, özel şifreler gibi
yöntemlerdir.
Fakat
bunların
bulunamaması
durumunda veya unutulması durumları ortaya
çıkabilir. Artan güvenlik şüphesi son yıllarda çeşitli
güvenlik sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Biyometrik
sistemlerde, kişilerin fiziksel ve davranışsal
farklılıklarından yola çıkarak elektronik ortamda
kimlik tespiti yapmaktadır.
Kişi tanımlaması için iris kullanma düşüncesini ilk
olarak ortaya atan Fransız
göz doktoru Alphonse Bertillon’dur [1]. 1981’de iki
göz doktoru, Aran Safir ve Leonard Flom, irisin,
biyometrik
sistemlerde
kullanılabileceğini
savunmuşlardır. 1989’da
Cambridge Üniversitesi’nden Dr.John Daugman’ın
öncülüğünde bir grupla birlikte Safir ve Flom, iris

tanıma sisteminin algoritmasını geliştirerek, 1987’de
bu düşüncenin patentini almışlardır. Grup, 1992’de iris
tanıma üzerine ilk umut verici çalışmayı İngiltere’de
gerçekleştirmişlerdir [2]. Yüz, el geometrisi ve iris ise
son yıllarda ilginin arttığı ve kullanılmaya başlanan
özelliklerdir. Bunda özelliklerin işlenmek üzere elde
edilmesinin kolaylaşması önemli bir etkendir [3].
Yüz tanıma ve iris tanıma sistemlerinde kullanıcının
bakış açısı ve ortam ışıklandırması, parmak izi, el
tanıma ve avuç içi tanıma sistemlerinde kullanıcının
parmağını veya elini sisteme tanıtma açısı, cihazın
kirliliği, parmağın kirliliği veya nem gibi etkenlerden
dolayı birebir aynı kod üretilemez. Bundan dolayı iki
kod sistem yöneticisi tarafından belirlenmiş olan belli
bir yüzde tutuncaya kadar karşılaştırılır [4]. Belirtilen
şartlar oluşmuşsa sistem çalışır ve kişinin sisteme
erişmesine izin verilir.
2. Biyometrik Tanıma Sistemleri
Biyometri, biyolojik verileri, yani bireyin kişisel bir
nitelik ya da davranışını analiz ederek kimliğini
doğrulama bilimidir [5].
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Biyometrik sistemler ise bireylerin bazı özelliklerini
(fiziksel ve davranışsal özellikler) kullanarak
elektronik
ortamda
tanınmalarını
sağlayan
sistemlerdir.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan biyometrik
yöntemler;
 Parmak İzi
 Yüz
 İris
 Ses
 İmza
 El Geometrisi
Kullanılan diğer biyometrik yöntemler ise;
 Yürüyüş,
 Damar
 Retina
 Yüz Termografisi’dir [6]
3. İris Tanıma Sistemleri
İris, gözün ön kısmında bulunan ve fibroz (lifli)
dokudan oluşan renkli tabakadır. İriste 250’den fazla
görsel karakteristik bulunmaktadır. Bunlar daireler,
benekler, çizgiler gibi belirleyici şekillerdir İris, bebek
embriyo olarak anne karnındayken oluşur ve insanın
ölümüne kadar değişmez. İris tarama biyometrik
taramalar içerisinde en basit olanlarından biridir.
Sıradan bir CCD kamera kullanılarak yaklaşık 15–20
cm uzaklıktan tarama yapılır [7].
Genellikle retina ile karıştırılmaktadır. Fakat Şekil
1’de görüldüğü gibi retina ile iris birbirinden çok
farklıdır.

açılarının dar olması nedeniyle küçük hareketler bile
görüntü yakalamayı zorlaştırabilir. Gözlüklü kişilerin
tarama süresi biraz daha uzun sürebilir ve kameraya
daha fazla yaklaşmaları gerekebilmektedir.
Göz irisinin, biyometrik teknolojilerden
olmasının sebepleri şunlardır;

birisi

•Dünya üzerinde bulunan her insanın gözü eşsizdir.
•Dünyada aynı irisin olma olasılığı 1/1078 'dir.
•Tek yumurta ikizleri aynı DNA yapısına fakat farklı
iris yapısına sahiptir.
•Göz irisi genetik oluşumlardan en az derecede
etkilenir.
•Göz irisi kalıtımsal hastalıklardan etkilenmez.
•Irk, cinsiyet, renk gibi demografik özellikler irisi
etkilemez.
•Gözle görülebilen ve hassasiyet ile ölçülebilen bir
organdır.
• Ömür boyu değişmeyen tek organdır.
•İnsanın doğumun 16. ayından itibaren ölüme kadar
değişmez.
•Göz oluşumu itibari ile muhafazası (göz kapağı)
bulunan bir organdır.
•Doğal içgüdüler ile refleks olarak korunan yegane
vucüt parçası olan başımızda yer alır.
•Göz, insanın yaşamını yitirmesinin ardından
canlılığını en çabuk (3 sn) kaybeden organdır [8] .
•İris tanıma sistemi kişiye zarar vermez. Lazer ya da
benzeri görüntü alma tekniklerine ihtiyaç duymadan
basit bir CCD kamera ile görüntü alınabilmektedir [9].

Şekil 1. Gözün Yapısı
Kullanıcı ile tarayıcı arasında fiziksel temas olmasına
gerek yoktur. Gözlükle bile kullanılabilmesi,
sistemlere kolay entegre olabilmesi ve iris deseninin
en güvenilir desenlerden biri olması iris tarama
sistemlerini daha çok tercih edilir hâle getirmiştir.
İris yapısı küçük olduğu için, irisleri bulmak zor
olabilir. Bu durumlarda hareketli kameralar veya
birden fazla kamera kullanılabilmektedir. Birden fazla
kamera kullanımı, istenilen görüntünün daha kısa
sürede yakalanmasını sağlamaktadır. Kameraların

Diğer kullanılan, biyometrik sistemler içerisinde İris
Tanıma Sistemlerinin bu kadar çok ön planda
olmasının sebepleri olarak, İris’in bu ayırt edici
özellikleri gösterilebilir. Yapılan araştırmalarda,
parmak izi kadar ayırt edici olduğu gözlemlenmiştir.
3.1 İris Tanıma Sistemlerinin Çalışma Şekli
Günümüzde kullanılan iris tanıma sistemleri genelde
aynı mantıkla çalışmaktadırlar. Kamera yardımıyla,
gözün iris kısmının siyah beyaz bir fotoğrafı çekilir.
İris tanıma sistemlerinde kullanıcının izni olmadan
tarama
işlemi
yapmak
neredeyse
mümkün
olmamaktadır. Çekilen fotoğrafta İris kısmı
haricindeki öğelerden resimden çıkartılmaktadır.
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Demodulasyon işlemi ile DNA koduna benzeyen bir
kod üretilir. Üretilen bu kod veritabanındaki diğer
kodlarla karşılaştırılarak işlemler yapılmaktadır. Şekil
2 ‘de bu aşamalar gösterilmiştir.

izi kullanılan biyometrik sistemlerde 60 veya 70
karşılaştırma noktası bulunurken, iris taramada
karşılaştırma için yaklaşık 200 referans noktası
kullanılmasıdır [10].
3.3 Kullanım Alanları
İris tanıma sistemleri; karakollar, havaalanları vb.
güvenlik gerektiren noktalarda kullanılmaktadır.
Ayrıca üniversiteler, şirketler, kuruluşlar personel ve
öğrenci takibi için bu sistemi kullanmaktadır.
Örneğin; California Üniversitesi (ABD),yarı iletkenler
konusunda uzmanlaşmış araştırma merkezinde temiz
oda laboratuarının(clean room) giriş kontrolü için iris
tarama sistemi kurmuştur [11].
Türkiye’de Yaysat, Koç Sistem, Hacettepe Üniversite
Hastanesi, 1.Ordu, İEM, EGM, Hobim Bilgi İşlem,
Akbank, KoçNet ve Adalet Bakanlığı’nın bazı
birimleri gibi bir çok noktada kullanılmaktadır [12].
Iris Tanıma Sistemi, Amerika’da yirmi hapishanede
personel, mahkum ve ziyaretçilerin kimlik tespitinde
ayrıca İngiltere, Japonya ve ABD’de bazı bankalar
tarafından ATM’lerin kullanıcılarının kimlik tespitinde
kullanılmaktadır. Son zamanların en etkin kullanımı
ise
Amsterdam
Schiphol
Hava
Limanı'nda
gerçekleşmektedir. Schiphol Hava Limanı, yurt dışı
seyahatlerdeki elle pasaport kontrolünün yerine
dünyada, ilk kez iris teknolojisi kullanan hava limanı
unvanını kazanmıştır [12].

Şekil 2. İşlem Basamakları [8]
3.2 İris Tanıma Sistemi Kullanma Nedenleri
Kullanılan birçok güvenlik sistemi mevcuttur.
Bunların her birini birbirinden ayıran özellikleri
mevcuttur. Kullanılacak sistemin önemi ve
gereksinimlerine göre bu sistemlerden biri seçilebilir.
İris Tanıma Sistemlerini kullanmak için bazı nedenler
aşağıda belirtilmektedir;
•Şifre, pin numarası gibi unutulma ve paylaşılma riski
olan bilgilere gerek yoktur.
•Sistemin hatalı kabul olasılığı 1/1042'dir.
•Diğer biyometrik sistemler ile karşılaştırıldığında
doğrudan temas olmadığı için hijyeniktir.
•Göz
rengi
belirleyici
bir
faktör
olarak
kullanılmamaktadır.
•Göze hiç bir zararı olmadığı hem uluslararası hemde
ulusal otoriteler tarafından raporlar ile tespit edilmiştir.
•Steril ortamlarda veya koruyucu özel giysilerin
giyilmesi gereken ortamlarda kullanılabilen tek
biyometrik sistemdir. Örneğin nükleer tesisler,
laboratuarlar, ameliyathaneler [8].
•Genel olarak parmakizi tanımaya benzetilen bu
sistemin, parmakizine göre en önemli avantajı, parmak

4. Sonuç ve Tartışma
Uzun süredir kullanılmakta olan İris Tanıma Sistemi,
Biyometrik sistemler arasında son dönemde belirgin
hale gelmiştir. Diğer sistemlere göre artı yanları
olduğu gibi, körlerde ve gözü titreyen bireylerde
uygulanmaması negatif yönü olarak görünmektedir. En
çok tercih edilen sistem olan parmak izi tarama
sisteminden daha ayırt edici olması, kişilerde yaşam
boyunca değişmemesi ve genetik faktörlerden
etkilenmemesi önümüzdeki zamanlarda iris tanıma
sisteminin daha geniş bir kullanım alanı olacağını
göstermektedir.
Bu çalışmada; biyometrik sistemler arasında olan İris
Tanıma Sisteminin çok kullanılan tanıma sistemlerine
göre avantajlı olduğu görülmüştür. Ama henüz yeteri
kadar yaygın kullanılmadığı fark edilmiştir.
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Özet: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, içerisinde faaliyet gösterdikleri ekonomilerin hepsinde kaldıraç
görevi görmektedir. Bu işletmeler hem istihdam bakımından hem de toplumsal istikrar açısından çok büyük bir
öneme sahiptir. Bu çalışmada, Karaman KOBİ’lerinde e-finans uygulamaları kullanım düzeyleri ve algıları
birtakım faktörler açısından bir anket çalışmasıyla araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı, ekonomik sistemin en
önemli oyuncularından olan KOBİ’lerin e-finans hizmetleri kullanım alanının varlığını, e-finans kapsamında
değerlendirilen hizmetlerden işletmelerce kullanılan en yaygın türünün tespiti, etkinlik ve maliyet avantajlarının
ortaya konulması, yeterli düzeyde kullanılmama nedenlerini ortaya koymaktır.
Anahtar Sözcükler: KOBİ, Elektronik Finans, İnternet

Applications of Electronic Finance in SMEs: A Study in Karaman SMEs
Abstract: Small and medium-sized enterprises have a heaver role in all of the economies which they work in.
These enterprises have a major emphasis in both the areas employment and social stability. In this study
investigated by a questionnaire study usage levels and perceptions of e-finance applications at SMEs of Karaman
in terms of some factors. The purpose of this research, existence of e-finance services to the area of use in SMEs
which is the most important players in the economic system, which is the most common type of services
assessed in context of e-finance used in businesses, to reveal the effectiveness and cost advantages and reasons
of insufficient inactivity..
Keywords: SMEs, Electronic Finance, Internet

1. Giriş
21.yüzyıl ekonomik koşullarında rekabetin ulaşmış
olduğu boyutlar, işletmelerin her geçen gün kendilerini
daha iyi düzeylere taşıyacak yeni stratejiler
geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. KOBİ’ler
gelişmekte olan ülkelerde üretim ve istihdamın en
önemli aktörlerinden birisidir. KOBİ’ler toplumun tüm
kesimlerinin günlük ve devamlı ihtiyaçlarının
karşılanmasında tüketici ile doğrudan ilişkili olması,
önemli bir istihdam sağlaması, toplumun büyük bir
bölümünün ekonomik durumuna göre üretimde
bulunması gibi sebeplerle, ülke kalkınmasında önemli
ve ağırlıklı bir yer teşkil etmektedir[1]. KOBİ’ler,
Türkiye ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici
unsurlarında biri olup, Türkiye’nin sosyo ekonomik
gelişmesi açısından çok büyük öneme sahiptir[2].
Yönetim bilimine sürekli yeni yaklaşımların eklendiği
bugünlerde internet tabanlı teknojiler hem işletme
yöneticilerine hem de bireysel hizmet kullanıcılarına
daha bağımsız inisiyatif kullanma imkânı sunmaktadır.
Günümüzde internet gitgide daha da küreselleşmekte,
üzerinde bilgi kaynakları katlanarak çoğalmakta, on
binlerce sistemi birbirine bağlamaktadır. İşletmeler
için bundan daha uygun bir ortam bulmak
zordur[3].Günümüzde küresel işletmecilikle birlikte
işletmeler arasında iletişimin boyutları önemli ölçüde
artmıştır. Bu iletişimin en önemli araçlarından birisi
internettir. Internet'in kişiler ve ülkeler arasında
kullanımının
yaygınlaşmasıyla
birlikte sadece

işletmelere özgü internet uygulamaları üzerinde
çalışmalar yoğunlaşmıştır[4]. Bankalar tarafından
sunulan teknolojik hizmet türlerinin işletme etkinliğini
desteklediği kabul edildiğinde, KOBİ’lerin bu hizmet
türlerinden hangilerine ne gibi ölçütlere göre öncelik
tanıması gerektiği oldukça büyük öneme sahiptir.
Elektronik ödeme sistemlerinin gelişmesi, elektronik
ticareti de geliştirecektir. Çünkü e-ticaretin hızlı
gelişiminin karşısındaki en büyük engel olan, güvenli
ödeme sorunu çözülmüş olacaktır[5].
2.KOBİ’ler ve Elektronik Finans Uygulamaları
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ülke ekonomileri
için vazgeçilmez bir unsur olduğu, ekonomik
canlanma, yapısal değişim ve teknolojik yeniliklere
uyum konusunda önemli rolleri bilinmektedir.
Ülkelerin kalkınma seviyesi ve sektörler arasındaki
farklılıklar nedeniyle, KOBİ tanımlamaları, ülkeden
ülkeye, sektörden sektöre hatta bölgeden bölgeye
değişmektedir. Avrupa Komisyonu’nun KOBİ
tanımlamasında, 250’den az işçi çalıştıran işletmeler
KOBİ olarak kabul edilmektedir[1]. Yakın zamana
kadar özellikle hükümetler tarafından KOBİ’ler
genellikle homojen yapıya sahip işletmeler olarak
düşünülmüşlerdir. Oysa KOBİ’ler kendi aralarında
büyüklük, yapı ve amaç gibi faktörler açısından çok
değişik farklılıklar sergilerler. İşte bu farklılıklar
dünyada halen daha genel kabul görmüş bir KOBİ
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tanımının
oluşturulamamasının
nedeni
olarak
karşımıza çıkmaktadır[6].
Ülkemizde KOBİ ile ilgili tanım, Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yapılmıştır. Bu
tanıma göre, “imalat sanayi sektöründe 1-50 arası işçi
çalıştıran sanayi işletmeleri küçük sanayi işletmelerini,
51-150 arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri de orta
ölçekli sanayi işletmelerini ifade eder” [4].
Tablo 1: KOBİ Tanımı Kaynak: Yazıcı, 2010: 205
Mikro
işletme

Küçük
işletmeler

Orta ölçekli
işletmeler

Çalışan
sayısı

0–9

10–49

50–249

Yıllık net
satış
hâsılatı
Yıllık mali
bilançosu

≤ 1 Milyon
TL

≤ 5 Milyon
TL

≤ 25 Milyon
TL

≤ 1 Milyon
TL

≤ 5 Milyon
TL

≤ 25 Milyon
TL

İnternetin ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte ilk
olarak web tabanlı reklam, pazarlama faaliyetleri önem
kazanmış elde edilen sonuçlar iş dünyasında
uygulamaya dönük süreçler içinde kullanılmaya
başlanmıştır[2]. Web (worldwide web-www) internet
temelli bir gezinti, bir enformasyon dağıtım ve
yönetim sistemi olup kitlesel ya da kişisel iletişimde
dinamik bir biçimde işlemektedir. Web siteleri internet
üzerinde her geçen gün katlanarak artmaktadır[7].
Gerçeklik üç boyutlu iken, web sayfaları iki
boyutludur. Kullanıcı, dünyanın içinde olup görüntüyü
önünde görebilmektedir. Dahası kullanıcı, nesneler ve
insanlar ile sanki aynı mekânda gibi iletişim
kurmaktadır [8].

sahiptir. Internet'te elektronik posta yoluyla çok hızlı
haberleşme yapılabilmekte, aranılan bir konuda iş
yapan firmalara web arama araçları kullanarak
erişilebilmektedir. Ayrıca, internet üzerinde sunulan
tartışma ortamları yoluyla bağımsız çalışma grupları
oluşturulabilmektedir. İ1etişimde bilgilerin güvenliği
de, çeşitli güvenli haberleşme protokolleri ve güvenlik
sistemleri kullanarak sağlanabilmektedir[4]. Elektronik
ticaret ve worldwide web’ in yükselişi, örgütsel
davranış için yeni bir çevre meydana getirmiştir.
Yöneticiler durup dinlenmek bilmeyen talepler için
yeniliklerle uğraşmak zorunda kalmışlardır[9].
Ülkemizde internet gelişimi hızla devam ederken,
Internet World Stats’ınHaziran 2012 yılı araştırması
değerlendirildiğinde internet teknolojisinin oldukça
yaygın olarak kullanıldığı Avrupa’da, internet
kullanıcı sayısı açısından Avrupa’nın ilk on ülkesi
arasında 36,5 milyon kullanıcı ile beşinci sırada yer
aldığı görülmektedir
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bilgiye hızla
ulaşabilme olanağı doğmuştur. İnternet kullanımının
yaygınlaşması ile artık her şey ağlar üzerine taşınmış
ve e-finans, e-devlet, e-ticaret, e-okul, e-posta, e-iş,
gibi başına “e” gelen yani bunların elektronik ortamda
yapıldığını gösteren kavramların sayısı da artmaya
başlamıştır. İnternet her şeyi hızla değiştirmekte ve
günümüz dünyasında bizlere mekândan ve zamandan
bağımsız olarak işlem yapma ve bilgi sahibi olma
imkânı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra eskiden
Günümüzde örgütler, küresel ekonomi ve sürekli
değişen rekabet koşullarında doğru bilgiye en kolay
şekilde ulaşarak daha hızlı karar vermenin ve
yeniliklere uyum sağlamanın yollarını aramaktadır.
Bilgiye hızla ulaşan ve bilgiyi yönetenler, rekabette
avantaj sağlamaktadır.

İnternet, işletmeler açısından elektronik iş ilişkilerinin
yürütülebilmesi için gerekli iletişim olanaklarına
Şekil 1. İnternet Kullanıcı Sayısı Açısından Avrupa’nın İlk On Ülkesi (Milyon)
Kaynak: İnternet World Stats www.internetworldstats.com/stats4.htm, Erişim Tarihi: 05.11.2012
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Mevcut olmayan yeni pazarlar oluşturmakta ve yeni
fırsatlar ortaya çıkarmaktadır[14].Finansal işlemlerin
internet ortamına taşınması ile birlikte kullanıcı
sınırları ortadan kalkmakta, yatırımlarını yönlendirmek
isteyen kişinin veya grubun tercihleri daha çok önem
arz etmektedir.
E-finansı nelerin oluşturduğu konusunda genel kabul
görmüş tanımlar bulunmamakla birlikte bir finansal
kuruluşun dâhil olduğu ve internet aracılığıyla yapılan
herhangi bir işlem e-finans olarak kabul edilmektedir.
Bu çerçevede; bireylerin veya finans-dışı kuruluşların
internet
veya
benzer
bir
iletişim
ağı
kullanarakgerçekleştirdikleri
finansal
işlemler
elektronik finans işlemi olarak tanımlanmaktadır[11].
İnternet
bankacılığı,
elektronik
bankacılığın
gelişiminin bir uzantısı olan ve platform olarak açık ağ
sistemlerinin kullanıldığı, bireysel ve ticari tüm
bankacılık işlemlerinin yapılabildiği, bankaların sanal
ortamda kurmuş oldukları şube dışı hizmetlerin
sunulduğu alternatif bir dağıtım kanalı olarak
tanımlanabilmektedir[12]. Bu tanımlardan yola çıkarak
elektronik
finansın
elektronik
bankacılık
uygulamalarını da kapsadığını söyleyebiliriz.
Bankacılıkta bilgisayar başlangıçta genel müdürlük ve
şubeler arasında bilgi akımını sağlamak, elde edilen
verilerin
toplanıp
saklanması,
bilgi
haline
dönüştürülmesi ve ilgili yerlere kanalize edilmesi
amacıyla kullanılmıştır[13].İnternet teknolojisinin
gelişmesiyle birlikte bilgisayarların kullanımı farklı bir
boyut kazanarak pek çok alanda kullanılmaya ve
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren ve
Türkiye Bankalar Birliğine üye olan kırk dört
kuruluştan yirmi dördünün internet tabanlı hizmet
altyapısına sahip olduğu dolayısı ile elektronik finans
hizmeti sunduğu görülmektedir.
Hızlılık, erişilebilirlik, kolaylık, gizlilik, güvenilirlik
ve müşteriye özel olma hali dünya genelinde
bankacılık hizmetleri için vazgeçilmez temel
standartlar halini almıştır. Bankaların temel ana
fonksiyonlarının icrası çerçevesinde daha çok teknoloji
temelli geliştirilen yeni ürün ve hizmetler kısa bir süre
içinde, yakın rakipler sonrasında da tüm sektör ve
sisteme mal olmaktadır. Bankacılık sektöründe aynı
ürün ve hizmeti bir diğer bankanın ürün ve
hizmetinden farklı kılan ise, ürün ve hizmete ait temel
standartların güçlü ve/veya etkin oluşudur. Rekabet
ürün ve hizmet çeşitliliğinin yanı sıra bu ürün ve
hizmetlere ilişkin temel standartların kalitesi
noktasında gerçekleşmektedir[15].
Bütün bu gelişmeler daha önce bankaların vazgeçilmez
bir unsuru olan şubelerin eski önemini kaybetmesine
neden olmuştur. Ancak, şubeler şekil değiştirmekle
birlikte, halen vazgeçilmez bir dağıtım kanalı olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknolojik gelişmelerle
ortaya çıkan ATM’ler, akıllı kartlar, telefon ve internet
bankacılığı, şubelerin önemini azalmaktan ziyade,
bankacılık hizmetlerinin değişik kanallarla, değişik

hedef kitlelere ulaşmasını sağlayacak destek hizmetleri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankalarda güven
unsuru ilk planda yer aldığı için, müşterinin insan
ilişkisine yönelik beklentisi çok yüksektir ve bu ancak
gelişmiş teknolojik altyapısını tamamlanmış ve
insanların hizmet sunduğu şubelerle mümkün
olabilecektir[13].
Ülkemizde internet üzerinden sunulan bankacılık
hizmetleriyle, herhangi bir bankanın vermiş olduğu
operasyonel işlemlerin neredeyse tamamı internet
şubeleri aracılığıyla sunulurken, yatırım danışmanlığı
gibi uzmanlık isteyen konularda ise bilgilendirme
yapılmaktadır. Bu hizmetlerden birçoğunun banka
kuruluşlarının sistemlerinde farklı isimlerle, farklı
gruplandırmalar arasında yer almasına rağmen temel
bankacılık hizmetleri açısından değerlendirildiğinde
aynı işlevleri yerine getirdiği görülmektedir.Elektronik
bankacılığın iki temel özelliği; faaliyetlerinin
yürütüldüğü teslim kanallarının yapısı ve müşterilerin
bu kanallara erişme yollarıdır. Yaygın teslim kanalları
arasında kapalı ve açık ağlar vardır. Kapalı ağların
erişimi, üyelik koşulları anlaşması ve bağlı olan
katılımcılarla (finansal kurumlar, tüketiciler, tüccarlar
ve üçüncü şahıs hizmeti sağlayıcılar) sınırlı tutulur.
Açık ağların bu tür üyelik koşulları yoktur. Müşterilere
elektronik bankacılık ve hizmetlerinin sağlandığı,
yaygın olarak kullanılan erişim araçları, satış noktaları
terminalleri, otomatik vezne makineleri, telefonlar,
kişisel bilgisayarlar, akıllı kartlar ve diğer cihazları
içerir [13].
Elektronik finans uygulamalarının KOBİ’ler açısından
faydaları;
 Elektronik finans uygulamaları ile muhasebe-finans
birimlerinin iş yükü azalırken yapılan işlemlere dair
kontrol düzeyi artar, bankacılık ve finans konularında
doğru ve hızlı bilgi sahibi olunur,
 KOBİ’lerde finans işlemleri için yapılması gereken
kırtasiye ve personel giderleri e-finans uygulamaları
ile minimum düzeye indirgenmiş olur,
 Klasik finans yöntemlerinde gerçekleşebilecek olası
personel hata riskini ortadan kaldırır,
 KOBİ’ler düzeyinde farkındalık yaratılarak ihtiyaç
duyulan diğer faydalı hizmetlerden yararlanılması
sağlanır,
 KOBİ’ler zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın finans
ve bankacılık uygulamalarını gerçekleştirme olanağına
sahip olur.
İnternet tabanlı uygulamalarla, devlet, bankalar, finans
kuruluşları, işletmeler ve bireyler bilgi teknolojisi
araçlarıyla
birbirleri
arasındaki
etkileşimlerle
toplumsal gelişimi çok daha üst düzeylere
taşıyabilmektedirler. Böyle bir etkileşimle KOBİ’lerin
tek başlarına yapabilecekleri katkılar, e-finans
uygulamalarıyla sinerji yaratılarak bu katkıların
toplamından çok daha fazla yarar sağlayabilir.
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3. KOBİ’lerde Elektronik Finans Kullanımını Gerektiren
Koşullar

Yeni teknolojilerin kullanımı hem gelişmiş büyük
ölçekli kuruluşlar için, hem de teknoloji, pazar, finans
ve yönetim kısıtları olan, küresel boyutta çalışma
olanağı olmayan KOBİ’ler için takip edilmesi gereken
stratejik bir konudur. Ekonomik yaşamda yeni bir
dönem başlatan internet tabanlı uygulamalar klasik
uygulamaların yerini alarak maliyet, hız ve zaman gibi
faktörlerin
önemsenme
düzeyini
artırmıştır.
KOBİ’lerde E-Finans uygulamalarını gerektiren
koşulları temel olarak; rekabet ortamı, maliyet ve
zaman avantajı ve iş yapma usullerindeki değişim
olarak sıralayabiliriz.
3.1.Rekabet Ortamı
Bilişim teknolojisi her sektörü, çalışanlarıyla birlikte
etkileyen, gelişmiş ülkelerde başlayıp tüm dünyayı
saran bir gelişmedir [16]. Bankacılık ve Finans
sektöründe bilgisayar teknolojilerinin kullanımı ve
yaygınlaştırma amaçlarından en önemlisi sektördeki
rekabetin ulaşmış olduğu boyuttur. Ülkelerin
ekonomik ve finansal sınırlarının kalkarak, tüm
dünyanın tek pazar haline dönüşmesi sonucunda ortaya
çıkan küreselleşme yöneliminin amacı, rekabeti en
ekstrem boyutta gerçekleştirmektedir [17].
Bilgi ekonomisinin ortaya çıkardığı sanal ortam
KOBİ’ lerin rekabet edebilmeleri ve gelecekte
meydana çıkacak tepkilere cevap verebilmeleri için bir
fırsattır[9]. Ekonomilerde giderek ağırlıklı bir yere
sahip olan Küçük ve Ortaboy İşletme (KOBİ)’lerin
rekabet
güçlerinin arttırılması
hayati önem
taşımaktadır. Yoğun bir rekabetin yaşandığı yenidünya
düzeninde KOBİ’lerin değişen pazar koşullarına ayak
uydurabilmeleri ve maliyetlerini yönetebilmeleri bilgi
alanlarının genişletilmesi ile doğru orantılı olacaktır
[6]. Ticari rekabetin ekonomik sistem olarak
benimsendiği toplumlarda sistemin sağlıklı olarak
işleyişiyle KOBİ’lerin sistem içindeki varlıkları ve
güçleri arasındaki yakın bir ilişki vardır. KOBİ’lerin
çoğu büyük işletmelerin yerine getiremediği bir takım
fonksiyonları yerine getirdikleri için sisteme olumlu
katkıda bulunmaktadırlar[2]. Gümrük Birliğine geçişle
birlikte Türkiye’deki KOBİ’ler AB’deki teknoloji
seviyesi yüksek sanayilerle rekabet etmek zorunda
kalmışlardır[1].
3.2. Maliyet ve Zaman Avantajı

İnternet tabanlı teknolojik hizmetlerden yararlanmanın
gerekçelerinden biride hizmet maliyetlerinin düşük,
işlem ve uygulamaların hızlı gerçekleşme avantajıdır.
Diğer taraftan bilişim teknolojileri kullanımı kurum
içindeki birimler arasında olduğu kadar kurum ile
diğer kurumlar arasında da doğru ve hızlı bilgi
alışverişini mümkün kılmaktadır[18].
Küçük işletme girişimcileri genellikle sınırlı bir öz
sermaye ile iş hayatına atılırlar. Çoğu durumda bu

sermaye kurulu için gerekli sabit değerlerin akımı ve
çalışma sermayesi için yeterli olmaz. Bu yüzden bu
işletmeler
optimum
büyüklükte kurulamazlar.
Dolayısıyla
optimum
büyüklüğün
sağladığı
avantajlardan mahrum kalırlar[4]İnternet teknolojileri,
KOBİ’lere etkin bir küresel bilişim altyapısı
kurabilmek için üç önemli araç sunmaktadır. İlk
olarak; internet teknolojileri oldukça ekonomik bir
sermaye yatırımını gerektirmektedir. İkinci olarak,
internet KOBİ’lere başta müşteri ve tedarikçilerine
olmak üzere çevresiyle etkin bir iletişim kurabilmek
için altyapı sağlamaktadır. Üçüncü olarak, internet
KOBİ’lerin elektronik ticaret yoluyla gittikçe büyüyen
tüketici
pazarlarına
ulaşmalarına
olanak
sağlamaktadır[2]. Bilişim teknolojileri kullanımı ile
ayrıca kurum içindeki birimler arasında ve bu
birimlerin her birinin çalışanları ile iletişim ve
eşgüdüm
sağlanarak
bürokratik
gelenekten
kaynaklanan gecikmeler en aza indirilebilmekte hem
de yapılacak işlerde zaman, kaynak ve emek tasarrufu
sağlanabilmektedir[18].
3.3. Değişim

Bilgi teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler,
geleneksel organizasyonları farklı bir ortama, sanal
ortama taşımış, ekonomi ve iş dünyasında yeni iş
alanları, yeni meslekler ve yeni iş yapma modellerini
ortaya çıkarmıştır[9]. Değişimin kendi yapısı
değişmektedir. Değişim sürekli ve ısrarcı bir hale
gelmekte ve normal bir olay olarak algılanmaktadır.
Yeni ürün ve hizmetlerin sunum hızı teknolojik
değişimin hızı ile orantılı bir şekilde artmaktadır[19].
Günümüzde sayısal mal ve hizmetlerin rolü artmakta,
bilgiyi depolama ve gönderme teknolojileri
gelişmekte, pazarlama tekniklerinde değişiklikler
ortaya çıkmakta, ödeme teknikleri gelişmelerle
telekomünikasyon endüstrilerin yapısında değişiklikler
yaşanmaktadır [13].
Paradigmalardaki değişime paralel olarak gelişen
internet teknolojisi, bu teknolojilerle uyumlu
uygulama olanağı bulunan bankacılık ve finans
hizmetlerinin gelişimini hızlandırmıştır. Dolayısıyla,
değişimi yönetmek günümüz işletme örgütlerinin en
önemli konusu haline gelmiş bulunmaktadır. Zira
örgütler; ya bilinçli olarak veya ekosistem kanunları
çerçevesinde veya moda ya da geçici özentilerle
kendilerini kısmen veya tamamen değiştirmek
durumundadırlar [20]. Günümüz ekonomisinde hemen
hemen tüm sektörlerde daha verimli çalışma ve
müşteri taleplerini zamanında yerine getirme, kuruluş
imajı ve sürekliliği açısından büyük öneme sahiptir.
Esnek yapılarından dolayı müşteri beklentilerine daha
hızlı uyum sağlayabilen KOBİ’lerin, büyük işletmelere
oranla e-ticarette daha avantajlı konumda oldukları
düşünülmektedir. Dinamik yapıya sahip olan
KOBİ’lerin büyük işletmelerle arasındaki en büyük
dezavantajı olan uzak coğrafyalardaki pazar ve
müşteriye
erişememe
sorunu
da
ortadan
kalkmaktadır[4].
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4.Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma

4.2.Araştırmanın Yöntemi

4.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, ekonomik sistemin en önemli
oyuncularından olan KOBİ’lerin e-finans hizmetleri
kullanım alanının varlığını, e-finans kapsamında
değerlendirilen hizmetlerden işletmelerce kullanılan en
yaygın türünün tespiti, etkinlik ve maliyet
avantajlarının ortaya konulması, yeterli düzeyde
kullanılmama nedenlerini ortaya koymaktır. Konuyla
ilgili işletmelerin olası sorunları hakkında beklentilerin
ve işletmelerin bu tür hizmetlere karşı bakış açılarının
ortaya konulması çalışmanın diğer amaçlarını
oluşturmaktadır.
Çalışma verileri alan araştırması kapsamında
düzenlenen anketler yoluyla elde edilmiştir.
Hazırlanan anketler pilot işletmelerde uygulanarak geri
dönüşler sağlanmış uygulanacak anketlerin tasarımı
yeniden yapılandırılmıştır.
Araştırma kapsamında Karaman ilinde faaliyetlerini
yürüten 81 KOBİ’ye ulaşılmış, bu işletmelerden
elektronik tabanlı finans uygulamalarını aktif olarak
kullanan 52 KOBİ tespit edilmiştir. Araştırmada temel
olarak
e-finans
hizmetlerinden
yararlanan
KOBİ’lerden yararlanılmıştır. E-finans hizmetlerinden
yararlandığını ifade eden 52 KOBİ’ye ayrıntılı e-finans
kullanım düzeyi anketi uygulanmış, anketi yeterli ve
doğru kabul edilen 43 işletme araştırmanın ana
örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmanın sınırlılıklarının başında Karaman da
faaliyet gösteren KOBİ’lerin karmaşık, bürokratik ve
geleneksel finans yöntemlerine bağlılığı ve anket
çalışmalarına isteksiz yaklaşımları göze çarpmaktadır.
Evrenin sınırlı tutulmasındaki temel nedenler
işletmelerin bilgi alışverişine olan isteksizliği ve
zamandır. Araştırmanın yanıt aradığı soruları şu
şekilde sıralayabiliriz:

İşletmeler tarafından e-finans hizmetleri
kullanılmakta mıdır?

E-finans
kapsamında
değerlendirilen
hizmetlerden İşletmelerce kullanılan en yaygın türü
hangisidir?

E-finans kapsamında değerlendirilen hizmet
kullanımı işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre
farklılık gösterir mi?

E-finans hizmetlerinin maliyet avantajı
sektörlere göre farklılık gösterir mi?

Anket çoktan seçmeli soruların yanı sıra e-finans
uygulamalarına yönelik likert ölçeğine göre
yapılandırılmış yargılardan oluşmaktadır. Birinci
bölümde e-finansın kullanım düzeyi algısı, işletme
sektörü,
maliyet
avantajına
yönelik
sorular
yöneltilmiştir. Anketin ikinci bölümünde e-finansın
olası faydaları üzerine yargılar, risk düzeyi tespitine
yönelik yargılar
ve yeterince kullanılmama
nedenlerine yönelik 27 soru yer almaktadır. İkinci
bölümdeki sorular; “1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5 düzeyde
sınıflandırılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS
16.0 (Statistical PackageforSocialScience– Sosyal
Bilimler İstatistik Paketi) paket programından
yararlanılmıştır. Araştırmada, araştırmanın amacına
uygun olarak veriler üzerinde frekans, yüzde ve t-testi
analizleri yapılmıştır. Ayrıca uygulanan anketin
güvenilirliği Cronbach alfa (α) katsayısı kullanılarak
ölçülmüştür. Cronbach alfa (α) değerlerinin 1’e
yakınlığı güvenilirlik düzeyini yansıtmaktadır. Alfa
katsayısı tek başına yeterli bir ölçü değildir, sağlıklı bir
değerlendirme için faktör içindeki tüm yargıların
katsayıya olan etkisi incelenmelidir. Bulunan α
değerleri; çalışma için kullanılabilir düzeydedir.

Bu sorular ışığında oluşturulan hipotezler aşağıdaki
gibi sıralanmıştır.
H1:İşletmeler tarafından en sık kullanılan e-finans türü
para transfer işlemleridir.
H2:E-finans kullanımından elde edilen fayda düzeyi
işletme faaliyet alanına göre farklılık göstermektedir.
H3:E-finans hizmetleri kullanımının maliyet avantajı
sektörlere göre farklılık göstermektedir.

Tablo1.Güvenilirlik Değerleri
Faktör

E-finans İşlemlerinin
olası faydaları üzerine
yargılar
E-finans İşlemlerinin
risk düzeyi tespitine
yönelik yargılar
E-finans İşlemlerinin
yeterince kullanılmama
nedenleri

Cronbach's
Alpha
,948

,931

,901

4.3.Araştırmanın Bulguları
Araştırma sonuçlarının değerlendirildiği bu bölümde,
öncelikle araştırmaya katılan işletmeler ile ilgili genel
bilgiler sunulmuştur. Araştırmada ilk aşama olarak efinans hizmetlerinden yararlanan işletmeler tespit
edilmiştir. Karaman il sınırlarında faaliyetlerini
yürüten KOBİ tanımına uyan 81 işletmeye ulaşılmış,
öncelikle internet tabanlı teknolojilere ve e-finans
uygulamalarına bakış açıları değerlendirilmiştir.
Tablo 2’de görüleceği üzere, KOBİ kapsamında
değerlendirilen 81 işletmenin %53’ünün aktif olarak efinans hizmetlerinden yararlandıkları ve internet
tabanlı teknolojilere tanıdık oldukları görülmüştür.
Genel
olarak
değerlendirildiğinde
e-finans
uygulamalarının işletmelerce kullanıldığı kabul
edilmektedir. Ancak elektronik finans hizmetlerinin
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KOBİ’ler tarafından yeterince kabul görmediği
anlaşılmaktadır. Ancak bu hizmetlerden yararlanma
düzeyi artış eğilimindedir.
Tablo 2.E-finans Kullanımı
İşletmenizde e-finans hizmetlerinden
yararlanılmakta mıdır?
Fr

%

G. %

T. %

Evet

43

53,0

53,0

53,0

Hayır

38

47,0

47,0

100,0

Total

81

100,0

100,0

İşletmenizde sizce e-finans (e-bankacılık, esigortacılık, para transfer ve internet tabanlı
ödeme işlemleri) hizmetlerinden yeterince
yararlanılmakta mıdır?
Fr.
Valid

Araştırmaya örneklem teşkile eden firmaların
ağırlığının Gıda, Tarım Makineleri, Makine İmalat,
Tekstil ve Petrol işletmelerinin oluşturduğu
görülmektedir.

Gıda

G. Y.
%

10 23,3 23,3

Makine İmalat 4 9,3

9,3

G. % T. %

Evet

28

65,1

65,1

Hayır

15

34,9

34,9 100,0

Total

43 100,0 100,0

65,1

32,6

Tablo 5.Tercih edilen e-finans uygulaması

İşletmeniz hangi sektörde faaliyet
yürütmektedir?

%

%

Örneklemi
oluşturan,
e-finans
hizmetlerinden
faydalanan işletmelerin bu işlemlerden hangilerini
kullandıkları sorusu yöneltilmiş birden fazla işlemi
seçme imkânı tanınmıştır. Bu duruma göre en fazla
kullanılan e-finans işlemi türünün internet bankacılığı
ve maaş işlemleri olduğu görülmüştür. Anketi
dolduran işletmelerden %48’inin maaş işlemleri ve
internet bankacılığı hizmetlerinden yararlandıkları
tespit edilmiştir. Yine katılımcı işletmelerden %46,5’i
fatura işlemleri, %44,1’i bilgi edinme, %41,8’i para
transfer işlemleri, %39,5’i yatırım işlemleri, %34,8’i
sigortacılık işlemleri, %25,5’i aracılık hizmetleri ve
%9,3’ü finansal analiz işlemlerini kullandıklarını
belirtmişlerdir.

Tablo 3.Sektör Bilgisi

Fr.

tabanlı uygulamaları kullanan işletmelerin %65,1’i efinans uygulamalarından yeterince yararlandıklarını,
%34,9’luk kısmı ise bu hizmetlerden olması gerektiği
gibi yararlanmadıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 4.Kullanım Düzeyi Algısı

T. Y.
%
23,3

Tekstil

5 11,6 11,6

44,2

Petrol

5 11,6 11,6

55,8

Tarım
Makineleri

6 14,0 14,0

69,8

Çimento

2 4,7

4,7

74,4

Orman
Ürünleri

2 4,7

4,7

79,1

Kağıt

2 4,7

4,7

83,7

Plastik

3 7,0

7,0

90,7

İnşaat

4 9,3

9,3

100,0

Total

43 100,0 100,0

İşletmeniz tarafından sık kullanılan
internet tabanlı e-finans uygulamaları
hangileridir?
İşlem Türü
Evet
%
Hayır
İnternet
21
48,8
22
Bankacılığı
Fatura
20
46,5
23
İşlemleri
Bilgi Edinme
19
44,1
24
Para Transfer
18
41,8
25
İşlemleri
Yatırım
17
39,5
26
İşlemleri
Kredi
15
34,8
28
İşlemleri
Sigortacılık
12
27,9
31
Hizmetleri
Aracılık
11
25,5
32
Hizmetleri
Finansal
4
9,3
39
Analiz
İşlemleri

E-finans hizmetlerinden yararlandığını ifade eden 52
KOBİ’den %23,3’ünün gıda sektöründe, %14’ünün
tarım makineleri imalatında, %11,6’sının ayrı ayrı
tekstil ve petrol ürünleri sektöründe, %9,3’ünün ayrı
ayrı imalat ve inşaat sektöründe, %7’sinin plastik
imalatı sektöründe, %4,7’sinin ise ayrı ayrı orman,
çimento ve kâğıt imalatı sektörlerinde faaliyet
yürüttükleri görülmektedir.
Ayrıntılı anket özellikle e-finans hizmetlerinden
yararlanan işletmelere uygulanmış ve işletmeler
açısından bu hizmetlerden gerektiği ölçüde
faydalanılıp, faydalanılmadığı sorulmuştur. İnternet

İşletmeler tarafından en yoğun şekilde kullanılan efinans hizmetinin internet bankacılığı ve fatura
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işlemleri
olduğu
görülmektedir.
E-finans
hizmetlerinden yararlanan işletmelerin yaklaşık olarak
yarısının
bu
hizmetlerden
yararlandıkları
görülmektedir. “İşletmeler tarafından en sık kullanılan
e-finans alanı para transfer işlemleridir.” hipotezimizin
kabul edilmediğini görmekteyiz. Yine e-finans
kapsamında değerlendirilen para transfer işlemleri,
yatırım işlemleri ve kredi işlemleri kullanıcılar
tarafından tercih edilen uygulamalar arasındadır.
E-finans uygulamalarının kullanıcılara sunduğu zaman
ve mekândan bağımsız işlem yapma faydası yanı sıra
klasik yöntemlere oranla sağladığı maliyet avantajı
oldukça kayda değerdir. E-finans işlemlerini kullanan
işletmelerin %90.7 si klasik yöntemlere oranla maliyet
avantajının %10’ un üzerinde olduğunu belirtmiştir.
Bu maliyet avantajının araştırmaya katılan işletmelerin
%20,9’una göre %11-%25 arasında, %27,9’una göre
%26-%50 arasında değiştiği belirtilmektedir.
Tablo 6.Maliyet avantajı
İşletmeniz tarafından kullanılan internet
tabanlı e-finans uygulamalarının eski
uygulamalara kıyasla maliyet avantajı ne
kadardır?

Fr.
%1-%10
%11-%25
%26-%50
%51-%75
%76-%100
Total

4
9
12
9
9
43

%
9,3
20,9
27,9
20,9
20,9
100,0

G.%
9,3
20,9
27,9
20,9
20,9
100,0

T.%
9,3
30,2
58,1
79,1
100,0

Araştırmaya katılan işletmelerin %41,8’ine göre efinans uygulamaların klasik yöntemlere oranla avantajı
%50’nin üzerindedir. Buradaki maliyet avantajı
yapılacak para transferi, tahsilat veya bankacılık
işlemlerinin klasik yöntemler yerine internet tabanlı
uygulamalarla yapılması durumunda elde edilecek
tasarrufların oluşturduğu maliyet avantajıdır. E-finans
uygulamalarının bunlar dışında işletmeler için müşteri
memnuniyeti ve alternatif seçenek sunabilme gibi bir
takım yapısal avantajlar barındırdığı görülmektedir.
Tablo 7, E-Finans hizmetlerinin fayda, risk ve
kullanılmama düzeyi boyutunda faktörler olarak
KOBİ’lerin 5’li likert ölçeği kapsamında ölçülen
değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Rakamlar 1’e
yaklaştıkça yargılara katılım düzeyi düşüklüğü, 5’e
yaklaştıkça yargılara katılım düzeyi yüksekliğini
temsil etmektedir. Tablo 8’in gözleminden genel
olarak aşağıdaki sonuçları çıkarmak mümkündür.
Fayda başlığı altında toplanan faktörler açısından
değerlendirildiğinde, düzeyin 5’e yakın olması efinans
uygulamalarının
kullanıcılar
açısından
maksimum fayda algısını yansıtmakta olup, en yüksek
değerlerin “e-finansın zaman tasarrufu sağlama

fonksiyonu” ( X = 3,74) ve finansal kuruluşlarla ilişki
düzeyinin şeffaflaştırması” ( X = 3,72) olarak
gerçekleştiği
görülmektedir.
Genel
olarak
değerlendirme yapıldığında işletmelerin e-finans
uygulamalarının olası fayda yargılarına katılım
düzeyinin yüksek olduğu, bu uygulamaların
kendilerine fayda sağladığı konusunda hemfikir
oldukları gözlemlenmektedir. Bu grupta en düşük
değerin yine 3’ün üzerinde “kullanım kolaylığı”
konusunda
(X =
3,48)
olarak
gerçekleştiği
görülmektedir.
Risk algısı faktörleri değerlendirildiğinde düzeyin 5’e
yakın olması e-finans uygulamalarında algılanan risk
düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir. İşletmeler
tarafından e-finans uygulamalarında kabul edilen en
büyük risk faktörleri
“Sunucu Tarafından
Spekülasyon Amaçlı Bilgilendirme Yapılması” ( X =
3,55), “Erişilen Sistemlerde Güvenlik Açıklarının
Bulunma İhtimali Olması” ( X = 3,53) ve “Sunucu
Sistemlerinin Yeterli Kullanım Kolaylığına Sahip
Olmaması” ( X = 3,51) olarak gerçekleşmiştir. Genel
olarak
risk
grubuna
yönelik
yargılar
değerlendirildiğinde
e-finans
hizmetlerinden
yararlanan işletmelerin sunuculardan kaynaklanan risk
faktörlerine daha duyarlı ve güvensiz oldukları
görülmektedir.
Aktif e-finans hizmetleri kullanıcılarının bu
uygulamalardan yeterince yararlanmama veya
kullanım isteksizliği değerlendirildiğin de düzeyin 5’e
yakın olması sıralanan faktörlere katılım düzeyini
yansıtmaktadır. Bilgisayar ve internet tabanlı
teknolojilerle, ihtiyaç duyulan bilgilere istenildiği
zaman anında ulaşılabilmekte bu şekilde işlemelerde
kırtasiyecilik azalmaktadır. Bu grupta yeterince
kullanılmama sebepleri arasında en yüksek katılım
düzeyinin ( X = 3,27) ile “İşlem Sonucu Somut Resmi
Bir Kayıt(Çıktı) İstiyorum” şeklindeki geleneksel
yöntemlere bağlılık olduğu görülmektedir. Yine “EFinans İşlemlerini Güvenli Bulmuyorum” yargısına
katılım düzeyinin ( X = 3,02) ile ikinci sıradaki
kaçınma nedeni olarak görülmektedir. Yeterince
kullanılmama
yargılarına
verilen
cevaplar
değerlendirildiğinde
işletmelerde
geleneksel
bürokratik ve finansal işlemlere bağlılık göze
çarpmaktadır.
İkiden daha fazla grubun anlam düzeylerinin farklı
olup olmadığının daha sağlıklı test edilesi için
özellikle örneklemde homojenlik, normallik, ideal
dağılım gibi faktörler tam olarak yakalanamadığı
takdirde farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit
ederken Tamhane’s T2 testi kullanmak daha uygun
olacaktır. Çalışmamızda sektörler arası e-finans
uygulamalarının geleneksel yöntemlere oranla maliyet
avantajı sağlayıp sağlamadığını ölçmek amacıyla
OnewayAnova- Tamhane’s T2 testi yapılmış ve
sektörler arasında elde edilen maliyet avantajları
arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit
edilmiş(0.489≥0.05).Yine faktörlerin kullanılan efinans hizmetinin yararları ile ilgili olarak yöneltilen
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yargılar tek tek OnewayAnova- Tamhane’s T2 testine
tabi tutulmuş genel itibari ile Tablo 10’da tespit edilen
farklılık dışında anlamlı bir fark bulunamamıştır Tablo
9’da belirtildiği gibi kullanıcıların yargıları fayda
başlığı
altında
toplanan
faktörler
açısından
değerlendirildiğinde ‘Yeni Teknoloji ve Tekniklere

Paralel Faaliyette Bulunmalarını Sağlar’ yargısı
haricinde sektörlere göre anlamlı bir farklılığın
bulunmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu bu
farklılığın Çimento ve Orman Ürünleri sektörleri
arasında yer aldığı görülmektedir.

Tablo 7.E-Finans Hizmetlerinin Fayda, Risk Ve Kullanılmama Düzeyi Boyutunda Faktörler

FAYDA FAKTÖRÜ

YARGILAR

N Min Max. Ort.

St.Sapma

Kullanıcılara Kullanım Kolaylığı Sunar.

43 1,00 5,00 3,4884 1,35176

Kullanıcılar Açısından Zaman Tasarrufu Sağlar.

43 1,00 5,00 3,7442 1,27416

Kullanıcıların İş Hayatını Kolaylaştırır.

43 1,00 5,00 3,6977 1,33693

Kullanıcıların Finansal Açıdan Denetim Kabiliyetini Artırır.

43 1,00 5,00 3,6047 1,25621

Kullanıcıların
Şeffaflaştırır

43 1,00 5,00 3,7209 1,20170

Finansal

Kurumlarla

Olan

İlişki

Düzeyini

Kullanıcıların Bazı Riskleri Görmesi ve Anında Müdahalede
43 1,00 5,00 3,5581 1,38534
Bulunmasını Sağlar.
Kullanıcıların Aktif-Pasif Yönetimi Etkinliğini Artırır.

43 1,00 5,00 3,6279 1,19569

Kullanıcılara İhtiyaç Duydukları Fakat Farkında Olmadıkları
43 1,00 5,00 3,5814 1,27676
Hizmetlerin Sunulmasını Sağlar
Kullanıcıların Finans ve Bankacılık
Bilgilendirilmesine Yardımcı Olur

Konularında

Doğru

43 1,00 5,00 3,6744 1,16947

Farklı Yatırım Seçenekleri ve Kaynak Bilgilerinin Bir Ekranda
Yansıtılması
Kullanıcıların
Yatırımlarını
Daha
İyi 43 1,00 5,00 3,5814 1,25798
Değerlendirmesini Sağlar.

RİSK FAKTÖRÜ

Kullanıcıların Yeni Teknoloji ve Tekniklere Paralel Faaliyette
43 1,00 5,00 3,5814 1,31353
Bulunmalarını Sağlar.
Yanlış ve Hatalı İşlem Yapma Riski Vardır.

43 1,00 5,00 3,2326 1,44481

İşletme Bilgilerinin Çalınma İhtimalinin Olması

43 1,00 5,00 3,3488 1,32528

İstenilen Zamanda Sisteme Erişileme İhtimali Olması

43 1,00 5,00 3,4186 1,38414

Bire Bir İletişimin Sağlanamıyor Olması

43 1,00 5,00 3,4651 1,26017

Erişilen Sistemlerde Güvenlik Açıklarının Bulunma İhtimali Olması 43 1,00 5,00 3,5349 1,33361
Sunucu Tarafından Spekülasyon Amaçlı Bilgilendirme Yapılması

43 1,00 5,00 3,5581 1,22090

İşletme Kullanıcı Bilgilerinin(Şifre vb.) Başkalarının Eline Geçme
43 1,00 5,00 3,3023 1,37208
İhtimali Olması

KULLANILMAMA

Sunucu Sistemlerinin Yeterli Kullanım Kolaylığına Sahip Olmaması 43 1,00 5,00 3,5116 1,35176
Teknoloji tabanlı uygulamalardan hoşlanmıyorum
43 1,00 5,00 2,4419 1,40242
E-Finans İşlemlerini Güvenli Bulmuyorum

43 1,00 5,00 3,0698 1,31648

E-Finans Konusunda Yeterli Bilgim Yok

43 1,00 5,00 2,9535 1,39648

E-Finans İşlemlerini Anlamakta Güçlük Çekiyorum

43 1,00 5,00 2,7209 1,24069

Geleneksel Yöntemleri Değiştirmek İstemiyorum

43 1,00 5,00 2,9535 1,29014

İşlem Sonucu Somut Resmi Bir Kayıt(Çıktı) İstiyorum

43 1,00 5,00 3,2791 1,25974

E-Finans Konusunda Bilgilendirilmedim

43 1,00 5,00 2,7907 1,30125

Maliyetler Konusunda Tereddütlerim Var

43 1,00 5,00 2,8140 1,40163

Valid N (listwise)

43
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Tablo 8.E-Finans Hizmetlerinin Sektörlere Göre
Sağladığı Maliyet Avantajı Farklılığı
Kullanıcıların Yeni Teknoloji ve Tekniklere
Paralel Faaliyette Bulunmalarını sağlar.
(I)
Faaliyette
Bulunulan
Sektör

(J)Diğer MeanDifference
Sig.
Sektörler
(I-J)

Çimento Gıda

,80000 ,999

Makine
İmalat

,25000 1,000

Tekstil

,60000 1,000

Petrol

-,60000 1,000

Tarım
Makineleri

,16667 1,000

Orman
Ürünleri

1,00000 0,000

Kağıt

,00000 1,000

Plastik

,00000 1,000

İnşaat

1,50000 ,931

Orman Gıda
Ürünleri
Makine
İmalat

-,20000 1,000
-,75000 1,000

Tekstil

-,40000 1,000

Petrol

-1,60000 ,519

Tarım
Makineleri

-,83333 ,999

Çimento

-1,00000 0,000

Kağıt

-1,00000 1,000

Plastik

-1,00000 1,000

İnşaat

,50000 1,000

Tablo 9 E-Finans Hizmetlerinin Fayda Düzeyi
Arasındaki Fark

5. Sonuç
Ülkemizde şirketleşme sürecinin ilk adımı, üretim
fabrikalarının çıraklık mecrası, ekonomik canlılığın
göstergesi ve büyük işletmelerin yarı mamul
tedarikçisi olarak kabul edilen KOBİ’ler finansal
açıdan toplumsal istikrarın temel aktörleridir. Tüm
dünyada olduğu gibi sayıları ve bu paralelde istihdama
olan katkıları ülke ekonomileri için hayati öneme
sahiptir. Bu çerçevede KOBİ’lerin etkinliklerini daha
üst noktalara taşıyabilecek, büyük işletmelerle rekabet
edebilme fırsatı yaratabilecek e-ticaret ve e-finans gibi
internet tabanlı teknolojilerden yararlanmaları, sahip
oldukları finansal hareket sınırlılıklarını en azından
zaman ve mekân açısından minimum düzeye
indirecektir.
Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre
KOBİ’lerin finansal konularda internet üzerinden
yapılan işlemlere yeterince güven duymadığı, bu
sorunun kaynağında ise hizmet sunucularına olan
güvensizliğin olduğu görülmektedir. Özellikle
güvenlikle ilgili sorunlar ve sistem açıklarından
oluşabilecek risklerin kendilerini zarara uğratma
ihtimali e-finansın aktif kullanıcılar tarafından
yeterince tercih edilmeme nedenleri arasında
gösterilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcıların
geleneksel yöntemlere olan bağlılığı ve yüz yüze iş
yapma isteği dikkat çekmektedir.
Çalışma sonucu elde edilen sonuçlara göre; e-finans
hizmet sunucularının KOBİ’lere yönelik çalışmalarını
yoğunlaştırmaları,
onların
çekincelerine
karşı
tatminkâr çözüm önerileri getirmeleri gerekirken
KOBİ’lerin ise sahip oldukları teknolojik imkânları
kullanmada daha istekli davranmaları, her iki tarafın
da bilgi teknolojisi yeniliklerinden daha çok kazanım
elde etmelerini sağlayacaktır.
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Bilişim Sistemleri İçin Stratejik Yönetim ve
İnsan-Bilgisayar Yük Dağılımı Denge Problemleri
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Özet: Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin kullanılması ile iş süreçlerinde ve ürünlerde değişimler meydana
gelmektedir. Ancak bu değişimler konusunda yöneticilerde ve tasarımcılarda temel dürtü bilgisayarların
becerilerine göre süreç ve ürünlerin değiştirilmesi üzerine odaklanmaktır. Oysaki insan - bilgisayar etkileşiminde
ve işletmeleri oluşturan iş süreçlerinde insan unsurunun yapabileceklerini göz önüne alma konusunda genelde
tasarımcılar ya da işletme yöneticileri hatalar yapmakta ve yanlış modellere göre ya aşırı iş yükü ya da verimsiz
iş gücü ikilemi ile karşılaşılmaktadır. Bu türden iş gücü dengesizliklerinin önüne geçmek için bilişim
sistemlerinde temel stratejik planlaması ve yönetim süreçlerine yönelik olarak kuramların ve yaklaşımların çok
iyi bir şekilde bilinmesi ve bu bilginin de insan kaynakları yönetimi süreçleri ile uyumlandırılması gereklidir. Bu
çalışmada bilişim sistemleri için kullanılan stratejik yönetim araçları ve kuramları incelenecek ve iş yükü
dengeleme için kullanılabilirlikleri tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: bilişim sistemi stratejisi, iş yükü dengeleme, insan kaynakları yönetimi

Strategic Management for Information Systems and
Human – Computer Work Load Problems
Abstract: There are radical changes in business processes and products with the usage of computer based
information systems. But, the fundamental motivation for these changes from the point of the managers and
designers is changing the processes and the products by considering the skills of the computers. On the other
hand the designers or the organization managers make mistakes about considering the human skills and abilities
about the interaction of human and computer for business processes. These errors cause mistaken models. Thus
either overload for staff or ineffective employment occur. To avoid such unbalanced work load problems one has
to know the fundamental strategic planning for information systems and theories and approaches for
administrative processes. Also all the knowledge mentioned must be harmonized with human resources
processes. In this study some strategic management tools and theories are reviewed and their usability for work
load problems is brought into question.
Keywords: Information systems strategy, work load balancing, human resource management
Giriş
Bilişim sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımının
ardından hem insan kaynaklarının örgütlerdeki
konumu hem de her yönetim düzeyindeki iş yapma
usullerinde büyük değişimler gerçekleşmiştir. Bu
değişim farklı yöntemlerle gerçekleşmiş ve her
değişimde hem iş yükünde hem de iş gücüne
gereksinimde farklılıklar oluşmuştur. Örnek olarak
bazı işletmelerde değişim mühendisliği çalışmaları ile
iş verimliliğinde yüzlerce kat artış meydana gelmiştir.
Bu artış beraberinde insan- bilgisayar etkileşiminde de
aynı oranda artışa olanak sağlamaktadır. Ancak iş
süreci düzgün bir şekilde tanımlanabilirse ve sürecin
işleyiş menzili içinde gri bölgeler kalmazsa yapısal ya
da tekil sorunlar oluşmadan bilgisayar destekli bilişim
sistemleri ile az sayıda personel ile çok fazla işlem
sorunsuz bir şekilde icra edilebilmektedir.
Oysa işletmelerde yönetim düzeyinde yükselme
oldukça karar verme süreçleri daha az yapısal olmakta
süreçler daha az belirgin bir hâl almakta ve gri
bölgelerle karşılaşma olasılığı artmaktadır. Gri

bölgeler için yöneticilerin ya da uzmanların daha
bilişsel becerilerle duruma özel çözümler üretmesi
gerekmektedir. Bu durumlarda bilişim sistemlerine
dayalı iş süreçlerinde gerekli beceriler insana dayalı
beceriler olarak karşımıza çıkmakta, ancak süreçler
bilgisayar becerilerine göre oluşturulmaktadır.
Bilgisayar destekli bilişim sistemlerinin kullanımı ile
birlikte işletmelerde oluşan başka değişiklikler de söz
konusudur. Örneğin bir süreçle ilgili muhatap personel
sayısı azalırken, süreç çıktısını alan istemci/müşteri
sayısı artmaktadır. Ayrıca sipariş usulü kitle
pazarlamacılığı (masscustomization) nedeniyle hem
sayı olarak artan istemci/müşteri sayısında her bir
nesne ayrı bir hizmet/ürün talep etmektedir.Bunun
yanında hızlı bir değişim hızı/ oranı nedeniyle
gündem, beklenti, ihtiyaç, sunulacak hizmet, hizmet
ve/veya ürünün özelliklerinde sürekli bir değişim söz
konusu olmaktadır.
Yukarıda sayılan bütün bu değişimler özellikle
yeknesak işlerin yönetimi ve denetiminin gerçekleştiği
operasyonel düzeyde kendini daha az hissettirirken
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taktik ve stratejik düzeydeki iş süreçlerinde insani
becerilerin daha fazla öne çıkmasını gerektirmektedir.

önüne almak gereklidir. Tablo 1’de bu konuda varolan
çerçeveler ve tanımları sunulmaktadır.

Bu bağlamda değişim mühendisliğinin temel gayesi
olan az personel ile bilgisayar yardımı ile daha fazla iş
yapabilme dürtüsü çalışanlar üzerinde aşırı iş yükü
oluşturmaktadır.

Tablo 1. İnsan Kaynakları için Farklı Çerçeveler [4
]

Bu problemlerin çözümü konusunda çeşitli
tartışmaların önünü açabilmek için konu hakkında
yapılmış çalışmalar ve kuramlar toparlanmalı ve
eşgüdüm – etkileşim alanları belirlenmelidir.
2. Kuramsal Bilgiler
Yukarıda bahsi geçen çalışanlara yönelik yük dağılımı
dengeleme problemi için genel olarak aşağıdaki ana
başlıklardaki kuram ve yaklaşımların incelenmesi
yararlı olacaktır:
- Yönetim ve Organizasyon
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Bilişim Teknolojisi
- Bilişim Sistemi
- Profesyonel Etik

Yapısal
Çerçeve:
Rollere, sorumluluklara,
eşgüdüm ve kontrole
odaklanır. Organizasyon
şeması bu çerçeveyi
tanımlamaya yardım eder

İnsan
Kaynakları
Çerçevesi: İnsanların
ve örgütün ihtiyaçları
arasında
uyum
sağlamaya odaklanır

Politik
Çerçeve:
Örgütlerin farklı bireyler
ve
ilgi
gruplarının
koalisyonundan
oluştuğunu
varsayar.
Çatışma ve iktidar kilit
konulardır.

Simgesel
Çerçeve:
Simgeler
ve
etkinliklerin
ilgili
anlamlarına odaklanır.
Kültür önemlidir.

2.3 Bilişim Teknolojisi

2.1 Yönetim ve Organizasyon
Yönetim, basitçe bir anlatımla bir kuruluşta hedefe
ulaşma yolunda yapılan çalışmaların düzenlenmesidir.
Başka bir ifade ile bir amaca ulaşmak için başkaları ile
işbirliği yapmak, başkalarına iş yaptırma faaliyetidir
[1]. Organizasyon (Örgüt) ise çatışma yönetimi ile
haklar, ayrıcalıklar, yükümlülükler ve sorumlulukların
arasındaki dengenin kurulması ile ilgili bir olgudur [2].
2.2İnsan Kaynakları Yönetimi
Temel dört işletme fonksiyonundan bir tanesi olan
İnsan Kaynakları (İK) yönetimi için aşağıda kavramsal
çerçeve ve tanım sunulmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin
hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri
gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe
alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve
değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış,
çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan,
kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını
geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev
görevi gören bir yönetim anlayışıdır. [3]
Asıl olarak İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel
gayesi örgütün varoluş gerekçesini sürdürebilmesi için
gereken faaliyetleri sağlayan örgüt çalışanlarına
verilecek menfaat araçlarının bütün paydaşları mağdur
etmeden
ve
sürdürülebilirliği
zedelemeden
dengeleyebilmektir. Bu bağlamda insan kaynakları
açısından yönetim ve organizasyon konusu ile
etkileşimin en güzel göstergesi belki de örgütlerdeki
organizasyon şemaları ve görev tanımları olarak
değerlendirilmektedir. Oysa özellikle proje tabanlı
yönetim gerçekleştiriliyorsa başka çerçeveleri de göz

Bilişim
teknolojisi
işletme
içindeki
bilişim
sistemlerinin mekanize edilmesi için kullanılan
bilgisayar ve çevre birimleri için kullanılan bir
terimdir. Temel gayesi yazılım, donanım, veri tabanı
ve uziletişim aracılığı ile verinin yakalanması,
kaydedilmesi, işlenmesi ve gerekli yerlere dağıtımı
konusunda
elektronik
tabanlı
aygıtların
kullanılmasıdır.
2.4 Bilişim Sistemi Stratejisi ve Yönetimi
Bilişim sistemi bir örgüt içindeki faaliyetlerin daha
verimli ve etkin olarak yürütülmesi yolu ile rekabet
üstünlüğü sağlamayı ve varoluşunu güvenceye almayı
hedefleyen, bilgisayar teknolojisi yolu ile iş süreçlerini
verimlileştirerek değiştiren ve bunu yaparken de
mevcut örgütlenme, yönetim, kültür ve diğer insani
unsurları göz önüne alan sosyo teknik bir bilim dalıdır.
Bilişim sistemlerinin geliştirilmesi içinde bulundukları
piyasa/çevre, faaliyet gösterilen sektör, örgütün
halihazırdaki kültürü ile ilgili bir konudur. Bilişim
sistemleri için ele alınacak strateji örgüt stratejisi ile
yüksek düzeyde etkileşim içindedir. Bu bağlamda
bilişim sistemleri için strateji ve yönetim açısından
insan etmenini göz önüne alan bazı ilkeler ve kurallar
aşağıda sunulmaktadır:
Bilişim sistemlerinde bir süreç olarak insanlar, mali
değerler, malzeme ve diğer girdiler bir dönüşüm süreci
ile mal, hizmet, ün ve israf gibi çıktılara
dönüştürülmektedir.
Bu
dönüşüm
sürecinin
yönetilmesi için örgütlenme, bilişim sistemi sürekli
olarak yönetilmelidir (Bknz. Şekil 1).
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Bilişim sistemleri stratejisi ile genel strateji arasındaki
etkileşim farklı senaryolarla uygulanabilir. Eğer
örgütler geleceği öngörerek genel gidişata yön verme
güdüsü içinde olmazlarsa genel strateji bilişim sistemi
stratejisini şekillendirecektir (Bknz Şekil 3 a). Eğer
bilişim sistemlerine göre yeni fırsatlar konusunda
farkındalık geliştirilirse genel stratejik hedeflerde
değişim gerçekleştirilebilir (Bknz Şekil 3 b). Eğer
hem bilişim sistemi hem de genel yönetim için
karşılıklı stratejik etkileşim sağlanırsa her iki tarafta
tam kontrol ve verimlilik sağlanabilir (Bknz Şekil 3 c).
Şekil 1 Bilgisayar destekli bir bilişim
sisteminin öğeleri [5]
Bilişim sistemleri aslında temel olarak veri işleme
merkezi olarak görev yaparlar. Bu sistemler kendi
içinde teknik anlamda yazılım ve donanımı, örgütsel
anlamda da örgüt, çevre, süreçler ve insanlar ile
etkileşim halindedir(Bknz. Şekil 2).

(a)

(b)

(c )
Şekil 3. Genel strateji ve Bilişim Sistemi Stratejisi
etkileşim türleri [5]
Örgütlerde
bilişim
sistemlerinin
örgütle
uyumlandırılmasında hem stratejik hem de yapısal
uyumlandırma karşılıklı etkileşimin sürecin her
adımında kendini gösterdiği bir yapıdadır.
Şekil 2 Bilgisayar destekli bir bilişim
sisteminin öğeleri [5]

Şekil 4. Bilişim sistemi ve örgüt arasındaki uyumlandırmanın planlama ve operasyon için işleyişi [5]
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Bilişim Sistemleri İçin Stratejik Yönetim ve İnsan-Bilgisayar Yük Dağılımı Denge Problemleri
R. Haluk Kul

Bilişim sistemlerinde süreç, insan ve bilişim
sistemleri arasındaki etkileşim için aşağıda
Şekil 5’de gösterilen üç ayrı türde durum
olasılığı vardır.

Şekil 7.Bilişim sistemleri ile ilişkili üç içsel
ilgi öbeği[5]
2.5 Profesyonel Etik
Bilişim sistemlerini tasarlayacak, kullanacak ve bu
sayede örgütlerin kendi menfaatlerini kuruluş
esaslarına göre azami düzeyde tutmaya çalışacak
yöneticilerin iş ahlakı / etik değerler konusunda da
gerekli eğitim ve farkındalık düzeyinde olmaları
gereklidir. Temel etik değerleri için bir çok bilişim
sistemi kitabında ve toplam kalite yönetimi kitabında
bilgiler sunulmaktadır.

Şekil 5.Süreçler, bilişim sistemleri ve insanlar
arasındaki etkileşim [5]

Bilişim sistemlerinin oluşturulmasında esneklik ile
kontrol arasında ve içsel yaklaşımla dışsal yaklaşım
arasında
bir
seçim
yapılarak
konumlama
oluşturulabilir.

Yabancı kaynaklı eserlerden yapılan alıntılar dışında
kendi kültürümüzden de bazı düsturları unutmamamız,
yaygınlaştırmamız ve kullanmamız gereklidir. Örneğin
Prof. Dr. Tamer KUNTMAN’ın bir sözü olan “
yönetici hem vicdan hem izan sahibi olmalıdır” deyişi
aslında insan kaynakları için bilişim sistemlerindeki
aşırı yük dağılımının temel nedenini anlatan bir
tümcedir.
3. İnsan – Bilgisayar Etkileşiminde karşılaşılan
Yük Dengeleme Sorunlarının Gerekçeleri

Şekil 6. Kültür türleriyle bağlantılı bilişim
sistemleri[5]
Bir bilişim sisteminin etkileşim içinde
olduğu paydaşlar örgüt içindekiler olarak
kısıtlanırsa üç ayrı öbekte değerlendirilebilir.
Bunlar stratejik planlama ve yürütmeden
sorumlu olan genel yönetim, bilişim
sisteminin idamesinden sorumlu olan bilişim
sistemi personeli ve son olarak ilgili bilişim
sistemini
kullanarak
faaliyetlerin
yürütülmesinden
sorumlu
olan
kullanıcılardır. Bu işleyiş Şekil 7’de
betimlenmektedir.

Türkiye’de küreselleşme ve dış rekabete açılma ile
birlikte iç piyasalarda da rekabet artmaktadır. Bu
rekabete dayanabilmek için yenilik / inovasyon
becerisi yüksek olmayan bir toplum ve bu toplum
içindeki örgütler olarak kâr amacı güden kuruluşlar
“düşük maliyet liderliği” stratejisini kullanmaktadırlar.
Düşük maliyet liderliği stratejisinde en az kaynak ile
en çok çıktı elde etme dürtüsü ile en az personele en
çok işi yaptırma ve bu personele en az ödemeyi
gerçekleştirme hedefi göz önüne alınmaktadır. Bu
noktada işletme sahipleri ve/veya yöneticileri bilişim
sistemlerini daha az personel çalıştırmak için
kullanılabilecek bir yol olarak görmektedirler.
Bunun dışında bilişim sistemleri ile desteklenen
süreçler için istemci/ müşteriye muhatap olan personel
sayısı azalmaktadır. Ayrıca teknolojideki gelişme ve
hızlı iletişim ortamı nedeniyle işlerin yapısında sürekli
bir değişim söz konusudur. Bilişim teknolojisindeki
gelişmeyle birlikte artık bu değişimlerin her
istemci/müşteriye
özel
olarak
güncellenmesi
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gerekmektedir. İşte bu noktada bilişim sistemleri ile
hizmet veren personele aşırı düzeyde iş yükü
sorumluluğu yüklenmektedir.
Bu eğilim için en izlenebilir örnek olarak yüksek
öğrenim gösterilebilir. Hem Avrupa birliği ülkelerinde
hem de ülkemizde sınıf mevcutları artmakta, yıl içi
ölçülmesi
gereken
performans
miktarları
çoğalmaktadır. Öğrenci miktarının artması ile birlikte
sınama (test) odaklı ölçme değerlendirme öğrencinin
yalnızca veri ezberleme becerisini ölçebilmekte,
bilişim ve irfan düzeyleri konusundaki yetkinlikleri
ölçen
diğer
yöntemleri
uygulamak
gittikçe
zorlaşmaktadır.

sayının Türkçe için yapılan aramada sadece 3 ile sınırlı
kalması operasyonel olmayan alanlar için Türkçe’de
büyük bir araştırma / çalışma eksikliğini işaret
etmektedir. Bu nedenle bilgelik yönetimi sistemleri
konusunda hem kuramsal hem de kılgısal düzeyde
yetkinlikleri artırmak üzere projeler geliştirilmeli ve
hayata geçirilmelidir
Kaynakça

Uzaktan eğitim için uygulanan yöntemlerde de bu
türde sorunların özellikle düşük maliyet odaklı
kurumlarda karşımıza çıkması kuvvetle muhtemeldir.
Yükseköğrenimde müfredat programları değişmekte
ve buna göre öğrencilerin mezuniyet koşulları
değişmektedir. Dikey geçiş veya yatay geçişle gelen
her öğrenci için gelinen yılın müfredatına göre
muafiyet programları oluşturulmaktadır.
Sonuç olarak akademisyenler için bilişim sisteminin
yoğun kullanıldığı öğretim ortamları bu türde yük
problemlerinin oluşması için bir olasılık olarak
varlığını sürdürmektedir. Bu türde aksiliklerin
olmaması için öğretim programları içinde yetkin
“öğrenim yönetim sistemi (LMS)” yapılandırmalarının
oluşturulması ve içeriklerinin veri, bilişim ve bilgi
yüklü olarak tasarlanması gereklidir.
5.Sonuç ve Öneriler
Bilişim sistemlerinin kullanımı ile verimlilik ve
etkinliği arttırmayı hedefleyen örgüt yöneticilerinin
insan – bilgisayar etkileşiminde insan tarafına aşırı yük
ve sorumluluk getirmeyecek tasarımlar ve yürütmeleri
sağlayabilmek için Yönetim ve Organizasyon, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Bilişim Teknolojisi. Bilişim
Sistemi, Profesyonel Etik konularında yetkin olması ve
kavramları birlikte kullanan bir zihniyet geliştirmesi
gereklidir.
Günümüzde düşük maliyet liderliği stratejisi izleyen
kuruluşlarda özellikle talebin yüksek ve arzın az
olduğu durumlarda işletmeler hem çalışanlara
verilenler - istenenler hem de istemci/müşterilere
verilenler – istenenler açısından kurumsal bir bencillik
içinde olabilmektedirler. Bunun önüne geçmek için
öncelikle profesyonel etik konusunda gelişme
kaydedilmesi gerekmektedir.
Bilginin düzeyleri açısından veri – bilişim – bilgi ve
bilgelik diziliminde de gelişmeler dikkatle izlenmeli
ve uygulanmalıdır. Bilgelik konusunda bilgelik
yönetim sistemi (wisdommanagementsystems) terimi
için İngilizce’de Google arama motorunda yapılan bir
aramada 4.6 milyon civarında kayda rastlanırken bu
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Özet: Oturum anahtarları,kriptografide, bir oturuma katılan katılımcıların güvenli bir şekilde iletişim
kurabilmesi için kullanılır. Bu anahtarlar, anahtar kurma protokolleri kullanarak elde edilir. Eğer oturumdaki
katılımcı sayısı ikiden fazla ise o zaman, anahtar kurma protokolleri, konferans ya da grup anahtarı kurma
protokolleri olarak adlandırılırlar. Konferans anahtarı kurma protokolleri: konferans anahtarı anlaşma
protokolleri ve konferans anahtarı dağıtma protokolleri olmak üzere ikiye ayrılır. İlk tipteki protokollerde,
konferans anahtarı oturumdaki bütün katılımcılarınkatılımıyla oluşturulur. Diğerinde ise konferans anahtarı,
güvenilir merkezi bir otoritevasıtasıyla katılımcılara dağıtılır. Bu çalışmada, biz hata toleranslı ve ileri gizlilik ile
güçlendirilmiş yeni bir konferans anahtar anlaşma protokolü sunacağız. Konferans anahtar anlaşma protokolleri
güvenilir, hızlı ve hata toleranslı olmalıdır. Bu çalışmada, sunacağımız protokol şu ana kadar geliştirilmiş
protokollere göre bilinen ataklara karşı daha fazla güvenlik sağlamasının yanında yine diğer protokollere kıyasla
daha iyi performans sağlamaktadır.
A New Conference Key-Agreement Protocol
Anahtar Sözcükler: Konferans Anahtarı Anlaşma Protokolleri, ağ güvenliği, gizlilik, hata toleransı.
Abstract: In cryptography, session keys are used for providing a secure communication among participants of a
session. The key is obtained by using key establishment protocols. The key establishment protocols are called as
conference or group key establishment protocols if the number of participant in the session is more than two. The
conference-key establishment can be categorized into two classes which are conference-key agreement protocols
and conference-key distribution protocols. In the former one, all of the participants in the conference session
agree on a conference key. In the latter one, the session key is distributed by trusted third party. In our study, we
will propose a fault-tolerant conference-key agreement protocol with forward secrecy. Conference-key algorithm
must be secure, efficient and faulttolerant. We will show that our protocol provides security against known
attacks of conference-key agreement protocols while improving the performance of the algorithm.
Keywords: Conference-key agreement protocols, network security, privacy, fault tolerant,
forward secrecy.
1. Giriş
Herhangi bir ağın katılımcılarının güvenli bir şekilde
birbiri ile iletişim kurabilmesi için şifreleme
algoritmaları
kullanmak
gerekir.
Şifreleme
algoritmalarının
çoklu
katılımcılı
ortamlarda
kullanılmasındaki en büyük sorun şifreleme
anahtarının belirlenen ağın katılımcısı olan
herkatılımcıya doğru bir şekilde aktarılmasıdır. Bu
süreç kriptografide anahtar kurma protokolleri diye
adlandırılır ve özellikle periyodik olarak şifreleme
anahtarı güncelleyen sistemlerde hayati önem arz
etmektedirler.
Anahtar kurma protokolleri: anahtar dağıtım ve
anahtar anlaşma şeklinde iki gruba ayrılır. Bu
sınıflandırma, şifreleme anahtarlarının merkezi ya da
merkezi olmayan yöntemler ile yapılmasına göre
belirlenir. Daha açık ifade edecek olursak, eğer
belirlenen
ağdaki
katılımcıların
hepsinin
güvenilirliğine ikna olduğu üçüncü kişi (ya da kişiler)
veya ağın içerisindeki bir katılımcı tarafından
şifreleme anahtarı dağıtılıyorsa bu yöntem, anahtar
dağıtma protokolleri şeklinde adlandırılır. Eğer

şifreleme anahtarı, ağın içerisindeki katılımcıların
birbirlerine kendi oluşturdukları alt anahtarları
yollayıp, yine katılımcılar daha önceden belirlenen
fonksiyon ile hesaplanıyorsa buna anahtar anlaşma
protokolleri denir. Anahtar anlaşma ve anahtar dağıtım
protokolleri, eğer ağın içerisindeki katılımcı sayısı iki
ve ikiden büyükse sırasıyla, konferans/grup anahtar
anlaşma ve konferans/grup anahtar dağıtım
protokolleri şeklinde adlandırılırlar.
Anahtar anlaşma protokolü, ilk olarak, Diffie ve
Hellman tarafından bulunmuştur [1]. Bu çalışmada iki
katılımcının herhangi bir merkezi otorite olmaksızın
nasıl kendi anahtarlarını diğer katılımcıya açıklamadan
ortak anahtarda karar kılınabileceği anlatılmıştır. Daha
sonra, Ingemarsson, bu protokolü birden fazla
katılımcının bulunduğu bir ağa uyarlayabilmek için ilk
konferans anahtarı dağıtma protokolünü geliştirmiştir
[2].
Konferans anahtarı anlaşma protokolleri, yukarıda da
bahsettiğimiz gibi birden fazla katılımcının, hızlı ve
güvenli bir şekilde oturum anahtarını hesaplamak için
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kullanılır. Protokolün hızlı ve güvenli olabilmesi için
aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekir [14]:
 Gizlilik: Oturumun içerisindeki katılımcıların
kendi aralarındaki iletişimin oturum dışındaki
katılımcılar tarafından ele geçirilememesidir
 Hata Toleransı: Kötü niyetli katılımcıların,
oturum anahtarı oluşturma esnasında, diğer
katılımcıların
yanlış
hesaplamasının
önüne
geçilmesidir.
 İleri Gizlilik: Algoritmanın uzun süreli
anahtar kullanımındaki güvenli olmamasıdır. İlk
olarak Diffie, Oorschot ve diğerleri tarafından [3]’te
ortaya çıkartılmıştır.
 Raunt Sayısı: katılımcıların alt anahtarları
birbirlerine gönderirken kaç kez iletişim kurduklarını
gösterir.
 Mesaj uzunluğu: Katılımcıların kendi
ürettikleri alt anahtarları birbirlerine yolladıkları her
mesajın uzunluğudur.
Bu çalışmada, geliştirdiğimiz yeni konferans anahtarı
anlaşma protokolünü anlatacağız. Biz, bu yeni
protokolde, daha önceden geliştirilen protokollere
nazaran belli noktalarda daha güvenli hale
getirmemizin yanında hem katılımcıların gönderdiği
mesajların uzunluğunu düşürdük hem de raunt
sayısınıazalttık. Böylelikle herhangi çoklu katılımcılı
bir ağ için katılımcıların, daha hızlı ve daha güvenli
şekilde yeni anahtarı hesaplaması sağlanmış olduk. Ek
olarak, katılımcı ağına yeni katılımcı eklendiğinde
veya katılımcılardan herhangi bir tanesi oturumu terk
etmek istediğinde, protokolün alt fonksiyonları
sayesinde bütün süreci tekrarlamadan yeni konferans
anahtarını oluşturması mümkün hale getirdik.
Bildirinin sonrakibölümünde, konferans anahtarı
anlaşma protokolünü daha iyi anlatabilmemiz için
gerekli tanımlamaları yapacağız. Daha sonraki
bölümde ise önceki protokollere değineceğiz.
Dördüncü bölümde ise yeni konferans anahtarı
anlaşma protokolünden bahsedeceğiz. Beşinci bölüm,
protokolün güvenlik ve performans analizlerini
anlatacağımız bölüm olacak.Son olarak ise sonuç ve
önerilerden bahsedeceğiz.
2. Genel Tanımlamalar
Bu bölümde konferans anahtarı anlaşma protokolleri
ile ilgili genel tanımları yapacağız. Konferans ağındaki
katılımcıların bulunduğu küme:
, ile
gösterilir ve kümenin eleman sayısı: | |
olmalıdır.Bu liste Tzeng’in protokolü [7] hariç diğer
anlatılan protokollerde dairesel liste şeklinde
kullanılacaktır (ör:
). Katılımcı listesinin
elemanı olan her bir katılımcının bu listeyi bildiği
kabul
edilir.
Konferans
anahtarı
anlaşma
protokollerindeki ortak parametreleri aşağıdaki gibidir
[5]:

1.
; ve büyük asal sayılar,
{ |
} alt grubu için
2. , öyle ki
üreteç,
3. , tekrar saldırıları için zaman damgası,
4. , tek yönlü kıyım fonksiyonudur.
5.
,
katılımcısının
katılımcısı hakkında
gönderilen mesajlar sonunda yaptığı doğrulamanın
sonucunu tutar, bu sonuca göre “hatalı” ya da
“başarılı” değerlerini alır.
6. Uzun süreli özel anahtar:
7. Uzun süreli ortak anahtar:
şeklinde ifade edilir.
Protokolün kurallarına harfiyen uyan katılımcılaraiyi
niyetli katılımcı denir. İyi niyetli katılımcıların,
konferans anahtarını doğru şekilde hesaplamasını
önlemeye çalışan katılımcılara isekötü niyetli katılımcı
denir.
3.Konferans Anahtarı Anlaşma Protokolleri
Önceden bahsettiğimiz gibi konferans anahtarı
anlaşma protokolleri, öncelikli olarak Diffie ve
Hellman tarafından iki katılımcı için geliştirilmiştir
[1]. Daha sonra ise Ingemarsson, ikiden fazla katılımcı
için konferans anahtarı dağıtım protokolü geliştirmiştir
[2]. Bu çalışmalardan sonra ise en önemli uygulama,
Burmester ve Desmedt tarafından geliştirilen kimlik
doğrulamalı ve kimlik doğrulamasız konferans
anahtarı dağıtım protokolleridir [4]. Bu çalışmanın
anahtar dağıtım protokolü olarak adlandırılmasının
nedeni
uzun
süreli
anahtarların,
konferans
katılımcılarına bir merkezden dağıtılıyor olmasıdır.
Yoksa o çalışmada anlatılan ilk kimlik doğrulamasız
protokol yakın zamanda yapılmış bazı konferans
anahtarı protokollerinin temelini oluşturmaktadır.
Örnek olarak [10, 11]’deki çalışmalar verilebilir. Daha
sonra ise Li ve Piepryzk, gizli paylaşım protokollerini
temel alarak bir konferans anahtarı anlaşma protokolü
geliştirmişlerdir [6].Konferans anahtarı anlaşma
protokolleri için bir diğer önemli örnek ise Tzeng
tarafından geliştirilmiş protokoldür [7].Bu çalışma
birçok çalışma için temel oluşturmuştur [8, 9, 10,12]
ve bu kadar önemli olmasının nedeni hata toleranslı
protokoller ilk olarak Tzeng tarafından konferans
anahtarı anlaşma protokollerine uygulanmış olmasıdır.
Bu bölümün devamında, konferans anahtarı
protokolleri ile ilgili iki önemli örnekten bahsedeceğiz.
3.1Tzeng’in
Protokolü

Konferans

Anahtarı

Anlaşma

Tzeng tarafından geliştirilmiş olan protokol, (1) gizli
dağıtım ve teslim etme, (2) alt anahtar hesaplaması ve
doğrulaması, (3) hata tespiti ve (4) konferans anahtarı
hesaplamaşeklinde dört ana işlemden oluşur ve
aşağıdaki gibidir [7]:

456

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

(1)
Gizli dağıtım ve teslim etme:Başlangıçta
katılımcı listesindeki her bir
katılımcısı için
ve
rastgele seçilir.
dereceden
(
üzerinden),
polinomunu oluşturur, bu
polinom,
için
ve (
)
noktalarından geçer. Daha sonra her bir
aşağıdakileri hesaplar ve yayınlar:

Burada üretilen
değerini, katılımcı kendisi hariç
diğer
bütün
katılımcılar
için
hesaplar
ve
olarak, her
(
ve
)
için yayınlar.
(2)
Alt
anahtarların
hesaplanması
ve
doğrulanması: Her bir katılımcı
(
) ve
mesajlarını aldıktan sonra, kendi özel anahtarı ’yi
kullanarak
dereceden ve
(
) değerine
göre
ve
(
)
noktalarından geçen
polinomunu hesaplar.
Daha sonra bu polinomu kullanarak anahtar hesaplanır
. Diğer katılımcılardan gelen her
mesaj için
denklemi
kullanılarak hata kontrolü yapılır. Eğer herhangi bir
katılımcı için hata tespit edilirse,
katılımcısı hatalı
mesaj gönderen
katılımcısı için
mesajını yayınlar.
(3)
Hata tespiti:Bir önceki adımda hata tespit
edilmişse [7]’deki hata tespit
(fault-tolerant)
prosedürüne göre kontrol edilir ve hata tekrar ederse, o
katılımcı katılımcılar listesinden çıkartılır. Daha sonra
protokol 1. adımından tekrardan başlatılır.
(4)
Konferans anahtarının hesaplanması:Farz
edelim ki katılımcı listesinin son hali
şeklinde olsun. Bu durumda konferans
anahtarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
3.2 Tseng’in
Protokolü

Konferans

Anahtarı

Anlaşma

Tseng tarafından geliştirilmiş olan protokol: (1) kısa
küreli anahtar dağıtımı, (2) alt anahtar dağıtımı, (3)
Alt anahtar doğrulama ve konferans anahtarı
hesaplama şeklinde üç adımda gerçekleştirilir [11]. Bu
protokolün Tzeng’in protokolünden [7]
farkı:iki
adımda da karşılıklı iletişim olduğu için hata tespit ve
düzeltme adımı ayrı bir prosedür şeklinde
tanımlanmıştır ve iki adım için de uygulanabilir:
(1) Kısa süreli anahtarların dağıtımı: Her katılımcı
rastgele iki kısa süreli anahtar seçer
ve
aşağıdaki geçici sertifika değerlerini hesaplar ve
) şeklinde yayınlar:

(2) Alt anahtar dağıtımı: Her bir katılımcı diğer
katılımcılardan
) mesajlarını aldıktan
sonra (
ve
için),
’yi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
Daha sonra
ve
kullanılarak
’nin gerçekten
alt grubu için
tanımlı olup olmadığı kontrol edilir. Bu testlerden
herhangi bir katılımcı için hatalı sonuç elde edilirse
(ör. )
mesajı yayınlanır ve hata tespit
ve düzeltme prosedürü işleme konur. Aksi durumda,
her katılımcı (
) rastgele bir
seçer ve
(
) değerlerini yayınlar:

(3) Alt anahtar doğrulama ve konferans anahtarı
hesaplama: Her bir katılımcı
, (
)
parametrelerini
aldıktansonra
ve
kullanılarak doğrulanır. Yine bu
kontrollerden herhangi birinde hata oluşması
durumunda bir önceki adımdaki gibi hatalı katılımcıyı
belirleyip hata tespit ve düzeltme prosedürü çağırılır.
Aksi durumda alt anahtarların ve kısa süreli
anahtarların dağıtımında herhangi bir sorun yok
demektir ve her katılımcı
konferans anahtarını
aşağıdaki gibi hesaplayabilir:

Hata tespiti ve düzeltmesi: Protokolün ikinci ya da
üçüncü adımında herhangi bir
kötü niyetli
katılımcısı
katılımcıların
bulunduğu
listeden
çıkartılacaktır. Bu durumda
katılımcısının bir
öncesindeki katılımcı
ve bir sonrasındaki
katılımcı
, birinci adımda dağıtılmış olan
(
) ve (
) çiftini kullanarak yeni
(
),
(
)
değerlerini yayınlar. Eğer katılımcı sayısı ikiden büyük
olursa
yeni
katılımcı
listesine
göre hesaplanır. Eğer katılımcı sayısı
üçten küçükse bu hesaplama iptal edilir.
4. Yeni Konferans Anahtarı Anlaşma Protokolü
Bu bölümde, Tzeng [7] ve Tseng [11]’deki
protokollerin eksikliklerini göz önünde bulundurarak
geliştirdiğimiz yeni protokolü açıklayacağız. Bu
protokol (1) alt anahtar dağıtımı, (2) alt anahtar
doğrulaması, (3) hata tespiti ve düzeltmesi ve (4)
konferans anahtarı hesaplama olmak üzere dört
bölümden oluşur:

457

Yeni Hata Toleranslı Konferans Anahtarı Anlaşma Protokolü
Orhan Ermiş, Emin Anarım, M. Ufuk Çağlayan

(1)
Alt anahtar dağıtımı: Her bir katılımcı
adet rastgele kısa süreli anahtar seçer
aşağıdakileri hesaplayıp,yayınlar (
):

(2)
(
gelen

, iki
ve

Alt anahtar doğrulama: Her bir katılımcı
),
mesajlarını aldıktan sonra
mesajların
doğruluğunu

,
ve
kullanarak kontrol eder. Eğer gelen değerlerde bir
hataya rastlanırsa yine diğer protokollerde olduğu gibi
hata parametrelerinin tutulduğu matriste ilgili değer
olarak işaretlenir.
(3)
Hata tespiti ve düzeltme: Eğer
ile hatalı olduğu belirlenmiş
katılımcısının
gönderdiği mesaj tekrar hatalı olarak işaretlenmişse,
bu katılımcı katılımcılar listesinden çıkartılır ve ondan
bir önceki katılımcı
tekrardan kısa süreli
anahtarları rastgele seçer
ve diğer
katılımcılara yollayacağı mesajın parametrelerini
tekrardan hesaplayıp, yayınlar (
).
Eğer
hatalı değerler yayınlamadıysa, bu sefer aynı
işlem için uygulanır.
(4)
Konferans anahtarı hesaplanması: Hata
tespiti ve düzeltme adımının ardından eğer katılımcı
listesi yeterli sayıda katılımcı barındırıyorsa (| |
),
konferans
anahtarı
listenin
son
hali
ve
için aşağıdaki gibi
hesaplanır:

5. Güvenlik ve Performans Analizi
Bu bölümde yeni sunduğumuz konferans anahtarı
anlaşma
protokolününTzeng
[7]
ve
Tseng
protokollerine [11] göre güvenlik ve performans
kıyaslamalarını yapacağız.
5.1 Güvenlik Analizi
Güvenlik analizi kısmında,öncelikli olarak konferans
anahtarı
anlaşma
protokollerininuygulanması
esnasında
karşılaşacağımız
özel
durumlardan
bahsedeceğiz. Bunlar kısaca: Yeni katılımcı ekleme ve
katılımcıların sistemden ayrılması şeklindeikiye
ayırabiliriz.İlk başta da belirttiğimiz gibi gizlilik
konferans anahtarı anlaşma protokolleri için büyük
önem arz etmektedir. Bu yüzden sisteme yeni bir
katılımcı dâhil olduğunda o katılımcının eski iletişim
kayıtlarına ulaşmaması gereken durumlar olabilir.
Aynı durum tam tersi için de geçerlidir. Bir katılımcı,
katılımcı listesinde çıkartıldığında, onun yeni iletişim
kayıtlarına ulaşamaması istenir. Bu durumda

konferans anahtarının yeniden oluşturulması ya da
değiştirilmesi istenir. Bu değişiklikler için aslında
yapılacak işlem yukarıda bahsedilen protokollerin hata
tespit ve düzeltme adımlarında kısmen anlatılmıştır.
Biraz daha detaylı anlatacak olursak, Tzeng’in
protokolünde [7] bahsedilene göre kötü niyetli bir
katılımcının konferans anahtarının hesaplanmasını
önlemeye çalıştığında, o katılımcı, katılımcıların
listesinden çıkartılır ve konferans anahtarı anlaşma
protokolü bütün iyi niyetli katılımcılar için en baştan
çalıştırılır. Bu işlem bahsettiğimiz özel durumlar için
de aynı şekilde olacaktır. Yani listeye yeni bir
katılımcı eklenirse ya da kayıtlı bir katılımcı sistemi
terk ederse, protokol yeniden çalıştırılıp yeni
konferans anahtarı oluşturulacaktır.
Tseng’in protokolünde [11] bahsedilen ise biraz daha
farklıdır. Yukarıda bahsedilen hatayı tespit ve
düzeltme adımından yola çıkacak olursak. Bir
katılımcı listeden çıktıktan sonra, çıkan katılımcının
öncesindeki ve sonrasındaki katılımcılar protokolün
ikinci adımını tekrardan hesaplar ve yeni
parametreleriyayınlar. Daha sonra dayeni anahtar
hesaplanır. Yeni katılımcı eklendiğinde de yapılan
işlem fazla değişmeyecektir. Katılımcı listesi
olarak
değiştirilecektir.
Bu
durumda
katılımcısı protokolü baştan
çalıştıracak,
ve
katılımcıları ise ikinci adımı
tekrardan hesaplayacaktır. Bu işlemin dezavantajı ise
[13]’te tanımlanan saldırı ile belirtilmiştir. Bu saldırıya
göre ilk adımda kısa süreli anahtarlar dağıtıldığı ve
protokolün baştan çalışması haricinde değiştirilmediği
için bu parametreler oturumdan ayrılan katılımcının
elinde bulunur. Bu alt anahtarlar ile yeni anahtarı
oluşturmak mümkündür. Yine aynı şekilde sisteme
yeni dâhil olan katılımcı da eski anahtar oluşturulurken
gönderilen mesajların büyük çoğunluğuna sahip
olacağı için eski anahtarı oluşturabilir. Her iki
durumda da gizlilik ihlal edilmiş olacaktır.
Bizim önerdiğimiz protokolde ise katılımcı ekleme şu
şekilde işlemektedir: öncelikli olarak liste
şeklinde güncellenir.
ve
(yeni olduğu için) protokolü baştan çalıştırır, diğerleri
ise sadece önceki anahtarın oluşturulması esnasında
gönderdikleri mesajları tekrardan gönderirler ve her
katılımcı anahtarı hesaplar. Bu durumda yeni katılımcı
haricinde bir katılımcı daha kısa süreli anahtarları
tekrar oluşturmuş olacağı için yeni katılımcının eski
kayıtlara ulaşma imkânı yoktur. Sistemden ayrılma
durumunda da sadece bir önceki katılımcı (yani
katılımcısı ayrılıyorsa
) protokolü baştan çalıştırır
ve kısa süreli anahtarı baştan hesaplayıp, diğer
katılımcılara dağıtır. Bu durumda, [5]’e göre
sistemden ayrılan katılımcının yeni anahtarı ele
geçirmesineimkân yoktur.
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Bir diğer önemli konu da ileri gizlilik konusudur[3].
Eğer herhangi bir anahtar dağıtımı ya da anlaşması
protokolünde, yeni anahtar ile ilgili bilgilerin
dağıtılması tamamen uzun süreli anahtarlara bağlıysa,
o protokol güvenli değildir. Örnek olarak Tzeng’in
protokolünü [7] ele alabiliriz, bir katılımcıdan
diğerlerine
gönderilen
mesajlar,
gönderilen
katılımcının ortak anahtarı ile şifrelenir. Bu durumda
bir katılımcının ortak anahtarına karşılık gelen gizli
anahtarını ele geçirildiği takdirde konferans
anahtarının listenin dışındaki bir katılımcı tarafından
hesaplanmasını engelleyecek bir durum yoktur. İlk
olarak bu yeni özellik Tseng tarafından konferans
anlaşma protokollerine uyarlanmıştır [9].
Bizim protokolümüz de [3]’te bahsedilen ileri gizlilik
özelliğini sağlamaktadır. Konferans anahtarının
hesaplandığı denklem kısa süreli anahtarlar üzerine
oluşturulmuştur. Böylelikle hem gizlilik hem de ileri
gizlilik özelliklerini sağladığı için diğer protokollerden
daha güvenli bir yapısı vardır.
5.2 Performans Analizi
Bu
bölümde,
yukarıda
bahsettiğimiz
protokollerinçalışma performanslarını kıyaslayacağız.
Konferans
anahtarı
anlaşma
protokollerinin
performansları kıyaslanırken iki konuya dikkat
Mesajların
toplam
uzunluğu (bit)

Raunt sayısı

Protokoller

Tzeng [7]
Tseng [11]
Yeni KAAP

5*(n-1) * k
8*k
4*k

1
2
1

Tablo 1: Protokollerin Performans Analizleri
edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bunlar mesaj
uzunluğu ve raunt sayısıdır. Mesaj uzunluğu her
iletişimde gönderilen mesajın uzunluğunu tutar, bu
uzunluk arttıkça mesajı oluşturmak ve doğrulamak için
harcanan zaman da artacaktır. Raunt sayısı ise
protokol esnasında katılımcılar arasında kaç kere
iletişim kurulduğudur.Raunt sayısının artmasıyla
iletişimde gönderilen parametreler ve bu parametreleri
doğrulamak için yapacağımız hesaplamalar artacaktır.
Daha basit bir şekilde ifade edebilmek için bir
katılımcının konferans anlaşma protokolü sırasında
oluşturduğu her parametrenin uzunluğu
bit olsun.
Bir
katılımcının
protokollerin
çalışması
esnasındagönderdikleri toplammesaj uzunluğu ve
raunt sayıları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Ek olarak özel durumlarda ve hatanın düzeltilmesi
durumunda protokollerin kıyaslamasını yapabiliriz.
Listeye
yeni
katılımcı
eklenmesini
dikkate

alırsakTzeng’in protokolünde [7], bütün katılımcılar
protokolü baştan çalıştırmak zorundadır. Tseng’in
protokolünde [11] ise sadece iki katılımcı (
ve )
ikinci adımdan itibaren, yeni eklenen (
) de baştan
itibaren protokolü çalıştırır. Bizim protokolümüzde ise
sadece iki katılımcı (
ve
) baştan itibaren
protokolü çalıştırır. Hata düzeltme ve katılımcının
konferanstan ayrılması durumları da benzerlik
göstermektedir. Tzeng’in protokolünde [7], bütün
katılımcılar protokolü en baştan başlatacaktır.
Tseng’in protokolünde [11], dairesel listeye göre
sadece ayrılan katılımcının ( ) öncesindeki ve
sonrasındaki katılımcılar (
ve
) ikinci
adımdan itibaren protokolü çalıştıracaklardır. Bizim
protokolümüzde ise yine dairesel listeye göre sadece
ayrılan katılımcının ( ) öncesindeki katılımcı (
)
protokolü baştan çalıştıracaktır.
6. Sonuç ve Öneriler
Konferans anahtarı anlaşma protokolleri dağıtık
ağlarda katılımcıların güvenli bir şekilde iletişim
kurabilmesi için gerekli şifreleme anahtarını
oluşturmak için kullanılır. Bu protokollerin hem
güvenli hem de hızlı bir şekilde çalışması
beklenmektedir. Çünkü olası bir hatada daha sonra
katılımcıların veri alış verişi güvensiz bir ortamda
gerçekleşecektir. Bu yüzden, biz daha önce
tasarlanmış olan protokollerin güvenlik eksikliklerini
ortadan kaldırıp, daha hızlı ve daha az bilgi göndererek
konferans anahtarı oluşturulmasını sağladık.
Bu
çalışmada
öncelikli
olarak
protokolün
matematiksel olarak ifade edilmesi ve diğer
protokollere
göre
güvenlik
ve
performans
kıyaslamalarını ifade ettik. Daha sonra çeşitliağlara,
gerçek zamanlı ve kıyaslamalı performansını
gözlemlemek üzere uyarlanabilir.
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Özet: Android, günümüzde yaygınlaşan mobil işletim sistemlerinden biridir. Teknolojiye meraklı birçok kişinin
Android işletim sistemi olan cep telefonlarını ve Tablet bilgisayarları tercih etmeleri, Android işletim sistemine
olan ilgiyi arttırmıştır. Android uyumlu 250.000’den fazla uygulama programı olmasına rağmen, bu işletim
sistemi için yazılacak daha pek çok uygulama programına ihtiyacı duyulmaktadır. Bu çalışmada ÖSYM (Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlara hazırlanan kişilere yardımcı olunabileceği
düşüncesiyle bir sınav uygulama programı hazırlanmıştır. Hazırlanan program; birbirinden farklı birçok sınav
türünü içinde barındırmaktadır. Özellikle çeşitli nedenlerle dershane ve kurslara gidemeyen kişiler için oldukça
faydalı olacaktır. Gerçek sınavda uygulanan bütün kurallar, bu program için de düşünülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Android, Android Programlama, ÖSYM
Abstract: Nowadays, Android is a mobile operating system is widespread. Android operating system, the techsavvy, many people prefer mobile phones and tablet computers, has increased the interest in Android operating
system. Android is compatible with more than 250,000, although the application program, the operating system,
application program, there is a need to write much more. In this study, ÖSYM (Student Selection and Placement
Center) Organized by the idea of preparing for the exam is a test application program has been developed aided
persons. The prepared program is steeped in many different type of exam. Especially for people who for various
reasons cannot go to classrooms and courses would be very beneficial. This program is intended for all the rules
applied to the real exam.
Keywords: Android, Android Programming, ÖSYM
Giriş
“İnsan şeklinde robot” anlamına gelen Android; mobil
cihazlar ve PDA’lar için geliştirilmiş açık kaynak
kodlu bir işletim sistemidir. Android işletim sistemi
Google ve Open Handset Allience ortaklığı ile
geliştirilmiştir. Linux tabanlı açık kaynak kodlu bir
işletim sistemidir.
Android işletim sistemi için tasarlanmış yaklaşık
250.000’den fazla uygulama olduğu bilinmektedir. Bu
uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Android uygulamaları, Android Market‘i kullanarak
indirilebilmektedir. Andorid Market çevrimiçi bir
Android uygulama mağazasıdır. Bu hizmetten
faydalanabilmek için Android Market‘e ücretsiz üye
olmak gerekir. Android işletim sistemi ilk olarak 5
Kasım 2007′de duyurulmuş ve 2008 yılında piyasaya
sürülmüştür. Google Android’i daha önce satın almış
olmasına rağmen, Android işletim sistemi piyasaya
sürüldükten sonra, resmen aldığını duyurmuştur.
Android, Google’ın resmi açıklamasından sonra hızla
yayılarak, 2010 yılının sonlarında, akıllı telefon işletim
sistemi pazarında birinciliği almıştır. Bu tarihe kadar
Symbian bu pazarın liderliğini elinde tutuyordu.
Android işletim sistemi temelde mobil cihazlar için
geliştirilmiş olsa da, farklı donanımlarda(PDA, tablet
Bilgisayar gibi) çalışması için geliştirilmeye devam
etmektedir.
Android’in akıllı telefon işletim sistemi pazarında
liderliği almasında en önemli etkenin, kullanıcılarına
ücretsiz sunulmasıdır. 2011 yılının son çeyreğinden
itibaren piyasadaki en büyük mobil işletim sistemi
olmayı başarmış ve bu başarısını sürdürerek gelişmeye
devam etmektedir[1].

Android açık kaynak kodlu olduğundan ve önde gelen
teknoloji firmaları tarafından desteklendiğinden (Open
Handset Alliance- HTC, Dell, Intel, Motorola,
Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, TMobile, Nvidia, vb.) ilerde Pazar payını artırması
beklenmektedir. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması,
bazı şirketleri Android’i kendi donanımları üzerinde
çalıştırmaya itmektedir. Dünya’da yaklaşık 5 milyar
cep telefonu ve yarım milyar akıllı telefon
bulunmaktadır. Belli bir zaman sonra cep
telefonlarının yerini akıllı telefonlar alacağı
öngörülmektedir. Bu durumda hem akıllı telefon
pazarı çok daha fazla büyüyecek ve Android pazardan
daha çok pay alacaktır[2].
Açık kaynak kodlu ve birçok PDA ile uyumlu olan
Android işletim sistemi günümüzde yıldızı parlayan
bir işletim sistemidir. Cep telefonu kullanıcılarının
Android işletim sistemi olan telefonları tercih etmeleri
ve işletim sistemi Android olan Tablet PC
kullanımındaki artış, Android işletim sisteminin
yaygınlaşmaya başladığının işaretleridir. Android
uyumlu programlar yazılmaya başlanmış olmasına
rağmen bu sistem için yazılacak daha pek çok program
bulunmaktadır.
Bu çalışmada 2003-2012 yılları arasında ÖSYM’nin
düzenlediği bir ya da birkaç sınava hazırlanan kişilere
yardımcı olunabileceği düşüncesiyle Android uyumlu
bir sınav uygulama programı hazırlanılmıştır. Gerçek
sınavda sınav sırasında uygulanan bütün kurallar
program için de geçerlidir. Yani 4 yanlışın 1 doğruyu
götürmesi, sınavın süresi, belli zamanlarda sınavdan
çıkamama gibi kurallar
program için
de
uygulanmaktadır. Bu çalışma Eclipse programı ile
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hazırlanmıştır. İlk sürümü Android 4.2 için
tasarlanmıştır.
Android Platformu
Android işletim sistemi birçok katmandan meydana
gelmiştir. Şekil1’de Android mimarisi gösterilmiştir.

Şekil 1. Android Mimarisi
Android runtime, Java programlama dilinin
işlevselliğini sağlayan çekirdek kitaplıkları kümesi
içerir[3].
Uygulamalar
Android, dahili çekirdek uygulamalar seti ile birlikte
bir e-posta istemcisi, SMS programı, takvim, haritalar
dahil tarayıcı, kişileri ve Java kullanılarak yazılmıştır.
Uygulama Çerçevesi
Açık bir geliştirme platformu sağlayarak, Android
geliştiriciler oluşturmak için yeteneği son derece
zengin ve yenilikçi uygulamalar sunuyor.
Kütüphaneler
Android, çeşitli kitaplıklar tarafından kullanılan C/C++
kümesi içerir. Sistem C kütüphanesi, Medya
kütüphanesi, Yüzey yöneticisi, LibWebcore (modern
bir ewb tarayıcısı motoru), SGL (temel 2D grafik
motoru), 3D – OpenGL uygulamaları, FreeType
(Bitmap ve vektör font oluşturma), SQLite (güçlü ve
hafif ilişkisel tüm uygulamalar için kullanılabilir
veritabanı motoru)
Android Runtime
Dalvik bir aygıt çalıştırılmak için yazılmıştır. Dalvik
(.dex) formatında minimum bellek çalıştırılır[4].
Tasarımı Gerçekleştirilen Sınav Uygulama Sistemi
Bu çalışmada ÖSYM’nin yaptığı sınavları PDA ve
Tablet bilgisayarlarda uygulayarak pratik yapmak
mümkün olmaktadır. Dershane ve kurslara gidemeyen
kişileri sınava hazırlaması bakımında oldukça pratik
ve kullanışlı bir çözüm olacaktır. Çözülmek istenen
sınav ve tarihi seçildikten sonra sınav başlatılacaktır.
Şekil 2’de gösterilen giriş ekranında sınav adı ve yılı
seçilince açılacak olan pencerede ÖSYM kitapçığında
olduğu gibi ilk sayfada Adı Soyadı, Salon No, Sıra No,
Soru Kitapçık Numarası ve uyarılar yazılıdır. Şekil
3’de sınav başlangıç ekranı gösterilmiştir. Şekil 4’te
Sınav kuralları okuma ekranı bulunmaktadır. Şekil
5’de soru çözüm ekranı gösterilmiştir. Şekil 6’da
Sınav bitirme ekranı gösterilmiştir. Sınav zamanı
bitince ya da kullanıcı sınavı bitirince cevap
anahtarının olduğu bir sayfa açılacak ve kullanıcı bu
sayfada bütün sorular için verdiği cevabı, doğru
cevabı,
doğru/yanlış/boş/net
sayısını,
aldığı
puan/puanları görebilecektir.
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Şekil 6: Sınav bitirme ekranı

Şekil 4: Sınav kuralları okuma ekranı

Sonuçlar ve Öneriler
2003-2012 yılları arasında ÖSYM’nin düzenlediği bir
ya da birkaç sınava hazırlanan kişilere yardımcı
olunabileceği düşüncesiyle Android uyumlu bir sınav
uygulama programı hazırlanılmıştır. Gerçek sınavda
sınav sırasında uygulanan bütün kurallar program için
de geçerlidir. Yani 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi,
sınavın süresi, belli zamanlarda sınavdan çıkamama
gibi kurallar program için de uygulanmaktadır. Bu
çalışma Eclipse programı ile hazırlanmıştır.
Geliştirilen ilk uygulama sürümü Android 4.2 için
tasarlanmıştır.
Programa Eklenecek Özellikler;
Programı diğer Android sürümleri için de çalışabilir
hale getirmek
Ekranın uygun bir köşesinin müsvedde olarak
kullanılması sağlanacak
Açılışta isim istenecek ve sınav bitince “Tebrikler
Ahmet güzel bir puan aldın”, “Ahmet şu derste çok
eksiğin var” gibi mesajlar verilecek.
5. Kaynakça
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Şekil 5: Soru çözüm ekranı
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Travel Mate Application”, International Journal of
Computer Applications, (0975 – 8887) Volume 50,
No:16, July, 2012.

463

Mobil İçerik Geliştirme: Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar
Özlem Ozan

464

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Mobil İçerik Geliştirme: Programlama Becerisi Gerektirmeyen Araçlar
Özlem Ozan1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir
ozlemozan@gmail.com
1

Özet: Gerek dünya gerekse Türkiye’deki eğilimler göz önüne alındığında eğitim öğretim için gelecek mecra
mobil platformlar ve mobil uygulamalar olacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de Fatih projesiyle ilk adım atılmıştır.
Bilindiği üzere Fatih projesi ve e-Dönüşüm Türkiye kapsamında her öğretmene ve her öğrenciye tablet
bilgisayar verilecektir. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 600,000 öğretmenin mobil teolojileri diğer bir ifadeyle
tablet bilgisayarları kullanmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda nitelikli mobil eğitim içeriği
bağlamında büyük bir açık oluşacaktır. Hâlihazırda mobil cihazlar dünya genelinde öğrenme süreçlerinde
kullanılmaya başlandıysa da henüz mobil öğrenmenin nasıl tasarlanması ve sunulması gerektiğine dair ortak
söylemler oluşum aşamasındadır.
Alanyazında mobil öğrenmeye dair çeşitli tanımlar bulunmaktadır. İlk yapılan tanımlardan biri Quinn’e(2000)
aittir ve avuç içi cihazların öğrenme için kullanılması şeklindedir. O zamandan bugüne kadar mobil öğrenmenin
tanımının neleri kapsaması gerektiği yönündeki tartışmalar devam etmiştir continued (Laouris & Eteokleous,
2005; Sharples, Taylor, & Vavoula, 2007; Traxler, 2005).İlk yapılan tanımlar cihazların dolaşabilirliğine vurgu
yaparken günümüzdeki tanımlar daha çok öğrenenin hareketliliği ve dolaşabilirliğine vurgu yapmaktadır
(Cochrane, 2010). Hangi noktada durursak duralım gerçek şu ki gerek teknoloji gerekse öğrenen özellikleri
kabuk değiştirmektedir. Mobil uygulama ve içerik geliştirme süreçleri mobil teknolojilerin doğaları gereği
bilgisayar ortamındaki geliştirme süreçlerinden farklıdır, aynı şeklide dolaşım halinde olan öğrenenler için de
farklı yaklaşımlar gerektirmektedir.
Bu çalışmanın amacı, programlama becerisi gerektirmeyen mobil içerik geliştirme ve yayınlama araçlarını
paylaşmaktır. Çalışmada, mobil öğrenme tasarımı ve mobil öğrenme içeriklerinin nasıl olması gerektiğine kısaca
yer verilecek, ardından temel BT becerileriyle bir mobil öğrenme içeriğinin nasıl geliştirilip yayınlanacağı
üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda şuanda popüler olan Creative Book Builder, TouchAppCreator,
EduCreation, ExplainEverything, inkling, iBook Author ve ibuildapp uygulamalarıyla içerik oluşturma süreçleri
ve örnekleripaylaşılacaktır. Çalışmada alanyazın taraması yönteminden ve yazarınalandaki deneyimlerinden
faydalanılmıştır. Çalışmanın, mobil öğrenme içeriği geliştirmek isteyen ancak programlama bilgisi olamayan ya
da programlama bilgisi olup kısıtlı zamanı olan araştırmacı ve geliştiricilerekatkı sağlayacağı ön görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: mobil öğrenme, mobil içerik, mobil içerik geliştirme, mobil içerikyayınlama

Mobile Content Development: Tools which do not Require Programming
Skills
Abstract: Mobile technologies and applications will be the next platform of learning and teaching. Turkey has
initiated FATIH Project with the aim enabling equal opportunities in education and improving technology in our
schools for the efficient usage of ICT tools in the learning-teaching processes by appealing to more sense organs
in all 620.000 schools that are in the preschool education, the primary education and the secondary education
through providing tablets and LCD Smart Boards. Approximately 17 million students and 600,000 teachers will
begin to use tablet computers, mobile theology in other words, in coming years. Therefore, there will be a need
for qualified mobile content. Although mobile technologies have been begun to use in learning process, there is
not a consensus on how we should design and deliver mobile learning. It is still emerging. There are various
definitions for mobile learning in the literature. One of the first definitions belongs to Quinn (2000); he defines
mobile learning as using mobile technologies for learning. The debate on what the definition of mobile learning
should cover so far has continued (Laouris & Eteokleous, 2005; Sharples, Taylor, & Vavoula, 2007; Traxler,
2005). While the first definitions emphasize the mobility of the devices, current definitions emphasize the
mobility of the learners (Cochrane, 2010). Indeed, both the technology and the learner characteristics are
evolving. As a consequence of this, developing mobile content and applications for learning differs than
developing desktop content and applications for learning, and requires different approaches.
The aim of this study is to share the mobile content development approaches and the tools which do not require
programming skills. In the study, mobile instructional design and mobile learning content development is
presented briefly. After that, mobile content development and delivery with basic IT skills will be discussed and
examples with the following apps will be shared: Creative Book Builder, TouchAppCreator, EduCreation,
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Explain Everything, inkling, iBook Author, ibuildapp. Literature review method was used obtain the data about
mobile instructional design, and the author’s experience is used in technical aspect of the study. The author
believes that the study will be helpful to the ones, who want to develop and deliver mobile content buy don’t
have programing skills, and the ones, who have programming skills but have limited time.
Keywords: mobile learning, mobile content, mobile content development, mobile content delivery
Kaynaklar:
http://www.apple.com/ibooks-author/
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Özet: Bu çalışma teknoloji, teknoloji pazarlaması ve yöntemleri hakkında bilgiler içermektedir. Teknoloji,
günlük hayatımızın her alanında, tüm yaş gruplarını etkilemekte ve her geçen gün hayatımızdaki yerini ve
önemini arttırmaktadır. Mobil teknolojilerin ve internet servis altyapılarının gelişmesi ve uygun fiyatlı olması ile
birlikte artık zaman ve yer kısıtlarına bağlı kalmadan teknolojiden ve beraberinde getirdiği yeniliklerden
faydalanmak mümkün olmaktadır. Sosyal medyanın ve paylaşım ağlarının ortaya çıkışı ve her geçen gün
kapsama alanlarının artmasıyla birlikte toplumların teknoloji bağımlılığı artmış ve insanlar arasında her konuda
çok yönlü veri aktarımı ve paylaşımı imkânı ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de “Dijital Pazarlama” kavramı
kendine yer bulmuştur. Teknoloji hedef kitleye ulaşmada vazgeçilmez bir unsurdur. Teknolojik pazarlama
teknoloji kullanılarak markaların reklamı, pazarlanması ve teknolojinin sosyal amaçlar için pazarlanması
anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca teknoloji, her konu üzerinden yapılan pazarlamanın etki çapını arttırmaktadır.
Bu çalışmada teknolojik pazarlamanın aşamaları, çeşitleri, önemi ve sağladığı avantajlar incelenerek bankacılık
açısından uygulama imkanlarına değinilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Teknoloji, Teknolojik Pazarlama, Mobilite, Dijital Pazarlama.

A Review on Technological Marketing
Abstract: This study contains information about technology, technological marketing and methodologies.
Technology affects all age groups and its importance and effect increase in all aspects of our daily lives. Due to
development of mobile technologies and improvement of internet service infrastructure and affordability, time
and place are no longer constraints for utilization of technological innovations. Emergence and increasing
coverage of social media and networks increase dependency on technology in society and sharing versatile data
takes place among people in all matters. As a result, "Digital Marketing" concept has emerged. Technology is an
essential element in reaching the target audience. Technology marketing is advertisement and marketing of
brands, also marketing technology for social purposes by using technology. In addition, technology increases
impact diameter of marketing in every field. In this study, stages, types, importance and advantages of
technological marketing is analyzed.
Keywords: Technology, Technological Marketing, Mobility, Digital Marketing.
1. Giriş
Globalleşen dünyamızda, nüfusun artması, serbest
piyasa ekonomisinin tüm dünyada yaygınlaşması,
hayat standartlarının, iletişim ve haberleşme ağlarının
gelişimi ve buna paralel olarak teknolojiye olan talep
hızla artmaktadır. Teknolojide her gün yeni gelişmeler
olmakta, teknolojinin gelişimi ile teknolojiye olan
talep arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmakta,
teknolojinin gelişimi bir noktada yeni teknolojik
ihtiyaçlara ve taleplere sebep olmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında teknoloji günlük hayatımızda
yer alan vazgeçilmez bir unsur olarak yer almakta ve
kitlelere ulaşmak, pazarlama yapmak için teknolojiden
daha uygun bir altyapı, daha etkili bir alan
bulunmamaktadır. Ayrıca teknoloji, her konu
üzerinden yapılan pazarlamanın etki çapını büyük
ölçüde arttırmaktadır. Örneğin spor alanı üzerinden
yapılan bir reklam veya pazarlamanın etkisi spor
etkinliğinin yer aldığı salon veya stat kadarken,
teknolojinin devreye girmesi ile birlikte internet ve
televizyon gibi araçlar aracılığıyla tüm dünyaya
ulaşmaktadır. Bunlar sadece haberler ile kısıtlı

kalmayıp, bloglar, sosyal medya ve paylaşım ağları ile
etki kitlesi çok büyük ölçüde artmaktadır.
Bu çalışmada, teknolojik pazarlama, teknolojik
pazarlamayı
farklı
kılan
özelliklerden
bahsedilmektedir. Teknolojik pazarlama yöntemleri,
teknolojik pazarlamada gizlilik endişeleri, teknolojik
pazarlama karması açıklanmakta ve uygulamada
örnekler sunulmaktadır.
2. Teknolojik Pazarlama
2.1 Teknolojik Pazarlama Kavramı ve Tarihsel
Gelişimi
Teknolojik pazarlama, en son teknolojiler kullanılarak
satışları arttırmak için kullanılan, hedef kitlelere
ulaşmakta kullanılan bir pazarlama şeklidir.
Hızla gelişen teknoloji, artan mobil cihazlar insanların
yaşam tarzını değiştirdiği gibi satın alma
alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Toplumlar adeta
tüketim toplumu haline gelmiştir. Hem teknolojinin
kendisinin pazarlanması hem de teknoloji kullanılarak
diğer ürünlerin pazarlanması ile firmalar bütçelerinde
“dijital pazarlama’ya yer vermeye başlamışlardır.
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Dijital pazarlamaya bütçe ayırmayan firmaların
rekabette geriye düşmeleri kaçınılmazdır [1].
Teknolojik pazarlama TV, radyo gibi uzun süredir var
olan pazarlama araçlarıyla birlikte internet, mobil
platformlar kullanılarak sosyal medya, paylaşım ağları,
diğer interaktif platformlar aracılığıyla kitlelere
ulaşmayı hedeflemektedir.
Teknolojik pazarlama özellikle radyo ve TV’nin
bulunması ile kendine yer bulmuştur. Teknoloji
pazarlama tarihçesine bakıldığında, 1922’de radyo
reklamları başlamıştır. 1941’de ilk kayıtlı Televizyon
reklamı Bulova saatleri 4000 televizyona ulaşmış,
1954’te televizyon reklamlarının gelirleri radyo ve
dergileri geride bırakmıştır. 1970’te telemarketing
(telefonla pazarlama) ortaya çıkmıştır. 1990–1998
arasındaki dönemde televizyon reklamlarındaki gelir
2,4 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükselmiştir. Bu
esnada yeni teknolojiler ortaya çıkmaya ve geniş
kitleler bu gelişmeler adapte olmaya devam etmiş, cep
telefonları popülerlik kazanmış ve internet ticaret
yapmak için kullanılabilecek bir araç haline gelmiştir.
Arama motorları kullanımı 1995’te Yahoo ve Altavista
ile başlamış, bunları 1997’de Ask.com izlemiştir,
böylece kullanıcılar buralarda ürün ve hizmetlerle ilgili
bilgilere ulaşabilmişlerdir. 2000 sonrasında teknoloji
bağlantılı büyümede %500 artış meydana gelmiş ve bu
teknoloji şirketlerinin performansının göstergesi olarak
kabul edilmişti. 2003 yılında istenmeyen e-posta
(spam) mücadelesi başlamış, e-ticaret hız kazanmış,
Amazon satışları 2006 – 2009 arası 10 milyar dolardan
25 milyar dolara yükselmiştir. 2007 sonrası mobil
dönem olmuştur, 3G mobil telefonlar kullanılmaya
başlanmış, akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ile
birlikte özellikle gençlerde internet kullanımı
televizyon izleme süresini geçmiştir [2].
İnternet’in ortaya çıkışı, özellikle son yıllarda mobil
teknolojilerdeki gelişmeler ve daha erişilebilir olması
ile teknoloji pazarlamadaki en büyük silah haline
gelmiştir. Ayrıca değişen hayat tarzları, günlük hayatın
daha tempolu yaşanması, tüketim oranlarının artması
ile birlikte günümüzde birçok insan teknoloji ile çok
daha fazla entegre olmuş durumdadır. Dünya adeta
“teknoloji çağı”nı yaşamaktadır. Online alışveriş
siteleri, fırsatlar firmaların tüketicilere ulaşmaya
çalıştığı yeni platformlardır. Sosyal medyanın da hızla
gelişmesi ve blog kullanımın artmasıyla birlikte
pazarlamacılar sosyal medya bütçelerini artırmaya
başlamışlar, birçok organizasyon düzenleyerek gerçek
tüketiciler üzerinden reklamlarının yapılmasını
sağlamaya başlamışlardır. Ayrıca Facebook, Twitter
gibi sosyal paylaşım ağları da pazarlama için etkin
olarak kullanılmaya başlamış ve hedef kitleye hızlı ve
yaygın bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadırlar.
2.2 Teknolojik Pazarlamayı Farklı Kılan Özellikler
Teknoloji, her tür pazarlamanın gücünü arttırabilecek,
etki çapını büyütebilecek, yeniliklere açık, kitlelere
anında erişim imkânı sunan hızlı bir pazarlama türüdür
[3].

Yeniliklere Açıklık: Teknolojik pazarlama içerisinde
her gün yeni alanlar doğmaktadır ve teknoloji,
yaratıcılığa açık bir pazarlama imkanı sunmaktadır.
Örneğin reklam denildiğinde önceleri yazılı basın,
radyo ve TV’lerdeki reklamlar akla gelirken şimdi
girilen her internet sitesinde reklam imkânı
bulunmaktadır. Online alışveriş siteleri son 15 yılda
kendilerine yer bulmuştur. Çok daha yeni olan
Facebook, Twitter gibi paylaşım ağları ve bloglar yeni
pazarlama alanları doğmuştur. Yeni mobil ve interaktif
platformlar yaratıcılığa açık pazarlama olanağı
sunmaktadır.
Etki Alanı Yüksekliği: Teknoloji ile her tür
pazarlamanın etki alanı arttırılmaktadır. Diğer
alanlarda yapılan pazarlamalar teknolojik altyapılarla
çok daha geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.
Anında Erişim: Teknoloji pazarlamasında dağıtım
hızlı olmaktadır. Günümüzde özellikle gençlerde
internet kullanımı televizyon izleme oranından
fazladır. Doğru pazarlama taktikleri ile birlikte
kitlelere çok daha hızlı erişim altyapısı teknoloji
tarafından sağlanmaktadır.
3. Teknolojik Pazarlama Yöntemleri
Teknolojik pazarlama konusunda hemen hemen geçen
gün farklı uygulama ve yöntemin ortaya çıktığı, var
olan uygulamaların yenilendiği, optimize edildiği bir
süreç yaşanmaktadır. Bu bölümde yaygın kullanılan
pazarlama yöntemleri öncelik sırası yapılmaksızın ele
alınmıştır.
3.1 Zenginleştirilmiş Gerçeklik
Zenginleştirilmiş Gerçeklik (ZG), gerçek dünya
görüntülerinin bilgisayarlar tarafından oluşturulmuş
yapay nesneler veya bilgiyle birleştirilmesi işlemidir.
Kullanıcının çevresinin yapay içerikle genişletilmesi
olarak da tanımlanmıştır [4]. ZG’in insan algısını
arttırdığı ve karmaşık 3-boyutlu senaryoları anlamayı
kolaylaştırdığı yapılan çalışmalarda görülmüştür [5].
ZG, marka ve kurumlar için önemli bir pazarlama
imkânı sunmaktadır. Bu teknoloji ile çok, gerçek
zamanlık, interaktif yaratıcı ve farklı reklam
filmlerinin çekilmesi olasıdır. Özellikle sosyal
medyanın etkisi ile yeni ve yaratıcı olan her şeyi
büyük bir hızla bünyesine katan ve ZG teknolojisinden
faydalanan markalar günümüz teknoloji dünyasında
çok daha kalıcı bir etki yaratmayı başarabileceklerdir.
Bu teknolojinin yaygınlaşması ile beraber müşteriler
üzerindeki etkisi azalacaktır. Dünyada örneklerinin
reklam ve pazarlama alanında getirdiği büyük başarılar
var olmakla beraber Türkiye’de örneklerinin henüz
olgunlaşmadığı görülmektedir.
Bankalar açısından ATM, Şube lokasyonlarının
belirlenmesi, anlaşmalı kurumların ve üye İşyerlerinin
belirlenmesi,
kredi/mevduat
fiyat
bilgilerinin
yayınlanması, işlem setlerinin yayınlanması gibi
alanlarda kullanılabilir.

468

Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya

3.2 İndirim Kuponu-Fırsat Siteleri
Kupon siteleri, dönemsel olarak firmaların ürün
gruplarına yönelik düzenlediği indirim kampanyalarını
belirli kodlar aracılığıyla yayına sunan ve bu kodlar ile
alışverişin gerçekleştirilmesi ile özel indirim
fırsatlarına sahip olunmasını sağlayan web siteleridir.
Pek çok firma birlikte çalıştıkları kupon sitesine özel
kodlar geliştirerek alışverişler sırasında anında indirim
alınmasını sağlamaktadır. Orijinal ve marka olan
ürünlerin satıcı tarafından pazarlanması, müşteri
tarafından da çok avantajlı fiyatlarla satın almasını
kolaylaştıran ve çoğunlukla şehirlere özel indirimler
sağlayan fırsat siteleridir.
Bankacılık için ürün satışı, kredi mevduat pazarlama,
işlem ücreti indirimleri, bonus, puan tarzı fayda
uygulamaları şeklinde uygulamalar yapılabilir.
3.3 Sosyal Ağ Pazarlaması
Sosyal Medya, bireylerin sınırları belirlenmiş bir
sistem içinde halka (yarı) açık profil oluşturmasına,
bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların listesini açıkça
vermesine, bu diğer kullanıcıların sistemdeki
listelenmiş bağlantılarını görmesine ve aralarında
gezmesine izin veren web tabanlı hizmetlerin tümü
olarak tanımlanabilmektedir.
Birçok şirket tarafından kullanılan ve gittikçe gelişim
gösteren kârlı bir iş yapısıdır. Bu iş yapısının diğer
yapılara göre birçok artısı vardır, en önemlisi de bu
yapıyı kullanan kişilere de kazanç sağlamasıdır. Bu
yapıda reklamlar gider olarak yansımaz çünkü reklamı
ziyaretçiler yapar. Reklam yapan bu kişiler bundan
kazanç sağlarlar ve Sosyal Medya Pazarlama bu
kişilere kendi işini kurma olanağı sağlar. Bu yapı
kolay satış ve yüksek kazanç sağlar. Social Network
(sosyal ağ), kişilerin birbirleri ile çeşitli ilişkiler ile
bağlı olduğu bir yapıdır. Bu tür bağlantıların konusu
genelde arkadaşlık üzerine olsa da finans ve ticaret
üzerine de olabilir. Yani bir internet sitesinde
sergilenen ürün veya hizmetin insanlara sunuluş
şeklinin sosyal ağlarla yapılmasıdır. Sosyal ağ
pazarlama (social network marketing) ise ticari bir
öneme sahiptir. Site üzerinden size getiri sağlayacak
işlemlerdir. Sosyal Medya Pazarlama giderek büyüyen
yapısı ile gelecekte internetin kendisi olmaya adaydır,
insanlar burada zaman geçirmekte, isteklerini burada
gidermeye çalışmakta, her şeye buradan ulaşmak
istemekte, dolayısı ile bu istek sonucunda bu yapıların
alt yapısı da gittikçe gelişmektedir [6].
Bankalar açısından sosyal ağ, kanal uygulamaları
(şube, Internet gibi), Facebook/Twitter bankacılığı ve
sadakat uygulamaları şeklinde kullanılabilir.
3.4 Arama Motorları
Arama motorları optimizasyonu (SEO) ile hedeflenen
bir kitleye ulaşabilmek için kullanmak istenilen ve
arama hacmi yüksek olan anahtar kelime ve kelime

dizinlerinde, arama motorları organik arama sonuçları
içerisinde üst sıralarda yer almayı sağlayacak
çalışmalar bütünüdür [7].
Arama motorları kullanarak yapılan pazarlama
faaliyetleri “Arama motorları pazarlama” (SEM)
olarak adlandırılmaktadır. Arama motorları pazarlama,
arama motorları ücretli reklam ağlarını kullanıp, arama
motorları reklam sonuçları içerisinde yer alarak, hedef
kitleye ulaşmayı sağlayan ücretli yöntemlere
denilmektedir. Genelde tıklama ve gösterimler
üzerinden bu metotlar, hedef kitleye ulaşabilmek için
en kestirme yoldur. SEM uygulamaları bakımından
dikkate alınması gereken en önemli noktalar ise,
kullanmak istenilen anahtar kelimeler, odaklı
ziyaretçiler açısından ve anahtar kelime maliyetleri
açısından dikkate alınması gereken en ince ayrıntıların
ve
ayarlamaların
olduğu
noktalardır.
SEM
uygulamaları sadece arama sonuçları ile sınırlı
olmamakla birlikte, seçimlere göre ilgili piyasayla
ilgili olan siteler içerisinde de reklam varyasyonlarının
gösterilmesine olanak sağlar [8].
Bankalar açısından arama motorlarında ürün satışı,
kredi mevduat pazarlama ve üye işyerleri ile işbirliği
gibi yöntemler kullanılabilir.
3.5 Oyunsallaştırma
Oyunsallaştırma (Gamification) başta pazarlama
olmak üzere, eğitim, çalışan performansı, sağlık ve
sosyal değişim gibi oyun olmayan ortam, uygulama ve
aktiviteleri oyun mekaniği ile işleten bir trend olarak
açıklanır. Yapılan araştırmalara göre 2015 yılına
kadar, inovasyon süreçleri yöneten kuruluşların yüzde
50'sinden fazlası oyunsallaştırma süreçleri kullanarak
inovasyon süreçlerini yöneteceklerdir. Temel eğilim
tüketim malları pazarlama ve müşteri tutundurma
hizmetleri olacaktır. Bu oranın küresel piyasadaki en
büyük 2000 kuruluş için % 70 olması öngörülmektedir
[9].
Oyunlaştırma, sadakat programlarının eğlenceli, sosyal
ve rekabetle zenginleştirilmiş online versiyonudur.
Oyunlaştırmada ise asıl amaç asla eğlendirmek, “oyun
oynatmak” değildir. Oyunlaştırma, oyunun kendisi
gibi bir ürün değil, bir pazarlama yöntemidir.
Oyunlaştırmanın merkezinde ürün ya da hizmet, bir
başka deyişle “asıl değer” denilen ana iş yer alır. Oyun
unsurları ise kullanıcının ilgisini çekmek ve korumak
için bu “asıl değer”in etrafına yerleştirilir. Örneğin
YemekSepeti.com için “asıl değer” online yemek
siparişi işidir. Doğal olarak Yemek Sepeti, Türkiye’nin
en çok kullanılan sipariş portalı olmak ve kullanım
oranını sürekli yükseltmek istemektedir. Eğer
YemekSepeti.com üzerine kullanıcı etkileşimini
arttırmak amacıyla ödül sistemi, üyelik kaydınızın ne
kadarını doldurduğunuzu gösteren bir “progress bar”,
yemeğe meraklı kullanıcılar için, oyun unsurları
eklenerek, eğlenceli bir statüye dönüştürülebilir [10].
Bankacılıkta oyunsallaştırma ile kanalları öne
çıkarmak için maç bileti, konser vb. gibi kampanyalar
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ile müşteriler teşvik edilebilir, sosyal medya
entegrasyonu ile de yaygın şekilde kullanılabilir.
3.6 Viral Pazarlama
Viral pazarlama, İnternet ortamında kişilerin bir
pazarlama mesajını diğer insanlara aktarmalarını
teşvik eden stratejiyi tanımlamakta ve bu şekilde
mesajın yayılımında önemli bir potansiyele işaret
etmektedir. Viral pazarlama, işletmeler tarafından
sunulan mal ve hizmetler hakkında bir vızıltı veya
söylenti yaratmanın en etkili ve maliyet etkin
yöntemlerinden de biridir ve etkili ve teşvik edici
mesajların İnternet ortamında yayılmasını sağlayarak,
bir pazarlama mesajını başkalarına göndermek için
teşvik etme stratejisidir. Temel olarak İnternet
üzerinden gerçekleştirilen Viral pazarlama, ağızdan
ağıza pazarlamanın teknolojik boyutu olarak da
tanımlanabilir [11].

müşterilerin satın alma eylemine geçmesine neden
olabilir. Kısacası mobil pazarlamayı cep telefonları
üzerinden yapılan tanıtım, reklam ve satış faaliyetleri
şeklinde tanımlamak mümkündür.
Mobil pazarlamada biri itme (push) diğeri de çekme
(pull) olmak üzere iki tutundurma stratejisi
bulunmaktadır. İtme stratejisi firmaların veritabanları
üzerinden kişilerin cep telefonlarına ulaşması olarak
tanımlanabilir. En yaygın şekli SMS ile kampanya,
indirim gibi bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasıdır.
Çekme stratejisi ise, daha çok “şifre gönder çekilişe
katıl” şeklindedir. Bu yöntemde klasik reklam
araçlarıyla duyurulan kampanyaya kullanıcılar cep
telefonları aracılığıyla katılırlar (Örneğin, ürün
paketinden çıkan şifrenin SMS ile gönderilmesi gibi).
Bu şekilde düzenlenen kampanyalar satışla doğrudan
ilgili olduğu için pek çok firma tarafından sıkça tercih
edilmektedir [12].
4. Teknolojik Pazarlama Gizlilik Endişeleri

3.7 E-posta Pazarlaması
Kullanıcılara ulaşmak ve onların tekrar tekrar bir
siteye
gelmesini
sağlamak
için
başvurulan
yöntemlerden biri de e-posta pazarlamasıdır. E-posta
pazarlaması ile izin alarak ulaşılan kullanıcıları siteye
yönlendirerek ürün ya da hizmetlerin tanınması,
benimsenmesi ve satın alınması sağlanır. Herkesin her
gün onlarca benzer e-posta aldığı düşünülürse bunu
başarabilmek aslında hiç de kolay değildir. Bir web
sitesine ziyaretçi çekebilmek ve onları müşteriye
çevirebilmek için şık tasarımlar ve düzgün içeriklerle
donatılmış e-postalar hem benzerleriyle, hem spam
filtreleriyle, hem de alıcıların kısıtlı zamanlarıyla
yarışıp durmaktadır [10].
E-posta gönderimlerine verilen tepkileri izlemek,
müşterilerle ilişkinin başarısını anlamak açısından
önemlidir. Planlı kampanyalar, otomatik ve zamanında
içerik göndererek müşterileri bağlı tutmanın en iyi
yollarından biridir. Otomatik olarak tetikleyici epostalar göndermek, markanın müşterilerle sürekli
bağlantı kurmasını ve onları hareket geçmeye teşvik
etmesini sağlaması anlamına gelir. Neyi göndermenin
gerektiğini belirlemenin en iyi yolu, tetikleyicileri
tanımlamaktan geçer.

Teknolojinin gelişimi ve iletişim altyapılarının
gelişmesiyle mobil reklam daha popüler hale gelmiştir.
Ancak bazı mobil reklamları gizlilik ihlallerine yol
açacak şekilde tüketiciden gerekli izin almadan reklam
yayını yapmaktadırlar. Tüketiciler genelde güven
hissetmek isterler ve uzun vadede tüketici kendini
koruma eğilimindedir. Gizlilik sorunu teşkil eden 4
temel faktör bulunmaktadır. Bunlar Mobil spam,
kişisel kimlik, konum bilgileri ve kablosuz güvenlik
olarak sınıflandırılabilir [13].
Sosyal ağlarda gizlilik ve güvenlik konusu kullanıcılar
tarafından her geçen gün daha fazla önem
kazanmaktadır. Kullanıcılar güvenlik konularıyla
yakından ilgilenirken, hesaplarındaki gizlilik ayarlarını
aktif hale getirmeye de çok dikkat etmemektedirler.
Diğer taraftan her yeni bir sosyal ağ beraberinde farklı
güvenlik ve gizlilik ayarlarını da kullanıcıların
karşısına çıkartmaktadır. Genelde kullanıcılar hesap
ayarlarındaki gizliliğe önem vermemekte, çoğu
kullanıcı farkında bile olmamaktadır. Kişiye özel
bilgilerin sosyal medya sahipleri tarafından pazarlama
faaliyetlerinde
veri
madenciliği
gibi
ilave
algoritmalarla kullanılması çok yaygın bir durumdur.
5. Teknolojik Pazarlama ile İlgili Uygulamada
Örnekler

3.8 Mobil Pazarlama
Mobil pazarlama, işletmeyle ilgili tüm çıkar gruplara
faydası olacak şekilde mobil telefonlar aracılığıyla
malların, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulması
sürecinde yararlanılan kablosuz etkileşimli (interaktif)
bir pazarlama aracıdır. Mobil telefonlar, mobil
pazarlama içinde önemli bir tutundurma aracı
olmasından dolayı satış, reklam, satış geliştirme,
halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinin
daha etkin bir şekilde yerine getirilmesini
sağlamaktadır. Örneğin, bir mağaza, işyeri veya
lokantanın önünden geçerken hedef müşterilerin mobil
telefonuna gelen kampanya bilgileri, o mesajı alan

Teknolojik pazarlamaya ilişkin uygulamada birçok
örnek bulunmaktadır. Bu bölümde bu konudaki
örnekler verilmektedir.
5.1 Nike+ (Oyunsallaştırma)
Nike, spor yapmayı teşvik etmek için oyunsallaştırma
mekanizması kullanarak oyun gibi çalışan Nike+’yı
[14] geliştirmiştir. Bu uygulama ile beraber kişi kendi
performansını tarihsel olarak gözlemleyebilmekte,
sosyal çevresi ile paylaşabilmekte veya arkadaşlarının
performansını gözlemleyebilmektedir. Bu uygulama
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aracılığı ile Nike kullanıcı ve kullanıcı sosyal
çevresinde marka olarak sürekli gözükmeyi ve marka
tutunmasını sağlayabilmektedir. Paralelinde Nike bu
tip bilgileri kullanarak kişiye özel ürün önerme
yönünde faaliyet gösterebilmektedir.
5.2 Vodafone ve Caffé Nero
2011 yılının son çeyreğinde Vodafone ve Caffé Nero
ilginç bir kampanya ile müşterilerinin dikkatini
çekmeyi başarmıştır [15]. Caffé Nero mağazalarının
önünden geçen Vodafone’lular, sms ile aldıkları özel
teklif sayesinde hem Caffé Nero tarafından ikram
edilen kahvelerini yudumlamış, hem de arkadaşlarına
kahve hediye etme olanağı yakalamışlardır.
Kampanyaya katılan Vodafone’lular 3 günde 500′ün
üzerinde kahve içmiştir. Bu projede mobil pazarlama
aracılığıyla anlık geribildirim alınması hedeflenmiş ve
hedefe fazlasıyla ulaşılmıştır. Lokasyon bazlı
pazarlama doğru zamanda doğru yerde müşteri aday
adayını tanıyıp, ona ulaşmayı ve onu bir müşteri
adayına çevirebilme olanağı sağladığı için birçok
markada benzer örnekler görülmektedir.
5.3 Blendtec (Viral Pazarlama)

ve hizmetlerinin satışına odaklanmış firmalar
tarafından yeni yöntemler belirlenmekte ve her bir
yeni yöntem ile bilginin önemi birkaç kademe
artmaktadır. Pazarlama aktivitelerinin gelişmesine
paralel olarak veri madenciliği ve iletişim
altyapılarının gelişmesi de bu süreçteki en etkin
faktörlerdir.
10 yıl öncesinde literatürde yer almayan birçok
pazarlama sözcüğü ve pazarlama yönteminin insan
hayatına yerleştiği ve bazılarının ise eskidiği
görülmektedir. Sonuç olarak teknolojinin baş
döndürücü gelişimi ile yeni ihtiyaçlar, ürün ve
hizmetler insan hayatında yer edinecek, bunun
karşılığında teknolojik pazarlama yöntemleri de
değişecektir.
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6. Sonuçlar
Bu çalışmada, teknolojik pazarlama üzerine bir
inceleme sunulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle
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Görme Engelliler İçin Sesli Bilgisayar Klavyesi
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Özet
Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde her alanda bilgisayar kullanımını artmıştır. Her vatandaşın bilgisayar
kullanması neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Engelli vatandaşların ve öğrencilerin bilgisayar öğrenmesinde
bir takım zorluklar bulunmaktadır. Görme engelli vatandaşların ve öğrencilerin bilgisayar kullanırken
karşılaştıkları en büyük zorluk yanlış yazdıklarında bunu görüp, düzeltememeleridir. Bu çalışmada görme engelli
öğrenciler için sesli bilgisayar klavyesi geliştirilmiştir. Öğrenci bilgisayar klavyesinin her tuşuna bastığında sesli
olarak hangi tuşa bastığı konusunda bilgilendirilmektedir. Böylece hatalı yazdığında bunu anlama ve düzeltmesi
mümkün olmaktadır. Bu klavye ile görme engellilere bilgisayar eğitimi verilmesi daha kolay olacak ve ülkenin iş
gücüne kazandırılmasına katkı sağlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sesli Klavye, Materyal, Görme engelli
Abstract
In these days, the use of computer in all areas has increased with the development of technology. Almost every
citizen to use a computer has become a necessity. There are difficulties with a number of citizens with
disabilities and students learning computer. Blind citizens and students use a computer; the biggest challenge
faced by the writings of false saw it, cannot fix. In this study, acoustic computer keyboard for blind students has
been developed. Student computer keyboard key presses which each voice informed about key presses. Thus, it
is possible to correct the erroneous writes and understand it. This keyboard for blind computer training will be
easier and will contribute to acquiring the country's labor force.
Key Words: Voice Keyboard, Material, Blind
1.Giriş
Ülkemizde çalışabilir yaşta olan görme engellilerin
sadece %2’si istihdam olanağı bulmuş durumdadır.
Genel nüfusla karşılaştırıldığında, bu grup çok küçük
bir kesimi oluşturmaktadır. Görme engellilerin çok
küçük bir kısmının çalışma olanağı bulabilmiş
olmasına ilişkin birçok neden sıralanabilir. Bunlar;
eğitim eksikliği, destek ve donanım eksikliği,
görmeyenler tarafındaki kendine güvensizlik ve görme
yetisine sahip olanların görmeyen insanlara ilişkin
taşıdıkları önyargılardır[1].
Görmeyenleri birçok işi yapabilir hale gelmek için
eğitime gereksinim vardır. Bazı durumlarda, daha
fazla eğitime ihtiyaç duyabilirler ve bu eğitim her
bireyin ihtiyacına uygun bir formda olmak
durumundadır. Bazı durumlarda, görmeyenler,
görebilen iş arkadaşları ile aynı işleri yapabilmek için,
özel donanımlara ihtiyaç duyabilirler. Bu, kalın uçlu
ve koyu yazan bir kalem, bilgisayar ekranındaki
bilgiyi Braille alfabesine dönüştüren bir aparat ya da
görme engellinin bilgisayar kullanmasını sağlayan
yazılım/donanım olabilir. Birçok görmeyen neler
yapabileceklerinin bilincinde olmaktan uzak bir
durumda,
sahip
oldukları
yeteneklere
güvenmemektedir.
Günümüzde görmeyenler, doğru eğitim-destek ve
yardım sağlandığında, birçok işi yapabilmektedir. Bir
işin görmeyen birey tarafından yapılabilirliği, bireyin

ne kadar gördüğü, aldığı eğitim, donanım ve destek,
işin bireyin ihtiyaçlarına göre adapte edilip
edilemeyeceği ve söz konusu kişinin o işi yapmayı
isteyip istemediği gibi birçok etkene bağlıdır. Sonuçta,
yaşam sorunlar ve çözümlerini içerir ve bu
görebilenler için de geçerlidir[2].
Kuşkusuz günümüze kadar görme engellilerin
bilgisayar eğitimine yönelik birçok gelişmeler olmuş,
çağdaş ve teknolojik icatlar yapılmış, sistemler
tasarlanmıştır [3, 4]. Fakat bunların sadece bir duyuya
yönelik olduğu görülmektedir. Bu çalışmada
gerçekleştirilen sistem, görme engellilerin çoğunun
bildiği Braille alfabesi ile bilgisayar klavyesi
kullanabilmesine imkân sağlamaktadır. Görme
engellini yazdığının doğrumu, yoksa yanlış olduğunu
anlaması onun işini oldukça kolaylaştıracaktır.
Geliştirilen sesli klavyenin her bir tuşuna bastığında,
tuşun çıkardığı sesle yazdıklarını kontrol etmiş
olacaktır. Yanlış yazdıysa, yazdıklarını düzeltme
imkânı olacaktır.
Braille Alfabe Sistemi
“Braille Alfabe Sistemi” 1829 yılında, görme
yeteneğini bir kaza sonucu 3 yaşında kaybeden Louis
Braille adlı bir Fransız tarafından geliştirilmiştir.
Sayma sayıları sisteminde sadece 3, 4, 5, ve 6. noktalar
kullanılmaktadır[5].
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Braille sistem sayesinde, görme engelliler çevreleriyle
her türlü iletişimi normal olarak yapabilmektedir.
Matematikten, müzik ve hukuka kadar uzanan çeşitli
konularda yazılmış kitapları okuyabilmektedir.
Örneğin, özel tuşları olan bilgisayar sistemleriyle her
türlü
teknolojiden
yararlanma
olanağına
ulaşabilmektedirler[6]. Şekil1’de Braille alfabesi
sistemi görülmektedir.

2.Tasarlanan ve Gerçekleştirilen Sistem
Günümüzde vazgeçilmeyen bir araç olan bilgisayar,
hayatımızın her aşamasına girmektedir. Bu kadar hızla
yayılan bilgisayar, bilgisayara ihtiyaç duyan görme
engelliler için tam anlamıyla hizmete sunulamamıştır.
Bu çalışmada, görme engellilerin bilgisayar
kullanımlarını
ve
bilgisayar
eğitimlerini
kolaylaştırmak amacıyla bir yazılım üretilmiştir.
Sistem, görme engellinin, klavye üzerinden herhangi
bir tuşa basması durumunda harf karşılığını sesli
olarak okuyan bir yazılımdır. Bu özellik görme
engellilerin bilgisayar eğitimi için önemli katkılar
sağlayacaktır.

Şekil 1. Braille Alfabe Sistemi
1.1.
Görme
Araçlar

Engellilerin

Kullandığı

Özel
Şekil 2. Sesli Klavye Ekranı

Görme engelliler günlük yaşamlarında, eğitimleri
sırasında ve işyerlerinde özel olarak üretilmiş çeşitli
araçlardan yararlanmaktadırlar. Örneğin, rakamları
kabartma noktalarla gösterilen saatler, konuşan hesap
makineleri, derece tansiyon, kan şekeri ölçen aletler,
paraları renkleri sesli olarak belirten cihazlar, fen,
matematik, geometri, coğrafya derslerinde kullanılan
çeşitli özel araçlar, özel gözlükler, büyüteçler,
bilgisayarlar, mutfak aletleri görme engellilerin
yararlandığı araçlardan bazılarıdır. Ancak bu araçların
önemli bir kısmı yurt dışından temin edilebilmektedir.
Özel yapılmış araçlar sayesinde görme engelli insanlar
birçok işlerini başkalarına bağımlı olmadan kendi
başlarına yapabilmektedirler[7].
Görme engelli üniversite öğrencilerinin çevrelerini
genişletmede, yaşantılarını zenginleştirmede, teknoloji
ürünü araç gereçlerin akılcı bir biçimde planlanıp
uygulamaya konması önemli bir adım olacaktır. Çünkü
görme engelli öğrenciler görme gücünün sağlayacağı
algılardan yoksun kaldıkları için çevrelerinden
dokunma, işitme, koklama gibi duyumları izleme
yoluyla elde etmektedirler. Görme engelli yüksek
öğrenim gençliğinin var olan gizli güçlerini program
dışı etkinliklerle değerlendirmek, onların sosyal
becerilerini geliştirmek, üniversite yaşantılarında
karşılaşacakları sorunları en aza indirmekte
üniversitelere büyük görevler düşmektedir.
Görme engelli öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca
karşılaşmış oldukları sorunların başlıcası; dersleri
takip etme ve ders çalışma esnasında, sınavların
hazırlanması ve sınavların yapılmasında, bilgisayar
kullanımındadır[8].

Şekil 2’de tasarımı gerçekleştirilen sesli klavye
sisteminin ara yüz yazılım ekranı görünmektedir.
Klavyedeki tüm tuşlar seslendirilmiştir. Böylece
görme engelli bilgisayar kullanıcısı duyduğu seslerle
doğru tuşa basıp, basmadığını anlayacaktır. Eğer
yanlış tuşa basmışsa düzeltme yapabilecektir.
Göremediği metinleri sesle duymuş ve kontrol etmiş
olacaktır.
1.2.
Tasarlanan
Yazılımı

Sesli

Klavye

Sisteminin

Tasarlanan sesli bilgisayar klavyesi sistemi, temel
olarak bir ara yüz yazılımı üzerine kurulmuştur. Bu
yazılım ile bilgisayar klavyesinde bulunan her bir
tuşun sesi önceden kayıt edilmiştir. Klavyeyi kullanan
kişi her tuşa bastığında tuşun ASCII karakter
tablosundaki
karşılığı
olan kod
bilgisayara
gönderilmekte ve bu kodun eşleştirildiği ses hoparlöre
gönderilmektedir. Ara yüz programı birçok alt
programdan meydana gelmiştir. Şekil 3.’de tasarlanan
sesli klavye yazılımının temel akış diyagramı
gösterilmiştir. Programlama dili olarak C # (sharp)
2008 kullanılmıştır.
3.Sonuç
Bu çalışmada görme engelli kişilere bilgisayar
kullanmayı öğretmeye yönelik yeni bir sesli klavye
sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile bilgisayar
klavyesindeki bütün karakterler seslendirilmiştir.
Böylece görme engelli kişi tuşların her birini temsil
ettiği karaktere göre çıkarttığı sesi duyar. Klavyede her
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bir tuşun çıkarttığı sesi duyarak, karşılığı olan
karakteri doğru yazıp, yazmadığını anlayabilmektedir.
Görme engelliler görmese de bilgisayar ile düzgün
metinler yazabilecektir. Bu da, görme engellilerin

topluma ve iş gücüne kazandırılması için oldukça
önemli bir gelişme olacaktır

Şekil 3. Tasarlanan Sesli Klavye Sistemi Yazılımının Temel Akış Diyagramı

[5]http://www.kayram.net/edergi/15/gorme_eng_duny
asi.pdf
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Özet: OptikAR, temel geometrik optik deneylerini zenginleştirerek etkileşimli bir biçimde sunan basit işaret
esaslı genişletilmiş gerçeklik uygulamasıdır. Basit işaret esaslı genişletilmiş gerçeklik uygulaması bir kamera,
bilgisayar ünitesi ve bir ekrandan oluşmaktadır. Kamera ile görüntünün alınıp üzerine sanal nesnelerin
eklenmesiyle zenginleştirilen görüntü etkileşimlere uygun olarak ekrana yansıtılır. Işığın Yansıması ve Yansıma
Kanunları, Düzlem Ayna ve Küresel Aynalarda Yansıma, Işığın Kırılması: Snell Kanunu, Tam Yansıma ve Sınır
Açısı gibi Temel Geometrik Optik Deneyleri, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına genişletilmiş gerçeklik
ile OptikAR uygulaması olarak tasarlanmıştır. Günümüzde başta bilişim, mekânsal uygulamalar, reklam ve
eğlence sektöründe gelişme gösteren Genişletilmiş Gerçeklik eğitimde öncelikli olarak öğrenen içerik
etkileşimine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Öğrenen ve öğreticilerin gerçek dünyada çeşitli imkânsızlıklar
sebebiyle ulaşamadıkları ya da somutlaştıramadıkları birçok etkinliği genişletilmiş gerçeklik uygulamalarıyla
zenginleştirebilmeleri mümkün hale gelmektedir. Bu çalışma, öğrenme ve öğretme sürecinde bir materyalin
genişletilmiş gerçeklik ile nasıl zenginleştirilebileceğini OptikAR uygulaması deneyimlerinden yola çıkarak
aktarmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Genişletilmiş Gerçeklik, OptikAR, Öğrenen İçerik Etkileşimi, Öğrenme ve Öğretmenin
Zenginleştirilmesi.

Enhancing Learning and Teaching with Augmented Reality:
OptikAR Application
Abstract: OptikAR is an example of a simple marker-based augmented reality system. A simple augmented
reality environment consists of a camera, a computational unit and a display. The camera captures an image, and
then the system augments virtual objects on top of the image and displays the result. This project uses augmented
reality to enhance the user experience about Basic Geometrical Optics and Experiments such as The Law of
Reflection, Reflection, Ray Diagrams for Plane and Curved Mirrors, Law of Refraction: Snell’s Law, Total
internal reflection and critical angle. OptikAR is designed to turn hard-copy of Basic experiments in geometrical
optics into a digital, interactive experience. Augmented Reality brings virtual information or object to any
indirect view of user’s real-world environment to enhance the user’s perception and interaction with the real
world. This new approach enhances the effectiveness and attractiveness of teaching and learning. The ability to
overlay computer generated virtual things onto the real world changes the way we interact. Augmented Reality
brings virtual information or object to any indirect view of user’s real-world environment to enhance the user’s
perception and interaction with the real world. This study will point how to enhance learning and teaching using
augmented reality with the help of OptikAR application development experience.
Keywords: Augmented Reality, OptikAR, Learner Content Interaction, Enhancing Learning and Teaching.
1. Giriş
Genişletilmiş Gerçeklik (Augmented Reality) fiziksel
dünyanın sanal ile gerçek zamanlı olarak
bütünleştirilerek aynı kadrajda bulunmasını hedefleyen
uygulamalardır [1].
Günümüzde genişletilmiş gerçeklik, bir kamera ya da
görüntüleme cihazı aracılığıyla çoğunlukla gömülü bir
hedefi okuyup sanal olarak bilgisayarda üretilen
görüntü ve gerçek dünyanın görüntüsünün yazılımsal
olarak bir araya getirilmesiyle oluşmaktadır.
Eğitimde genişletilmiş gerçeklik zengin içeriklerin
oluşturulması için sanal dünyanın, gerçek dünyaya

adapte edilmesini sağlayan diğer uygulamaların zayıf
olduğu noktaları gerçeğe yakın düzeyde anlık olarak
işleyebilen üstünlükte ortamların oluşturulmasını
amaçlamaktadır [2].
Bu çalışma, öğrenme ve öğretme sürecinde bir
materyalin
genişletilmiş
gerçeklik
ile
nasıl
zenginleştirilebileceğini
OptikAR
uygulaması
deneyimlerinden
yola
çıkarak
aktarmayı
amaçlamaktadır.
2. OptikAR
OptikAR, temel geometrik optik deneylerini
zenginleştirerek etkileşimli bir biçimde sunan basit
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işaret esaslı genişletilmiş gerçeklik uygulamasıdır.
Uygulama ortamın görüntüsünü bilgisayarın kamerası
aracılığıyla alıp, işaretçiyi algılar ve kameranın
konumunu ve yönelimini belirleyip ardından sanal bır
ışık ışınını görüşe ekleyerek etkileşimleri ekrana
yansıtır.
Bu çalışma, teknoloji tabanlı ögretimsel çoklu ortam
tasarımına yol gösteren Mayer’in çoklu ortam ilkeleri
baz alınarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda Mayer’in
çoklu ortam tasarım ilkeleri, ögrenme ortamının
düzenlenmesinde tasarımcılara açık ve etkili yöntemler
sunmaktadır [3].

sunulmasından ibaret olan video tabanlı sistemler
tercih edilmektedir. Video tabanlı sistemlerde
görüntünün alınması için her hangi bir kamera
kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarın web kamerasından
cep telefonu üzerindeki kameraya kadar farklı kamera
seçenekleri, yanında konumlama sistemi ve giyilebilir
araçlar kullanılarak zengin içerikli uygulamaların
geliştirilmesi mümkündür.

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları, Düzlem Ayna
ve Küresel Aynalarda Yansıma, Işığın Kırılması: Snell
Kanunu, Tam Yansıma ve Sınır Açısı gibi Temel
Geometrik Optik Deneyleri, kullanıcı deneyimini
zenginleştiren genişletilmiş gerçeklik öğeleriyle
donatılarak eğitim materyali olarak yeniden
tasarlanmıştır.
Şekil 2. Uygulama Ekran Görüntüsü: Işığın Çukur
Aynada Yansıması

2.1. Öğrenen İçerik Etkileşimi
Bu uygulamada öğrenen genişletilmiş gerçekliğin
bizlere sunduğu imkanlarla değişimleri eş zamanlı ve
geri beslemeli bir şekilde yaptığı seçimlerle
şekillendirmektedir.
Duyusal olarak görme ve
işitmenin bir adım ötesinde etkileşimleri anlık olarak
gerçekleştirebilmekte ve karşılığını alabilmektedir. Bu
öğrenen içerik etkileşiminde kişinin ekrana verdiği
tepkinin ötesinde ekranın da ona tepki vermesi
anlamına gelmektedir. Böylelikle öğrenen nesnelere
dokunma ve hareket ettirme gücüne sahip olmaktadır.

Bu çalışma basit işaret esaslı genişletilmiş gerçeklik
uygulaması olarak kamera, bilgisayar ünitesi ve bir
ekrandan oluşmaktadır. Uygulamada kameradan
görüntünün
alınıp,
işaretçinin
algılanarak
konumlandırılması ve bilgisayarla üretilen içeriklerle
birleştirilmesi için ARToolKit (The Augmented
Reality Tool Kit) kütüphanesi kullanılmıştır.
ARToolKit, Hirokazu Kato tarafından 1990 yılında
geliştirilen ve University of Washington HIT
Laboratuvarı (The Human Interface Technology
Laboratory) tarafından yayınlanan, kameranın gerçek
konumunu ve yönünü fiziksel bir işaretçiye bağlı
olarak gerçel zamanlı olarak hesaplayan ve görüntüyü
izleyebilen becerisi olan bir kütüphanedir [4]. GNU
Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan bu paketin [5],
ARToolworks tarafından sunulan ticari sürümüde
mevcuttur [6].
2.3. Öğretim Tasarımı Süreci

Şekil 1. Uygulama Ekran Görüntüsü: Işığın Yansıması
Deneyi
2.2.Genişletilmiş
Geliştirme

Gerçeklik

ile

Uygulama

Genişletilmiş Gerçekliğin video ve optik tabanlı olarak
iki türü bulunmaktadır. Optik tabanlı sistemler
görüntüyü retina üstünde canlandırmayı temel
almaktadır. Fakat günümüzde bu çok maliyetli
olduğundan basit bir kamera ya da görüntüleme cihazı
ile resimlerin tek tek işlenip kullanıcıya

Çalışma
kapsamında
öncelikli
olarak
alan
uzmanlarının görüşleri doğrultusunda genişletilmiş
gerçekliğin doğasına uygun deneyler seçilerek eğitsel
senaryoları belirlendi. Uygulama ortamın görüntüsünü
alıp, ışık ışını olarak tasarlanan işaretçiyi algılayıp,
kameradaki konumuna ve yönelimine öğre sanal bır
ışık ışınınını görüşe ekleyerek etkileşimleriyle ekrana
yansıtacak şekilde hikaye tahtası çalışmaları
gerçekleştirildi. Mayer’in çoklu ortam ilkeleri
doğrultusunda ekranlar tasarlanarak kullanıcıya
sunulacak olan etkileşimlerin geliştirilmesi açamasına
geçildi.
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2.4. Uygulama Geliştirme Süreci
Geliştirilen senoryalar ışığında uygulama için ortam
tercihi yapılaraka rahat bir şekilde kullanıcılara
ulaştırılması adına web tabanlı bir uygulama olarak
yayınlanmasına karar verildi. Bu kapsamda masaüstü
uygulamalara
imkan
tanıyan
ARToolKit
kütüphanesinin web ortamına yönelik olarak
dönüştürülen kütüphanelerinden tercih yapılarak java
olan sürümü NyARToolkit kütüphanesinden türetilen
AS3 (Action Script 3.0) sürümü olan FLARToolKit
kütüphanesi kullanılarak Flash olarak uygulamalar
geliştirildi. FLARToolKit Japon geliştirici Saqoosha
tarafından NyARToolkit kütüphanesinin AS3 olarak
düzenlenmesiyle elde edilmiştir [7]. FLARToolKit
kütüphanesi de aynı şekilde GNU Genel Kamu
Lisansı altında dağıtılmakta olup, ARToolworks
tarafından sunulan ticari sürümüde mevcuttur.
Uygulama FLARToolKit kütüphanesinin 2.5.X
sürümü kullanılarak geliştirilmiş olup, süreş içinde
yayınlanan güncellenmiş FLARToolKit 4.0.0-fp10
sürümünede aktarılmıştır. Temel olarak bu yeni
sürümünde bazı iyileştirmelerin yanında Flash Player
10 ve üzeri sürümüne yönelik olarak kütüphanede
iyileştirmeler yapılmıştır.
Uygulamadaki etkileşimler için gerekli olan işareti için
aşağıdaki gibi bir ışık ışını işaretçisi tasarlanmıştır. Bu
işaretçinin “Pattern” dosyasını oluştrmak için
çevrimiçi işaretçi oluşturma aracı kullanılmıştır [8].
Çıktı üzerinden yakalama imkanıda sunan bu
uygulamada resim olarak yükeleme seçeneği tercih
edilerek
işaretçiye
ait
“pattern”
dosyası
oluşturulmuştur.

bir bilgisayardır. Kameraya işaretçiyi göstererek
etkileşimleri elde etmeniz mümkündür.
Mevcut ARToolKit kütüphanesi temel düzeyde
programlama becerisine sahip tüm kullanıcıların
rahatlıkla kullanabileceği düzeyde bir kütüphanedir.
Bu kütüphanenin web ortamına yönelik geliştirmeler
için java olan sürümü NyARToolkit yada AS3 (Action
Script 3.0) sürümü olan FLARToolKit tercih
edilebilinir. Uygulama geliştirme sürecinin kolay
olmasına karşın, kullanımı için aydınlatmanın yeterli
düzeyde olması gerekmektedir. İşaretçideki resim
kamera tarafından net olarak görülebilmelidir.
Geliştirme
için
kullanılan
kütüphanelerde
kullanıcıların geneline hitap eden kamera ayarları
tercih edilmekle birlikte ihtiyaca yönelik olarak
ortamın aydınlatmasına, kameranın özelliklerine göre
ilgili
parametre
düzenlemelerinin
yapılması
gerekmektedir. FLARToolKit kütüphanesi Flash
Player
sürümüne
bağlı
olarak
değişiklikler
gösterebilmektedir.
Animasyonların
yüklemesi
kullanıcının bilgisayarına ve internet hızına bağlı
olarak zaman alabilmektedir. Fakat en temel sorun
aydınlığının yeterli olmamasından, işaretçi üzerinde
yansıma ya da gölge oluşmasından kaynaklanmaktadır.
Arkadan aydınlatma ve yetersiz aydınlatma gibi
durumlarda işaretçinin kamera tarafından algılanması
güçleşmekte ya da gerçekleşmemektedir.
Genişletilmiş Gerçeklik bilgi ve becerilerin farklı duyu
organlarının da işe koşularak kazandırılması adına
eğitime bakışımızı yeniden şekillendirebilecek imkâna
sahiptir.
Genişletilmiş gerçeklik için gerçek ve sanal ortamların
birleştirilmesi, gerçek zamanlı etkileşim ve gerçek
ortamlarda 3 boyutlu nesnelerin gösterilmesi
gerekmektedir [10]. Anlaşılabilir bir görünüm için
gerçeğin sanal ile konum ve bağlam açısından
uyumlu olması önemlidir.
2.
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Enerji Üretimi İçin Kullanılan Bir Egzersiz Bisikleti İçin
Fiziksel Aktivite Monitörü Tasarlanması
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Özet: Enerji kaynaklarının çoğunluğunu oluşturan fosil yakıtlar hızla tükenmektedir ve bu yakıtların
kullanımının sonucu oluşan atık maddeler dünyayı küresel ısınma sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu
durum, fosil yakıtlar gibi tükenmesi söz konusu olmayan ve kullanımında atık maddeler içermeyen yenilenebilir
enerji kaynaklarının önemini arttırmış ve dolayısıyla ülkeleri, bu kaynakları geliştirme ve genişletmeye
yöneltmiştir. Bu çalışmanın amacı, spor salonlarında insanların enerjilerini verimsiz bir şekilde harcamaları
yerine bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülerek depolanması ve gerekli olduğunda 220 Volt 50 Hertz’ e
dönüştürülerek kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmanın konusu egzersiz bisikleti ile sınırlandırılmıştır. Pedalların
çevrilmesiyle oluşan dairesel hareket enerjisi bir kalıcı mıknatıslı alternatif akım jeneratörü ile elektrik enerjisine
dönüştürülmüştür. Elde edilen elektrik akımı doğrultulduktan sonra gerilim regülatörü kullanılarak sabit gerilim
ile bataryada depolanmış ve inverterden geçirilerek alternatif akım üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
egzersiz bisikleti üzerinde harcanan kalori miktarı ve üretilen enerji tasarlanan monitörden izlenebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yenilenebilir Enerji, Elektrik Üretimi, Egzersiz Bisikleti.

Designing Physical Activity Monitor for GYM Bike Used for
Energy Production
Abstract: Fossil fuels which form the majority of energy sources are consuming rapidly, and waste materials
that are the results of using these fuels make the earth faced with global warming problem. This situation adds to
the weight of renewable energy resources which neither consume like fossil fuels, nor include waste materials,
and so makes the nations Orient to improve and extend the renewable energy resources. The purpose of this
study, instead of spending people’s energy in gyms inefficiently, is to store it by converting to electrical energy
and to use in case of necessity by converting 220 Volt 50 Hertz. The subject of the study is limited to gym bike.
In this study, circular motion energy produced by pedaling is converted to electrical energy by direct current
generator. Gained electricity is stored at battery with constant voltage by using voltage regulator and it is
implemented to produce alternative current by transmitting inverter. The main purpose of a person who exercises
a specified amount of energy consumed. In this study, burned of calorie on bike and produced energy can be
monitored on designed monitor.
Keywords: Renewable Energy, Electricity Production, Gym Bike, Physical Activity.
1.Giriş
Günümüzde sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve
hızla artan dünya nüfusu göz önüne alındığında buna
paralel olarak enerji kullanımı, yani enerji ihtiyacı her
geçen gün artmaktadır. Bu enerji ihtiyacını karşılamak
için kullanılan birincil kaynakların yaklaşık kullanım
oranları fosil yakıtlar için %80,6, nükleer enerji
kaynakları için %2,7, modern yenilenebilir enerji
kaynakları için %8,2 ve geleneksel biyo-yakıtlar için
%8,5 şeklindedir [1].
Bu oranlardan anlaşıldığı üzere dünya genelinde şuan
için kullanılan enerji kaynaklarının çoğunluğunu
oluşturan kaynaklar fosil yakıtlardır. Günümüzdeki
enerji ihtiyacının artışı düşünüldüğünde fosil yakıtlar
hem hızla tükenmektedir hem de oluşan atık maddeler
yönünden zararlıdır. Bilindiği üzere dünya küresel
ısınma sorunu ile karşı karşıyadır ve bunun en büyük
sebeplerinden biri enerji kaynağı olarak kullanılan olan
fosil yakıtlardır. Sürekli artan enerji ihtiyacını

karşılayabilmek için iki önemli husus vardır.
Bunlardan birincisi enerji tasarrufu yapılmasıdır.
Enerji tasarrufu yapılması ile enerji tüketimi ve enerji
ihtiyacı
azaltılabilir.
Böylece
sınırlı
enerji
kaynaklarının daha uzun ve verimli kullanılması
sağlanacaktır. Ancak bu fosil yakıtların verdiği zararı
önlemeyecektir. İşte bu yüzden enerji ihtiyacını
karşılamada ikinci ve daha önemli husus yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarını tanımlayacak olursak, sürekli
devam eden doğal süreçteki var olan enerji akışından
elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr,
akan su, biyolojik enerjiler ve jeotermal olarak
sıralanabilir [2]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının iki
büyük avantajı vardır. Bu kaynaklar yenilenebilir
olduğundan sınırsız olarak tanımlanabilir ve atıkları
yoktur. Böylece doğal yaşama da zarar vermezler.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğunda elektrik
üretmek için en yaygın yöntem hareket eden bir
akışkanın(su, buhar, rüzgâr) jeneratör türbinlerini
döndürmesidir [3].
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Yani genel olarak hareket enerjisi dairesel hareket
enerjisine dönüştürülmekte ve mekanik enerjiden
elektrik enerjisine geçiş için elektromanyetizmayı
kullanan
mekanizmalar
yani
jeneratörlerden
yararlanılarak elektrik üretilmektedir.
Bilindiği üzere insanlar spor salonlarında kas gelişimi
veya kalorilerini yakmak için enerji harcamaktadır.
İşte bu düşünceyle insanların kullandığı spor
aletlerindeki harcadığı hareket enerjisini, mekanikelektrik dönüştürücüleri kullanarak elektrik enerjisine
dönüştüren sistemler geliştirilerek bu bir enerji
kaynağı olarak kullanılabilir.
Spor merkezlerindeki spor aletlerini incelediğimizde
doğrusal veya dairesel hareket mekanizmaları
kullanılarak çalıştığını görürüz. Örneğin, egzersiz
bisikletleri dairesel bir hareket içermektedir. Bu
dairesel hareketi uygun çark sistemleri ile gerekli devir
sayısına dönüştürerek bir jeneratör ile elektrik
enerjisine çevrilmesi sağlanabilir. Bu enerjiyi uygun
şekilde bir batarya ile depolanabilir ve ihtiyaca göre
kullanılabilir.
2.Egzersiz Salonlarındaki Enerji
Günümüzde sağlıklı yaşam için sporun şart olduğu
bilinmektedir. İnsanlar formda kalabilmek, kaslarını
geliştirmek veya fazla kilolarından kurtulmak spor
yapmaktadır. Sporun amacına göre çeşitli kas
gruplarını çalıştıran mekanik egzersiz aletlerinden
yararlanılır.
2.1.Egzersiz Bisikletleri
Egzersiz bisikletleri kondisyonu arttırmak için
kullanılan bir cihazdır. Genelde ilk ısınma veya fazla
kalori yapmak için kullanılır. Egzersiz bisikletleri
fonksiyonlarına göre yatay, dikey gibi farklı tiplerde
mevcuttur. Amaç bisikleti olduğumuz yerde
sürebilmektir. Çeşitli egzersiz bisikletleri Şekil 1’de
görülmektedir.

da televizyon izlemek mümkün olduğundan ön
ısınmada tercih edilme sebebidir.
Egzersiz bisikleti kondisyon geliştirmeye yönelik
olduğundan her yaş için kullanıma uygundur. Ayrıca
bisiklet
kullanımı
kalp-solunum
kapasitesinin
gelişmesi için de önerilir. Genel olarak bisiklet hem
sağlıklı yaşam için faydalı hem de vücut için zararsız
olduğundan kullanışlı ve en çok tercih edilen spor
aletidir.
2.3.Spor Salonlarında İhtiyaç Duyulan Elektrik
Enerjisi
Spor salonlarında genel olarak aydınlatma, müzik
sistemi, bilgisayar ve havalandırma için elektrik
harcanmaktadır. Spor salonlarının büyüklüklerine göre
harcadıkları elektrik enerjisi artmaktadır. Ancak
spor salonu büyüdükçe içindeki egzersiz aletlerinin
sayısı ve gelen kişilerin sayısı da artmaktadır.
Bu değeri kabaca hesaplarsak sadece bir klima sistemi
bile saatte 2000 W enerji tüketmektedir. İçerisinde 5
bisiklet olan bir salonun tam verimle kullanıcılar
tarafından her bir bisiklette 200 W elektrik üretildiğini
düşünürsek klimayı sürekli olarak çalıştırmaya yetecek
güç olmadığı görülmektedir. Ancak salonda klima her
2 saat içerisinde 1 saat süre ile kullanılırsa bisikletlerin
enerjisine denk bir enerji tüketecektir.
3.Uygulama
3.1Egzersiz Bisikleti Tasarımı
Yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılacak temel
bir egzersiz bisikletinin tasarımında bulunması
gerekenler; iskelet, pedal sistemi, elektrik jeneratörü,
doğrultmaç, regülatör, batarya ve invertördür. İskelet
egzersiz yapacak kişiyi üzerinde taşır ve pedal sistemi
kişinin dairesel hareket üretmesini sağlamaktadır.
Üretilen dairesel hareket
kayışla jeneratöre
aktarıldıktan sonra elektrik enerjisi üretimi
gerçekleşecektir.

Şekil 2.Elektrik üretimi için egzersiz bisikleti

Şekil 1. Egzersiz bisikletleri
2.2.Egzersiz Bisikletinin Kullanım Oranı
Egzersiz bisikletleri spor salonlarının vazgeçilmez
aksesuarlarından biridir. Bütün kasları çalıştırıyor
olması, vücudu koşma kadar yormuyor ve koşmadaki
burkulma gibi sakatlanma risklerini taşımaması
yönünden iyi bir egzersiz aletidir. Aynı zamanda
egzersiz bisikletini kullanırken kitap okuyabilmek ya

Üretilen elektrik enerjisi doğrultmaç ve gerilim
düzenleyici ile uygun hale getirilerek bataryanın şarj
edilmesi sağlanır. Depolanan enerji invertör ile
istenildiği zaman 220 V 50 Hz olarak kullanılabilir.
Şekil 2’de enerji üretimi için kullanılacak egzersiz
bisikletinin yapısına ait prensip şeması görülmektedir.
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3.1.1.Mekanik Tasarım
Egzersiz bisikletinin ana parçasının oluşturulması için
ilk olarak normal bir bisiklet iskeleti kullanılmıştır.
Normal bir bisikletin fren sistemleri sökülmüştür.
Sökülen bisikletin ön tekerinin direksiyonla birleştiği
yer kesilerek sabit ayaklık yapılmıştır. Bisiklet sabit
duracağı için salınım yapmaması gerekmektedir.
Gücün dengeli yayılması için omuz genişliği kadar
yanlara doğru açılacak şekilde ayaklık oluşturularak
kesilen yere kaynak yapılmıştır. Aynı zamanda
direksiyonda kaynakla sabitlenmiştir.
Bisikletin zinciri pedal ve arka tekerleğin dişlileri
arasında uygun zorluk dereceleri oluşturulacak şekilde
ayarlanmıştır. Bu durumda pedal kazancı Eş. 1 de
verildiği gibi olur.

ATÇ = Arka Tekerlek Çevresi
Pedal kazanç oranı daha önce Eş. 1’ de hesaplandığı
gibi en yüksekte iken 3,42 olacaktır. Bisiklet merkezde
1 çark ve arka tekerde 3 çark aktif olmak üzere 3
vitesli olarak kullanılacak şekilde ayarlanmıştır. Bu
durumda PÇK değerleri 2,66 ile 3,42 arasında
değiştirilerek.
DJHen yüksek = PÇK x ATÇ x DÇS / MÇ = 3,42 x
185,26 cm x 80 dev/dk / 20,41 cm = 2483 dev/dk
DJHen düşük = PÇK x ATÇ x DÇS / MÇ = 2,66 x
185,26 cm x 60 dev/dk / 20,41 cm = 1448 dev/dk
olarak bulunur.
DJH= Dakikada jeneratör hızı

PÇK = PDS / ATDS (1)

Bu durumda kişinin zorluk derecesine göre 150 W ile
250 W arasında bir elektrik gücü elde edilebilecektir.

PÇK = Pedal Çevrim Kazancı
PDS = Pedal Dişli Sayısı
ATDS = Arka Tekerlek Dişli Sayısı

3.3. Aktivite Monitörü Tasarımı

Arka tekerleğin iç ve dış lastiği çıkarılmış sadece jantı
kalmıştır. Arka tekerleği ön ayaklarla dengeli olacak
şekilde ve havada tutarak boşta dönmesini sağlayacak
şekilde arka ayaklıklar yapılmıştır. Böylece mekanik
kısım tamamlanmıştır.
3.2. Elektrik Üretimi
Tamamlanan mekanik kısım dairesel hareket enerjisi
üretmektedir. Bu dairesel hareket enerjisinin elektriğe
dönüştürülmesi
için
uygun
mekanik–elektrik
dönüştürücü
kullanılmalıdır.
Burada
seçimin
yapılabilmesi için öncelikle bir kişinin üretebileceği
maksimum güç belirlenmelidir. Belirlenen bu güce
göre uygun jeneratör, doğrultma ve regülatör devreleri
kullanmak gereklidir. Böylece gereksiz maliyet
olmayacaktır.
Çalışmada kütle olarak yer kaplamaması, sessiz
çalışması ve verimli olması dolayısıyla araçlarda
jeneratör olarak kullanılan kalıcı mıknatıslı alternatif
akım jeneratörü seçilmiştir. Kullanılan motorun devir
çalışma aralığı 1000 ile 2800 arasındadır ve üretim
gücü 100 - 250 W aralığındadır. Uygun çalışma
devrinin ayarlanabilmesi motorun çıkış gücünü
değiştirdiği gibi kullanan kişinin zorluk derecesini de
belirlemektedir. Spor amaçlı egzersiz bisikleti kullanan
bir kişinin ortalama süratle dakikada 80 tur pedal
çevirdiği gözlemlenmiştir. Arka tekerlek yarıçapı 29,5
cm olduğuna göre; arka tekerleğin çevresi Eş. 2’de
verildiği gibi hesaplanır.
ATÇ = 2πr
(2)

3.3.1. Harcanan Kalorinin Hesaplanması
Aktivite monitörü egzersiz yapan kişinin kaç kalori
harcadığını ve bu egzersiz sonucunda ürettiği elektrik
enerjisinin gözlemlenmesini sağlamaktadır.
Tuş takımı ile egzersiz öncesinde girilen veriler ve
sensörlerden alınan bilgiler doğrultusunda harcanan
kalori
miktarı
mikrodenetleyici
tarafından
hesaplanarak aktivite monitöründe gösterilmektedir.
İnsanların günlük kalori ihtiyacı hesaplanırken;
cinsiyet, yaş, boy, kilo ve egzersizin niteliği önem arz
etmektedir.
Günlük yakılan ortalama kalori erkekler için Eş. 3 ve
bayanlar için Eş.4’te verilmiştir [3,4].
CB = [(yaş x 0,2017) - (ağırlık x 0,09036) + (nabız x
0,6309) – 55,0969] x zaman / 4,184
(3)
CB = [(yaş x 0,074) - (ağırlık x 0,05741) + (nabız x
0,4472) – 20,4022] x zaman / 4,184
(4)
Buradaki ağırlık lbs cinsinden verildiği için
hesaplamalarda
kg
kullanılması
durumunda
dönüştürme işlemi yapılması gerekmektedir.
Kilo kaybı için 1 saatte harcanan kalori miktarı belirli
kilo aralıkları için çizelge 1’de verilmiştir [5].
Egzersiz esnasında yakılan kalorinin hesaplaması için
yapılması gereken işlem adımları şu şekildedir [6]:
1.

ATÇ = 2 x 3,14 x 29,5 = 185,26 cm
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Bisiklete binme 3,5 – 8 değerlerini almaktadır.
Değerin değişimi zorluğa göre belirlenmektedir [6 –
8].
2.

Hesabın yapılması

Cal = (Sabit x 3,5x ağırlık)/200 x süre (5)
Burada ağırlık kg cinsinden süre ise dakika cinsinden
olmalıdır.
Çizelge 1. Kilo değerlerine göre 1 saatlik egzersizlere
göre yakılan kalori miktarları
Kilo ve Kalori

3.3.2.Tasarlanan Devre ve Yapısı
Çalışmada Pic16F877A işlemcisi kullanılmıştır. Tercih
edilme sebebi ise analog ölçümlerin yapılabilmesi için
ADC içermesi ve tasarımın geliştirilmesi durumunda
yeteri sayıda giriş çıkış portu sunmasıdır.
Üretilen enerjinin ölçümünde UGN3503 manyetik alan
sensörü ile akım ölçülmektedir. Ancak ölçüm
sonucunun düşük olması sebebi ile LM358N
entegresinin fark yükselteci olarak kullanılması ve
uygun kazanç ile 10-bit çözünürlükte uygun okuma
yapılabilmektedir. Gerilim ise bir gerilim bölücü
direnç yardımı ile yapılmaktadır.

1 Saatlik Aktivite
73 Kg

91 Kg

109

Aerobik, yüksek etkili 533

664

796

Aerobik, düşük etkili

365

455

545

Aerobik, suda

402

501

600

Basketbol

584

728

872

Bisikset < 10 mph

292

364

436

Dans

219

273

327

Koşu, 5 mph

606

755

905

Koşu, 8 mph

861

1,074

1,286

Voleybol

292

364

436

Yürüyüş, 2 mph

204

255

305

Yürüyüş, 3.5 mph

314

391

469

Ayrıca tasarlanan devre kişisel kullanımda olması
durumunda 3 kişi için geçmiş 5 egzersize ait kayıtlar
saklanabilmektedir. Kişi ve kayıt sayısı arttırmak için
harici eprom entegreleri kullanılabilir.
Tasarlanan
devrede
egzersiz
süresinin
tam
ölçülebilmesi için timer yerine saat ve tarih entegresi
kullanılmıştır. Bu durumun gelecek çalışmalarda
sağlayacağı avantaj ise seri iletişim ile hangi saat ve
tarihte ne kadar zamanlık bir egzersizle kaç kalori
yakıldığının izlenmesi için bilgisayara veri aktarımı
imkanı sunabilecek olmasıdır.
Tasarımdaki LCD 4 satır olarak tercih edilmiştir ve
istenilen bilgilerin birçoğunu eş zamanlı göstermeyi
sağlamaktadır.

Şekil 3. Tasarlanan devre şeması
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Elektrik üretimi için bir egzersiz bisikleti tamamlanmış
ve elektrik üretebilecek duruma getirilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışmada dünyaya yetecek bir kaynak
olmasa da en azından enerji tasarrufuna yardım edecek
bir tasarım ortaya çıkmıştır. Her spor yapan kişinin
sadece egzersiz bisikletinden ortalama 150 W elektrik
enerjisi
üretebildiği
düşünülürse,
egzersiz
bisikletlerinin sayısının fazla olduğu bir spor salonu
kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
3.
Sonuç ve Öneriler
Diğer spor aletleri de doğrusal ve dairesel hareket
mekanizmalarına
sahipler.
Uygun
çark
ve
düzeneklerle, tasarlanan egzersiz bisikleti kadar
olmasa da onlarda elektrik enerjisi üretebilirler. Spor
salonlarındaki diğer cihazlarda elektrik üretebilecek
şekilde modellenerek yeniden düzenlenirse, belki de
spor salonları bir enerji kaynağı haline gelebilir.
Çalışmada tasarımı yapılan aktivite monitörü
gerçekleştirilmiş bisiklet üzerinde referans ölçüm
aletleri kullanılarak test edilip, kalibrasyonu
tamamlandıktan sonra güvenle kullanılabilecektir.
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İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması
Yalçın Ezginci1
Selçuk Üniversitesi, Elk.-Elk.Mühendisliği Bölümü, Konya
yezginci@selcuk.edu.tr
1

Özet: Bu çalışma, Temel Bilgisayar Bilimleri dersinde, örgün öğretime destek olarak kurulan internet sitesinde
(www.seebil.com) yapılan anket uygulamaları hakkındadır. İnternet sitesi, Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi
(ÖYS) üzerine kurulmuş, ders içeriği oluşturulmuş ve ödev, forum, ara sınav gibi etkinlikler yanında ders ile
ilgili anket uygulamaları da gerçekleştirilmiştir. Anketlerin ilki eğitim ve öğrenci hakkında bilgi edinmeyi sağlar
ve Moodle ÖYS de hazır olarak gelir. Bu anket türü Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı, Öğrenme Tutumları ve
Olaylar başlıkları altında verilen çok sorulu anketlerdir. İkinci anket türü ise öğretim elemanının hazırladığı tekil
anket sorularından oluşur. Dönem sonunda yapılan tekil anketlerden internet destekli eğitimin öğrenci
memnuniyetini sağladığı anlaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: İnternet Destekli Eğitim, Anket, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), Moodle.

Survey Application in Web Supported Basic Computer Science Lesson
Abstract: This study is about the survey applications made on the website (www.seebil.com) which was
established in order to support formal education in basic computer science lesson. The website was established
based on Moodle Learning Management System (LMS), lesson content was prepared and survey application
about the lesson as well as homework, forum, midterm exam were performed. The first survey ensures info
receiving about education and student and comes ready with Moodle LMS. This survey type is surveys with
multiple questions which are given under the headlines of configuring learning environment, learning attitudes
and events. Second survey type consists of singular survey questions prepared by the lecturer. It was understood
from the singular surveys made at the end of the term that web supported education ensures student satisfaction.
Key words: web supported education, survey, learning management system (LMS), Moodle
Literatürdeki Çeşitli çalışmalarda Moodle Öğrenme
Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yürütülen internet
destekli öğretim uygulamaları hakkındaki öğrenci
görüşleri araştırıldığında öğrenciler; dersin takibinin
kolaylaştığını, sınıf dışında dersle daha çok
ilgilendiklerini ve öğretmenin internet ortamında
katıldığı
tartışmaların
materyaller
kadar
beğenildiğini ifade etmişlerdir [2].

1. Giriş
Günümüzde öğrenme ihtiyaçları çeşitlenerek
artarken, öğrenenler için daha esnek, bireysel ve
erişimi
kolay
öğrenme
yöntemleri
bilgi
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde mümkün
hale gelmiştir. Hızla artan bilgi üretimi, bilgiye
ulaşılması ve onun paylaşılmasını sağlayan yazılım
teknolojilerinden birisi de Öğrenme Yönetim
Sistemleri (ÖYS) dir. ÖYS’ler uzaktan veya
harmanlanmış öğretimde, eğitimin kalitesini
yükseltmek, öğrenci aktivitelerini takip etmek,
öğrenci-öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi
arasındaki etkileşimi artırma gibi eğitsel amaçlar
takip edilmesini sağlar. Moodle ÖYS, öğrenci
merkezli, birçok öğrenme yöntemini kullanabilmesi,
eğitim ve başarının raporlanması, performansın
değerlendirilebilmesi,
kullanıcı
gereksinimine
duyarlılık ve esneklik, açık kaynaklı olması ve
yaygın destek buluna-bilmesi, standartlara uygunluk,
yenilikçiliğin ve özgürlüğün desteklenmesi tercih
edilmelerini kolaylaştırmaktadır [1,2].
Moodle ÖYS, öğrencilere öğretim materyallerini ve
eğitmenleri birleştiren, dünya çapında yüz binlerce
paydaş ile geliştirilen, açık kaynak kodlu bir
yazılımdır. Moodle ÖYS, öğretim ilkelerine uygun
yöntemlerini
destekleyen,
etkili
öğrenme
çözümlerini üretir, ders tasarımı için gerekli
olabilecek Ödev, Bülten, Ders, Quiz ve anket gibi
pek çok aracı içerir [3,4].

2. Eğitimde Anket
Eğitim süreçlerini değerlendirmenin bir yolu da
anket
yoluyla
veri toplamak
ve
onları
değerlendirmektir. Öğrenci eğitimin önemli bir
paydaşıdır ve araştırılacak verilerin kaynağı
durumundadır. Anketin etkili, geçerli ve güvenilir
olması gerekir.
Anket doğrudan birincil kaynaktan düzenli ve
sistematik bir veri toplama yöntemidir. Anket
yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak
mümkündür. Veriler öğrencilere bir dizi sorular
sorularak elde edilir. Öğrenci, öğretim elemanı
davranışları, iş performansı, dersin işleniş şekli, bilgi
düzeyi, tercihler, tutumlar, inanç ve duygular;
öğretim materyallerinin açık ve faydalı olması,
seviyesi, vs. Ancak anketten faydalı bilgiler elde
edebilmek için anketin hazırlık ve uygulama
sürecine özel önem gösterilmelidir. Araştırma
sürecinde birincil kaynaktan veri toplama anlamında
internet üzerinden yapılan anketler hızlı, etkin ve
düzenli kayıtları sayesinde önem kazanmaktadır [5].
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Web tabanlı öğretim sistemleri bilgi aktarma
yönüyle önem kazanmaktadır. Ders anketlerinin
internet üzerinden yapılması ise eğitsel yönden
desteklemektedir. Bu gibi etkileşimler öğrencinin
derse katılımını ve ilgisini artırabilir. Bu sayede
eğitim
sürecinde
doğru
ve
zamanında
değerlendirmeler yapmak, gerekirse değişikliklere
gitmek mümkündür.

Şekil 2’de Ortam başlığı altında sunulan anketlerin
bir kısmı gösterilmiştir. Moodle’da anketler
yapılandırmacı pedagoji den yararlanarak, çevrimiçi
öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi için
özellikle tercih edilmiştir.

2.1 Moodle da Anket
Moodle da iki tür anket uygulaması hazırlanabilir.
Birincisi çok sorulu ve hazır formda sunulan, diğeri
ise tek sorulu anketlerdir.
Moodle, eğitmenlere öğrencilerini tanımalarında
yardımcı olmak üzere, eğitim uzmanları tarafından
tasarlanan hazır anketlerle beraber gelir. Eğer
önceden hazırlanmış anket soruları kullanım
amaçlarına uymazsa, PHP kodları düzenlenerek
anket soruları değiştirilebilir. Duruma göre anketler
için tercih seçenekleri, belirlenen bir tarih aralığında
anketin yapılabilmesi, sonuçların yayınlanıp
yayınlanmayacağı yada yayınlanacağı tarih,
anketleri tekrar etme (cevapların değiştirilebilmesi)
yada yapılacak bir uygulama için sınıf çoğunluğu
için
ankete
başvurulması
gibi
seçenekler
kullanılabilir.
Anket modülü bir dizi doğrulanmış anket araçlarını
sağlayan ve online ortamlarda öğrenmenin
uyarılmasında ve değerlendirilmesinde faydalı bir
ders faaliyetidir. Bu anket modulü, İngilizce
kısaltması COLLES (Constructivist On-Line
Learning Environment Survey) olan Yapılandırmacı
On-Line Öğrenme Ortamı Anketi dir.
Bu çalışmada aynı adlı derste fakat iki farklı fakülte
ve zamanda yapılan anket çalışmalarına yer
verilecektir. Bunlardan ilki Moodle’un çok sorulu 3
ana kısımdan oluşan anketler, 2010 Bahar
döneminde Elk.Elt. Mühendisliği bölümünde
uygulanmıştır. İkincisi ise yine moodle ile tekli
sorulardan oluşturulan anketler Sağlık Bilimleri
Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.
Birinci türün anket formu, Şekil 1’de Öğrenme
başlığı altında kısmen gösterilmiştir.

Şekil 2. Ortam (ATTLS) Anketi
Bu anketler katılımcıların eğilimleri belirlemek ve
sınıfı hakkında bilgi edinmek ve öğretimin
yansımasını ölçmede kullanılabilir [6].
Anket içerisindeki sorular ve tercih formları hazır
halde gelir. Bir anket formu oluşturmak için,
düzenlemeyi açtıktan sonra, etkinlik ekle ile aşağı
açılan menüden anket ekle seçimi yapılır, ardından
grup modu seçilir. Sonra açılan listeden vermek
istediğiniz anket türü seçilir ve ankete bir ad verilir,
ek olarak ankete bir tanıtım metni düzenlenir,
kontrol edildikten sonra anket yayınlanır.
2.1.1 Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı








Colles - Yapılandırmacı On-Line Öğrenme Ortamı
Anketi, bize on-line öğrenme ortamının kalitesi
hakkında her biri önemli bir soruya cevap olmak
üzere altı ölçekle ifade edilen 24 soru içermektedir.
Şekil 3’te bu sorulardan birine ait sonuç grafiği
görülmektedir.
Bu sorular;
Dersin mesleki (profesyonel ) hedeflerine
uygunluğu
Ders materyaline ilişkin kritik ya da düşünme
düzeyi
Öğrencinin ders süresince yakaladığı etkileşim
düzeyi
Eğitmenin, dersi alan öğrenciye destek düzeyi
Dersteki öğrencinin akranlarının destek düzeyi
Öğrencinin öğretmenin başarısı ve diğer
öğrencilerin aralarındaki etkileşimi
ile ilgili yorumlarını içerir.
Şekil 4’de bir öğrenciye ait anket değerlendirmesi
raporu görülmektedir. Şekil 5 ise sınıfa ait anket
sonucunu rapor etmektedir.

Şekil 1. Öğrenme (COLLES) Anketi
Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (İstenilen)
anket formunun, öğrencilerin istediği öğrenme yolu
hakkında fikir vermesi öğrencilere en iyi şekilde
tasarlama ve sunmada yardımcı olur. Yapısalcı
Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek) ise uzun bir
anket formu olup, ders süresince dersin öğrencilerin

İkincisi, İngilizce kısaltması ATTLS (Attitudes to
Thinking and Learning Survey) olan Düşünme ve
Öğrenme Tutumları Anketi dir. Öğretmenler bu
Anket modülünü, öğrencilerin kendi sınıfı hakkında
bilgi edinmek ve kendi öğretim yansıtan verileri
toplamaya yardımcı olması için kullanabilir[4,6].
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beklentilerini
kullanabilir.

ne

kadar

karşıladığını

ölçmekte

Etkileşim, Öğretici Desteği, Karşılıklı Destek,
Yorumlama ara başlıkları altında toplam 50 soru
yöneltilir. Şekil 6’da Ortamlar ana başlığındaki
soruların özet çıktısını verilmiştir.

Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek),
birkaç haftada bir öğrenci memnuniyetini ölçmek
için kullanılırken; Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme
Ortamı (İstenilen) anket formu dersin başlangıcında,
öğrencinin
motivasyonu
ve
beklentilerini
belirlemekte kullanılabilir. Her konudan sonra ya da
her hafta, Önemli Olaylar anket formu ve gerekirse
Tercih Formu eklenebilir.

Şekil 6. Öğrenme yaklaşımları anketi

Şekil 3. Örnek bir anket sonucu

3.
Şekil 4. Öğrenciye ait Öğrenme anketlerinin özeti

4.
5.
6.

Anket Formu ve Tercih Form, eğitmenlere,
öğrencilerin değerini bilme, öğrenmeye karşı
tutumlarını ve derse olan memnuniyetlerini gösterir.
Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları (ATTLS) anket
formu, her eğitmenin kendi sınıfındaki öğrencinin
kayıtlarının bir parçası olabilir.
Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları (ATTLS) anket
formları öğrencilerin öğrenme tarzlarını anlamaya
yarar. Yani bu anket ders ile değil, öğrenci ile
ilgilidir. Öğrencilerin derse katılmadan önce bir
ATTLS uygulaması yapmalarını söylenebilir ve
ilgileri hakkında bilgi sahibi olunabilir.
2.1.3 Olaylar Anket soruları
Önemli olaylar kısa olduğundan ve son olaylarla
ilgili sorular içerdiğinden, bu tipi ders sürecinde
hızlı ve küçük değişiklikler yapmak için, her konu
ya da haftadan sonra kullanılabilir.
Aşağıdaki soruları sınıftaki son olayları düşünerek
cevaplayınız.
1. Bir öğrenci olarak, sınıfta hangi anda en fazla
katılım gösterirsin?
2. Bir öğrenci olarak, sınıftan hangi anda en fazla
uzaklaşırsın?
Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en
yararlı buluyorsun?
Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en
karışık buluyorsun?
Hangi olay seni en çok şaşırttı?
Şekil 7’de ise ikinci tür anket çalışması olarak 2012
Bahar döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesinde
yapılan tekil anketlerden birine ait sonuç ekranı
gösterilmiştir.

Şekil 5. Sınıfa ait Öğrenme anketlerinin özeti
2.1.2 Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları
Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları olarak
tanımlanan (ATTLS) anketi, öğrencinin öğrenme,
tartışma tarzı ile ilgili 20 adet sorudan oluşur. Bu
sorular öğrencinin mantığına karşı kişisel ilgi
tutumlarına yöneliktir.
Şekil 7. Tek sorulu anket örneği

ATTLS soruları öğrencinin tavır ve tutumlarını
ölçmeye yönelik olup derse olan hoşnutluğu ya da
algılamasını ölçmez. İlgi, Eleştirel Düşünce,
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İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması
Yalçın Ezginci

cevaplar alınmasına karşın, en dikkat çekici olayın
online kısa sınav (quiz) olduğu geri beslemesi
alınmıştır.
Anketlerin değerlendirilmesi ve sonuçlarının
uygulamaya geçirilmesi öğrenci ve eğitmen arasında
yapısal ve sürekli bir diyalog oluşturur. Resmi
moodle anketlerinden daha anlamlı sonuç elde
etmek ileri istatistiksel çalışmalar yapılabilir.
4.Kaynaklar

2.2 Anket değerlendirme
Moodle, Anket raporu bölümünden verilerin
görüntülemesini, elektronik tablo veya metin dosyası
olarak indirilebilmesini ayrıca ölçeklerin sonuçları
grafik şeklinde raporlanmasını sağlar.
Anketin görüntülenmesi, tam veya kısmen
doldurulması katılımın birer göstergesidir. Bu
anlamda anketin doldurulması ‘Doldurulma Gücü’
ile tanımlanabilir. [5]
Doldurulma

Gücü

(DG)

=

∑

∑

ş

[1] Ezginci, Y “İnternet Destekli Temel Bilgisayar
Bilimleri Dersi İçin İçerik Geliştirme ve Tasarım”,
Akademik Bilişim Konferansı, 141 nolu bildiri,
Malatya, 2011

(1.1)
DG’de sonuç 1’e yaklaştıkça ankete katılım oranı
yükselecek ve populasyondan alınabilecek en iyi
sonuçlar elde edilebilecektir.
3. Sonuç ve Öneriler

[2] Ezginci, Y., “Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)
olarak Moodle”, 3.Ulusal Ereğli Kemal Akman
MYO Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan, 2011, EreğliKonya.

Öğrenci etkinliklerinin kullanım sayıları, anketler ve
öğrencilerin başarı seviyesi, bu kapsamdaki
çalışmaların memnun edici düzeyde sonuç verdiğini
göstermiştir. Yapılan anketlerdeki tekil sorularda
öğrenciler genel olarak öğretimi ve etkileşimi
beğendiklerini ifade etmişlerdir.
Moodle’ın anket
formu öğrencilerin ders
tecrübeleriyle ilgili ve öğrencilerin genel anlamda ve
ders anlamında öğrenmeye karşı olan tavırlarına
yönelik sorulardan oluşur. Sonuçlar hem öğrenciye
hem de öğretmene yansıtılabilir.
Birinci kısımdaki çoklu anketlere katılım sırasıyla
48, 38 ve 39 olmuştur. Bu durumda Doldurulma
Gücü (DG) de sırasıyla 0.615, 0.487 ve 0.5 olarak
gerçekleşmiştir. İkinci kısımdaki tekli anketlerde ise
sorulara göre farklı oranlar elde edilmiş olmakla
birlikte Şekil 7 ile verilen anket sorusu için katılım
344 ve Doldurulma Gücü ise 0.84 olarak
gerçekleşmiştir. Olaylar hakkındaki sorularda farklı

[3] Ezginci, Y, “Temel Bilgisayar Bilimleri
Dersinde Online Sınav Uygulaması”, Akademik
Bilişim Konferansı, Uşak, 2012
[4]http://docs.moodle.org/23/en/Survey_module
(Son erişim 12.11.2012)
[5] Özüsağlam E., Atalay A., Toprak S., “Web
Tabanlı Anket Hazırlama Sistemi”, XI. Akademik
Bilişim Konferansı, 2009, Şanlıurfa
[6] Muzaffer Kapanoğlu, “ESOGÜ Ders Yönetim
Sistemi, Sınıf-içi eğitimde Moodle kullanıcı notları”
Enformatik
Bölümü,
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi, 2009 (http://dys.ogu.edu.tr/irondys)
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Özet: Kitlesel açık çevrimiçi dersler - KAÇD (Massive Open Online Courses - MOOCs) içeriklerin derse
katılan herkese çevrimiçi olarak ulaştırıldığı bir modeldir. Bu derslerde katılımcılar KAÇD sunan kurumun
öğrencisi olabileceği gibi internet erişimi olan herhangi biri de olabilir. Katılım için ücret ödemeyen öğrenciler,
kurumun sahip olduğu öğrenme yönetim sisteminin yeterliliklerinden bağımsız olarak bu derslerde, videolar
izleme, tartışma panolarında ya da sosyal medya platformlarında fikirlerini paylaşma yoluyla ders etkinliklerine
katılabilir. Katılımcılar derslerden herhangi bir kredi ya da belge almamalarına, hatta çok sınırlı geribildirim
olanağına sahip olmalarına rağmen, öğrenme süreçlerine yaptıkları katılımlarla derse katılan diğer kişilerin de
yararlanabileceği bir dinamik oluşturmaktadır.
Bu çalışma kapsamında yukarıda tanımlanan kitlesel açık çevrimiçi derslerin dünya üzerindeki farklı örnekleri
incelenerek Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim sistemi kapsamında kullanılabilirliğine dair bir değerlendirme
yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, Kişisel Öğrenme Ortamları, Açık Eğitsel Kaynaklar,
Uzaktan Eğitim.

Applicability of Massive Open Online Courses in Anadolu University
Abstract: Massive Open Online Courses (MOOCs) is a model in which the contents of MOOCs are delivered
online to all participants who take the lesson. In these lessons the participants may be the students of the
institution which offers MOOCs as well as somebody who has online access. Students who don’t pay for the
enrolment of the course can participate in activities via watching videos, sharing their own ideas on discussion
boards or social media platforms independently of the learning management system. Although the participants
don’t get credit points or documents and even have only limited feedback, they create a high dynamics with their
participation in the learning process.
In the scope of this study there will be an assessment of applicability of MOOCs in Anadolu University open
education system by examining different examples of MOOCs all around the world.
Keywords: Massive Open Online Courses, Personal Learning Environments, Open Educational Resources,
Distance Education
1. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
Adından da anlaşılabileceği gibi kitlesel açık çevrimiçi
dersler - KAÇD (Massive Open Online Courses MOOCs) içeriklerin derse katılan herkese çevrimiçi
olarak ulaştırıldığı bir modeldir [1]. Bu derslerde
katılımcılar KAÇD sunan kurumun öğrencisi
olabileceği gibi internet erişimi olan herhangi biri de
olabilir. Katılım için herhangi bir ücret ödemeyen
öğrenciler, kurumun sahip olduğu öğrenme yönetim
sisteminin yeterliliklerinden bağımsız olarak bu
derslerde, videolar izleme, tartışma panolarında ya da
sosyal medya platformlarında fikirlerini paylaşma
yoluyla ders etkinliklerine katılabilir. Katılımcılar
derslerden herhangi bir kredi ya da belge
almamalarına, hatta çok sınırlı geribildirim (bazı
uygulamalarda bulunmamaktadır) olanağına sahip
olmalarına rağmen, öğrenme süreçlerine yaptıkları
katılımlarla derse katılan diğer kişilerin de
yararlanabileceği bir dinamik oluşturmaktadır.

KAÇD, açık eğitsel kaynaklar (open educational
resources) ve “eğer ilişkili ağları birleştirirsek başarılı
bir öğrenme gerçekleşir” düşüncesini savunan
bağlayıcı öğrenme kuramından (connectivist learning
theory) yola çıkılarak tasarlanmıştır [2]. Bilgiyi
yapılandırmak
üzere
bireyleri
diğerlerine
bağlantılandırma düşüncesi KAÇD’nin anahtar
dinamiğini oluşturmaktadır. KAÇD’da genel olarak iki
temel prensipten bahsedilmektedir: 1) Açık erişim.
KAÇD katılımcıları bir derse katılabilmek için kayıtlı
öğrenci olmak zorunda değildir ve herhangi bir ücret
ödemelerine gerek yoktur. 2) Ölçeklenebilirlik.
Geleneksel eğitim kurumları sınırlı ve küçük sayıda
öğrenci gruplarından oluşan dersler içermesine rağmen
KAÇD, kitlesel katılımcıları desteklemek üzere
tasarlanmıştır. Bunların yanında, içeriğin açık
lisanslaması ve topluluk merkezli olma gibi bütün
KAÇD’da bulunmayan bazı ortak özelliklerden de
bahsedilebilir.
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konusunda SAT sınavına hazırlık dersini içermektedir.
2. Geçmişten Günümüze Yürütülen Çalışmalar
KAÇD terimi, George Siemens ve Stephen Downes
tarafından yürütülen CCK08 adlı açık çevrimiçi bir
derse atfedilerek ilk kez Bryan Alexander ve Dave
Cormier tarafından tanımlanmıştır. Connectivism and
Connective Knowledge adlı ders, University of
Manitoba’da kayıtlı öğrenim harcını ödeyen 24
öğrenci ile çevrimiçi ortamda herhangi bir ücret
ödemeyen 2.200 kişiye sunulmuştur [3]. Ders
içerikleri; RSS beslemeler, tartışmalar, blog
gönderileri, SecondLife ve eş zamanlı çevrimiçi
toplantılar gibi çeşitli ortamlarda yürütülmüştür.
İlk CCK dersini, CCK09, PLENK2010, CCK11,
LAK11, DS106 gibi dersler takip etmiştir [4].
Başlangıçta gönderi kaynaklarından (posted resources)
oluşan KAÇD ilerleyen dönemlerde geliştirilerek
öğrenme yönetim sistemleri ve açık web kaynaklarının
birleşimi şeklinde tasarlanmıştır [5].
Stanford Üniversitesi 2011 yılında 160.000 öğrecinin
katıldığı yapay zeka kitlesel açık çevrimiçi dersiyle
büyük bir çıkış yapmıştır.
Bu yapay zeka dersinin ardından Daphne Koller ile
Andrew Ng, Stanford teknoloji altyapısını kullanarak
makine öğrenmesi ve veritabanı derslerinin sunulduğu
Coursera’yı oluşturdu. Aynı yıl içerisinde MIT, kar
amacı gütmeyen açık öğrenme platformu olan MITx’i
yapılandırdı. MITx oluşumuna daha sonra Harward
Üniversitesi de katıldı ve adı Edx olarak yenilendi.
Ardından Edx’e University of California ve Berkeley
Üniversiteleri de katıldı. Son olarak Edx’e, The
University of Texas System, Wellesley College ve the
Georgetown University de katıldı.
2012 yılının Kasım ayında University of Miami Global
Academy tarafından ilk KAÇD lisesi açıldı. Herhangi
bir lise öğrencisinin erişebileceği bu KAÇD, biyoloji

Yine Kasım ayında İspanya’da Wedubox isimli 1.000
öğretim üyesinin katkıda bulunduğu ilk en büyük
KAÇD başladı.
KAÇD’ın gelişim sürecinde iki farklı bakış açısı
ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi bağlayıcı felsefeyi
(connectivist philosophy) temel almaktadır. Aradaki
farkı vurgulamak için George Siemens bu yaklaşımı
benimseyen KAÇD uygulamalarını “cMOOC” olarak
adlandırmıştır [6]. Öte yandan Coursera, edX gibi daha
geleneksel olan ve iyi finanse edilen dersleri kapsayan
diğer yaklaşımı ise “xMOOC” olarak nitelendirmiştir.
3. KAÇD’ların Yapısı
Büyük öğrenci sayısına sahip olması ve benzer şekilde
yüksek öğrenci-öğretmen oranı nedeniyle KAÇD’lar
yüksek geribildirimi ve etkileşimi destekleyen öğretim
tasarım süreçlerini gerektirmektedir.
İki temel öğretim tasarımı yaklaşımı bulunmaktadır:
 Grup işbirliği sağlayarak KAÇD ağı üzerinde kitle
kaynaklı etkileşim ve geribildirim sağlama
 Sistem üzerinde quizler ve sınavlar yoluyla nesnel
çevrimiçi değerlendirme ile otomatik geribildirim
sağlama
Bağlayıcı yaklaşımı benimseyen KAÇD uygulamaları
ilk maddede yer alan öğretim tasarım modeline göre
yapılandırılmıştır. Öte yandan Coursera ya da
Ucadicty gibi KAÇD’lar ikinci modele göre
yapılandırılmıştır.
Farklı konumlarda bulunan öğretici ve öğrenenlerin
ortak bir konu çerçevesinde birbirine bağlanmalarına
olanak tanıyan KAÇD, aynı zamanda birbirini hiç
tanımayan bu kişilerin bulundukları ağ sayesinde
birbirlerine bağlılıklarını en yüksek seviyeye
çıkarmalarına olanak sağlar.

Resim 1 [7]. Tarihsel gelişimi bağlamında bağlayıcı yaklaşımı ve açık ders malzemeleri yaklaşımını temel alan
KAÇD uygulamaları
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4.KAÇD’ların Yararları ve Sınırlılıkları

(Connectivist
Learning
adlandırılmaktadır [9].

KAÇD sistemlerinin öne çıkan bazı özelliklerinden
söz edebiliriz.
KAÇD’ların yararları şöyle sıralanabilir [8]:
 Belirli bir öğretim programının takip edildiği sınıf
ortamındaki durumdan ziyade KAÇD’da daha gayri
resmi bir ortamda öğrenme gerçekleşir.
 KAÇD, konuya ilgisi olan herkese açıktır. Bir derse
katılmak için katılımcıların herhangi bir mezuniyet
derecesine ihtiyacı yoktur, sadece öğrenmeye istekli
olmaları yeterlidir.
 Bütün çalışmalar, fikirler ve içerik tüm katılımcılarla
paylaşılır.
 Derslere katılmak için KAÇD sunan kurumun
öğrencisi olmaya gerek yoktur.
 KAÇD’ın sunduğu esneklik sayesinde öğrenciler
kendileri için uygun zamanlarda ağa bağlanabilir,
paylaşımda bulunabilir. Dolayısıyla fiziksel ve
zaman bazlı engeller aşılabilir.
 Öğrenme aynı zamanda katılımcıların notları
paylaşması
sırasında
tesadüfi
bir
şekilde
gerçekleşebilir.
 Bir KAÇD uygulamasına katılmak, öğrenenlerin
kendi öğrenme süreçlerini gözden geçirmelerine
teşvik eder. Böylece yaşamboyu öğrenme
becerilerini geliştirebilirler.
Bir KAÇD’da yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar şöyle
sıralanabilir [8]:
 Kendi
öğrenme
süreçlerini
yapılandırmak
katılımcılar açısından karmaşık gelebilir.
 Dijital okuryazarlık gerektirir.
 Öğrenenlerin öğrenme sürecinde öz düzenleme
yapmalarını gerektirir.
 Belirli bir müfredata göre ilerlemeye alışkın olan
öğrenciler
için
KAÇD’in
esnek
yapısı
yönlendiricilikten uzak gelebilir.
5. Bağlayıcı (Connectivist) Tasarım İlkeleri
Öğrenmenin, bireylerin birbirlerine ve bilgi
kaynaklarına bağlı olduğu bir süreç olduğunu
söyleyebiliriz. Bu ilişkinin varlığı yeni olmasa da
iletişim ve uzaktan eğitim teknolojilerindeki
gelişmeyle birlikte öğrenme, öğrencinin ne zaman ve

nasıl öğreneceğini; bilgiyi nasıl yapılandıracağını
planlamasında daha aktif rol aldığı bir yapıya
dönüşmüştür. Bu yapı Bağlayıcı Öğrenme Kuramı


Theory)

olarak

Bağlayıcı kurama göre bilgi büyük ölçüde akışkandır,
farklı konumlarda bulunur ve çoğu durumda organize
edilmemiştir. Öğrenen öncelikle etkin biçimde bilgiye
nasıl ulaşabileceğini keşfeder, daha sonra onu kavrar,
ardından da bu bilgiyi nasıl ve nerede saklayacağını
belirler. Son olarak ise bu bilgiyi yararlı bir öğrenmeye
dönüştürebilmek için ona nasıl bir anlam
yükleyeceğine karar verir [9].
Siemens, yeni teknolojilerin etkisiyle hızla değişen
öğrenme ihtiyaçlarına cevap veren bağlayıcı yaklaşıma
ilişkin bir dizi ilke belirlemiştir [2]:
 Öğrenme ve bilgi, farklı fikirlerden ortaya çıkar.
 Öğrenme, özel bağlantı noktalarının ya da bilgi
kaynaklarının birbirine bağlanması sürecidir.
 Öğrenme, insansız uygulamalara dayanabilir.
 Daha fazlasını öğrenme kapasitesinin bilinmesi,
şuan bilinenden daha önemlidir.
 Bağlantıların korunması ve artırılması, öğrenmenin
sürekliliğinin sağlanması açısından gereklidir.
 Alanlar, fikirler ve kavramlar arasındaki bağlantıyı
görebilme yeteneği temel beceridir.
 Tam ve güncel bilgi, bütün bağlayıcı öğrenme
etkinliklerinin amacıdır.
 Karar almak başlı başına bir öğrenme sürecidir.
6. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersin Bileşenleri
Bir KAÇD sisteminde anahtar kelime esnekliktir.
Bileşenleri ya da yapısı ne olursa olsun, öğrenenlerin
kendi
öğrenme
süreçlerini
kendilerinin
yapılandırmasına izin veren, bireylerin ve bilgi
kaynaklarının bağlantılı olduğu yapı korunmalıdır.
KAÇD’ların kurallarla belirlenmiş bir yapısı
olmamakla birlikte önerilen bileşenlerini şöyle
sıralayabiliriz [10] [11] [12]:
 ders tanıtım videoları,
 video ders anlatımları,
 ödevler,
 sınavlar,
 tartışma grupları
Temel bileşenler yukarıda saydığımız gibi olmakla
birlikte farklı KAÇD sistemlerinde bu bileşenlerin
bulunma
durumları
ve
kullanım
düzeyleri
farklılaşmaktadır [12].
7.Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Yapısının
Açıköğretim Sisteminde Uygulanabilirliği
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde üç
farklı yapıda uzaktan eğitim gerçekleştirilmektedir:
Açıköğretim programları
Kayıt yaptırmak, yükseköğretime giriş kurallarına göre
gerçekleşmektedir.
e-Sertifika Programları
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Yılda üç kez olmak üzere her dönem bir programa
ücret ödenerek kayıt yaptırılabilir.
 Yunusemre Öğrenme Portalı
Kayıt yaptırmadan ve ücret ödemeden her zaman
yararlanılabilir. Bu çalışmada Yunus Emre Öğrenme
Portalı bir KAÇD sistemi olarak incelenecektir.
8. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yeni Nesil
Öğrenme Portalı
Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı
(http://yunusemre.anadolu.edu.tr) dünyada son dönem
en çok tartışılan açık ders uygulamalarının boyutlarını
genişletmekle birlikte çağdaş eğitim teknolojilerinin
sahip olduğu tüm olanakları kullanmaktadır [13]. Bu
portal aracılığıyla Anadolu Üniversitesi uzaktan
öğretim derslerinin önemli bir kısmı hiçbir ön koşul ve
ücret istenmeden ilgi duyan herkesin paylaşımına
açılmıştır (Resim 2).

duydukları konulardaki dersleri kendi kendine
öğrenme yöntemiyle çalışabilir.
2008 yılından bu yana 400.000’in üzerinde farklı
öğrenen yaklaşık 4 milyon defa Yunus Emre öğrenme
portalından yararlanmıştır.
Yunus Emre portalında yer alan derslerin öğrenme
ortamlarına kısaca değinelim.
8.1 e-Alıştırma
Öğrenenler sesli ve etkileşimli olarak hazırlanmış
çokluortam
yazılımları
yardımıyla
ünitelerini
çalışabilmekte ve çok sayıda çözümlü örneği
inceleyerek öğrendiklerini pekiştirebilmektedir (Resim
3). e-Alıştırma ortamıyla öğrenenlere etkin ve verimli
ders çalışma atmosferi oluşturmak amaçlanmaktadır.
Sesli, hareketli canlandırmalar ve yoğun öğrencibilgisayar etkileşimini barındıran çok ortamlı eğitim
yazılımı olarak da tanımlanan e-Alıştırma ortamı, en
son teknolojilerle tasarlanmakta ve endüstri
standartları kalitesinde geliştirilmektedir.

Resim 3. e-Alıştırma
8.2 e-Ders
e-Ders yazılımları ile video görüntüleri eşliğinde ders
anlatımları içeren öğretici ders içeriği sunulmaktadır
(Resim 4).

Resim 2. Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı
Sistem başlangıçta 20 ana kategoride toplanmış 149
dersi içermekte olup zaman içerisinde bu derslere
yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu portal ile
hedeflenen çok çeşitli alanlardan çok farklı dersleri
öğrenmek isteyen herkesle paylaşmaktır. Dersler kendi
kendine öğrenme ilkelerine uygun tasarlanmıştır.
Öğrenenler Yunus Emre portalında ilgi duydukları
kategoride yer alan dersi seçerek o dersin e-öğrenme
içeriğine ücretsiz erişebilirler. e-Alıştırma, e-Ders, eKitap, e-Televizyon, e-Sınav ve e-Sesli Kitap
bileşenlerinden oluşan Anadolu Üniversitesi eöğrenme içeriği, Yunus Emre yeni nesil öğrenme
portalı ile tüm öğrenenlerin hizmetine sunulmaktadır.
Yunus Emre öğrenme portalında yer alan dersleri
kullanırken Creative Commons
lisans
koşulları gereğince; öğrenciler derslerine çalışırken
Yunus Emre öğrenme portalından doğrudan
yararlanabilir, öğretim elemanları ders verirken Yunus
Emre öğrenme portalındaki dersleri sınıflarında
öğrencilerine gösterebilir ya da kaynak göstererek
öğrencilerinin yararlanmalarını sağlayabilir. Yine
öğrenci ve öğretim elemanları dışındaki bireyler de ilgi

Resim 4. e-Ders
Etkileşimli
animasyonlar
ve
canlandırmalarla
desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra çeşitli örnek
olaylar, çözümlü sorular ve ders içeriğine uygun
geliştirilen araçlarla, öğrenenlerin içerikle olan
etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde
tasarlanmıştır.
e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrenenlerin derse
olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu
hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır.
Öğrenenler ayrıca ünite sonunda yer alan çoktan
seçmeli testi uygulayarak kendilerini değerlendirme
olanağı bulmaktadır.
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8.3 e-Kitap
Ders kitapları, kolay erişim ve kullanımı sağlamak
amacıyla Adobe Flash Paper formatında hazırlanmıştır
(Resim 5).

8.5 e-Sınav
e-Sınav ortamı, bireylerin kendilerini denemeleri ve
başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri
amacıyla sunulmaktadır (Resim 7).

Resim 7. e-Sınav
e-Sınava girildiğinde sorular, ilgili derse ait soru
bankasından her ünite için rassal olarak seçilerek
ekrana gelmektedir. Bu nedenle yeni bir sınav
başlatıldığında aynı sorulara rastlanması mümkün
fakat tamamen aynı sınava rastlanma olasılığı
düşüktür.

Resim 5. e-Kitap
Kağıda basılmaya ihtiyaç duymadan, bir bilgisayar
yardımıyla okunabilen elektronik kitaplar, basılı
kitaplara göre pek çok avantaj ve kolaylık
sağlamaktadır. İnternet üzerinden yayınlandıkları için
istenen kitaba dakikalar içerisinde erişilebilmesi, kitap
içinde sözcük taramasının kolayca yapılabilmesi bu
avantajlar arasında yer almaktadır.
8.4 e-Televizyon
e-Televizyon, derslerin öğretim yılı içerisinde
televizyonda TRT OKUL kanalında yayınlanan
programlarını içermektedir (Resim 6).

8.6 e-SesliKitap
e-Sesli Kitap ortamı, görme engelli ve kitaplarını
dinleyerek çalışmayı tercih edecek öğrenenlere yönelik
sunulmaktadır.
Öğrenenler bu hizmet sayesinde sesli kitapları, MP3
formatıyla internet üzerinden bilgisayarlarına indirerek
dinleyebilirler.
e-Sesli Kitaplarda, profesyonel seslendirme sanatçıları,
kitapları radyofonik bir biçimde seslendirmekte ve ses
efektleri ile kitaplar zenginleştirilmektedir.
9. Tartışma ve Öneriler
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yeni Nesil
öğrenme portalının, öğrenenlerin farklı öğrenme
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış çok
ortamlı öğrenme olanaklarıyla ve yine sahip olduğu
öğrenen potansiyeliyle bir KAÇD sistemine
dönüştürülebilmesinin mümkün olduğu görülmektedir.
Bu amaçla şu işlemlerin yapılması gerekmektedir:
 Dersleri oluşturmak
 Öğrenenlerin
kişisel
öğrenme
ortamları
oluşturmalarına olanak sağlamak
 İletişim platformu eklemek
 Katılım çağrıları oluşturmak
 Değerlendirme araçları tasarlamak
 Duyuru mekanizması oluşturmak

Resim 6. e-Televizyon
Öğrenenler
ders
videolarını
bilgisayarlarına
kaydederek esnek çalışma saatlerine sahip olabilirler.
Ayrıca programları bir kez bilgisayarına yükledikten
sonra, istediği dersin istediği ünitesini zamana bağlı
kalmadan seyredebilirler.

Yunus Emre öğrenme portalı, gerek sunulan ders
içeriklerinin kalitesi ve kullanılan etkileşimlerin
zenginliğiyle gerekse de öğrenenlerin bilgi düzeylerini
test edebilmeleri amacıyla geliştirilen değerlendirme
araçlarıyla global ölçekteki diğer KAÇD sistemleriyle
karşılaştırıldığında öne çıkmaktadır.
Öğrencileirn kişisel öğrenme ortamları oluşturmaları
desteklenebilir. Dersler öğrencilere kişisel öğrenme
ortamı oluşturma konusunda yol gösterecektir.
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Derslere ait içerikler Yunusemre Öğrenme Portalında
ve diğer açık erişim kaynaklarında bulunmaktadır.
Böylece öğrenciler dersin amaçları doğrultusunda
içeriklere kendileri
erişecek ve bu içeriklerden
yararlanarak oluşturdukları yeni içerikleri başkalarıyla
paylaşacaklardır.
Sisteme bir iletişim platformunun eklenmesiyle benzer
ilgi alanlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına sahip
bireylerin birbirine bağlanması durumunda bilgi
paylaşımı ve üretiminin gerçekleşmesi mümkün
olacaktır. Böylece öğrenenler portalda yer alan
içeriklere ve öğrenme kaynaklarına ek olarak
kendilerinin yapılandıracağı bilgileri de paylaşarak
yeni öğrenme olanaklarının oluşturulmasına katkıda
bulunacaklardır.
Yunus Emre öğrenme portalına yeni eklenen ve
güncellen dersler
hakkında
güncel
bilginin
ulaştırılabileceği bir duyuru mekanizması eklenebilir.
Böylece öğrenenler yeniliklerden düzenli olarak
haberdar olarak öğrenme kaynaklarına rahatlıkla
ulaşabileceklerdir.
Ayrıca
öğrenenlerin
öğrenme
süreçlerindeki
devamlılığını sağlamak amacıyla belirli bir süre
(örneğin 4 hafta) sisteme giriş yapmayan öğrenenlere
katılım çağrısı gönderilebilir. Öğrenenlerin sisteme
katılımı canlı tutularak paylaşımlarının da aktif olması
sağlanabilir.
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Anahtar Sözcükler: Öğretim Teknolojileri, Öğrenci Beklentileri, Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı.
1. Giriş
Öğretim
teknolojilerinin
eğitim-öğretimin
her
kademesinde olduğu gibi yükseköğretimde de eğitim
sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Çağın
gerekliliklerini
yakalamaya
çalışırken,
yükseköğretimin bileşenlerinden bir tanesi olan
öğrencilerin bu konudaki beklentileri de göz önünde
bulundurularak bu sürecin verimli ve tatmin edici
geçmesi sağlanabilir. Ayrıca planlanan yatırımların
amacına ulaştığının değerlen-dirilmesi için de
öğrencilerin beklentilerinin karşılanmış olmasının
önemli bir performans ölçeği olduğu düşünülmektedir.
Bu çerçevede öğrencilerin derslerde teknoloji
kullanımı ile ilgili görüş ve beklentilerinin
belirlenmesi amacıyla ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) 2011-2016 Stratejik Planı’nda
[1] yer alan “Öğretim teknolojisi olanakları hakkında
farkındalığın ve kullanım yeterliğinin artırılması”
başlığı çerçevesinde yürütülen bu çalışma sonuçlarının
ODTÜ’de öğretim teknolojilerinin kullanımını
öğrenci-lerin gözünden değerlendirme imkânı sağlamakla
beraber,
çağımız
öğrencilerinin
üniversitelerden teknoloji kullanımı adına neler
beklediklerine ışık tutması beklen-mektedir.
2. Yöntem
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
tarafından 2007 yılında yürütülen bir çalışmadan [2]
alınan Öğretim Teknolojileri Öğrenci Görüşleri
Anketi, ODTÜ Anket servisi [3] üzerinden
yayınlanmıştır. Çalışmaya 2011-2012 ilkbahar
döneminde, gönüllü öğrenciler, çevrimiçi ortamda
yapılan duyurular ile davet edilmişlerdir. Nisan ve
Haziran ayları arasında öğrencilerin en sık
kullandıkları çevrimiçi servisler aracılığıyla duyurular
yayınlanmıştır. Ayrıca varsa bölümlerin öğrenci eposta gruplarına, grup yöneticisinin onay vermesi
şartıyla iletiler gönderilmiştir. 3 ay süreyle çevrimiçi
olarak yayınlanan ankete toplam 1910 giriş yapılmış,
ancak 890 (%46,59) anket tamam-lanmıştır ve
analizler,
tamamlanan
anketler
üzerinde
yürütülmüştür.

3. Bulgular
3.1 Daha İyi
Yöntemler

Öğrenmeye

Yardımcı

Olacak

Öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaş-tıracak ve
daha iyi öğrenmelerine yardımcı olacak yöntemler ile
ilgili görüşleri ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla
ankette yer alan bir soruda öğrencilerden listelenen
yöntemleri
değerlendirmeleri
istenmiştir.
Değerlendirme yapılması istenen yöntemler düzenli
çalışma yaprağı dağıtılması, projek-siyon cihazı ile
ders içeriğinin yansıtılması, konu ile ilgili video
izletilmesi, METU Online sisteminin daha fazla
kullanılması, öğrenciler ile ders dışında e-posta veya
forumlar ile iletişim kurulması, ders notları-nın ve
kaynaklarının
bulunduğu
İnternet
sayfasında
sunulması, simülasyonlar ile dersin zenginleştirilmesi
ve dersin çevrimiçi (e-öğrenme) ile işlenmesidir.
Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu tarafından daha
iyi anlamaya en çok yardımcı olacak yöntemler olarak
ders notlarının ve kaynakların web sayfası üzerinden
yayın-lanması ve simülasyonlar işaret edilmiştir.
Bununla beraber, ders dışında öğrenciler ile çevrimiçi
yöntemlerle iletişim kurulması, METU Online’ın daha
fazla ve etkili kullanılması ile konuya ilişkin video
izletilmesi
öğrencilerin
çoğunluğu
tarafından
öğrenmelerine yardımcı olacak yöntemler olarak
gösterilmiştir. Ayrıca öğrenciler gerçek hayatla
ilişkilendirebilecekleri örnekler ile derse aktif
katılımlarının olanaklı hale geleceği yöntemlerin
derslere dâhil edilmesinin
yararlı olacağını
belirtmişlerdir.
3.2 Üniversitelerde Eğitim ve Öğretimin Daha
Etkili Hale Getirilebilmesinde Kullanılacak
Yöntemler
Öğrencilere üniversitelerde etkili eğitim ve öğretim
için kullanılması gereken yöntemler ile ilgili görüşleri
sorulmuştur. Derslerin çevrimiçi (e-öğrenme ile)
verilmesi, ders içeriğine ve ek kaynaklara çevrimiçi
olarak ulaşılabilmesi, öğrencilerin öğretim elemanlarına sanal ortamda erişebilmesi (msn, e-posta, forum
vs.), dijital kütüphane olanak-larının sağlanması ile
derslerin video/ses kayıtlarının yapılması ve bunların
erişime açık olması öğrencilerin değerlendirmesi
istenen yöntemlerdir.
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Ders içeriğine ve ek kaynaklara sanal ortamda erişim
sağlanması ve dijital kütüphaneler ile kaynakların
zenginleştiril-mesi öğrencilerin çoğunluğu tarafından
çok önemli yöntemler olarak işaret edilmiştir. Bu
sonucu destekler şekilde derslerin video ve ses
kayıtlarının erişilebilir olması ve öğretim üyeleri ile
sanal ortamda iletişim kurabilme etkili eğitim için
önemli yöntemler olarak ortaya çıkmaktadır. Sanal
ortamdaki kaynaklara erişimi önemli gören öğrenciler
derslerin çevrimiçi (e-öğrenme ile) verilmesine aynı
önemi vermemişler ve öğrencilerin çoğunluğu
çevrimiçi derslerin az veya hiç önemli olmadığını
belirtmiştir.
3.3 Derslerde Kullanılması Beklenen Teknolojiler
Öğrencilere derslerde kullanılmasını bekle-dikleri
teknolojilerin neler olduğunu yazma-ları istenmiştir ve
273 cevap alınmıştır. Verilen cevapların büyük
çoğunluğunda derslerde kullanılacak teknolojilerden
bahsedilmiş olmasına rağmen, derslerin daha etkili
yürütülmesi için uygulanması gereken teknolojiden
bağımsız yöntemlere de yer verilmiştir. Bu yöntemler
arasında öğretim üyeleri ile etkili iletişim, derslerde
öğrenci-lerin aktif katılımlarının sağlanması ve tartışma ortamlarının yaratılması bulunmaktadır.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslerde ve ders
dışında teknoloji kullanımını destekledikleri ve yararlı
olacağını düşündükleri görülmektedir. Öğrencilere,
derslerde kullanılmasını istedikleri tekno-lojiler
sorulduğunda en sık karşılaşılan anahtar kelimelerin
özellikle video, animasyon, film ve simülasyon gibi
görsel materyallerdir. Görsel materyaller ile derslerin
daha ilgi çekici ve akılda kalıcı olacağına dikkat çeken
öğrenciler, derslerde ve ders dışında bu kaynaklardan
yararlanmak istemektedir. Ayrıca sıklıkla bahsedilen
İnternet hem derslerde ek kaynaklara, video ve benzeri
materyallere ulaşmak için hem de ders dışında ders
kaynaklarına erişim, öğretim üyeleri ile iletişim,

konuların tartışılması ve derslerin çevrimiçi takibi için
altyapı oluşturmaktadır.
4. Sonuç ve Önerile
Öğrencilerin öğretim üyelerini ve ders kaynaklarını
bulmak istedikleri ortamın, kendilerinin de öğretim
amaçlı en çok kullandıkları araç olan İnternet olduğu
görülmektedir. Çevrimiçi iletişim ve ders web
sayfaları üzerinden ders kaynaklarının yayınlanması
öğrencilerin öncelikli beklenti-sidir. Ayrıca görselişitsel materyaller ve öğrencilerin aktif katılımlarının
sağlanacağı öğretim yöntemlerinin derslerde kullanılmasının etkili eğitim ve öğretim için önemli olduğu
vurgulanmıştır. Öğrencilerin bu bek-lentilerinin
karşılanması için öğretim üyeleri-nin de görüşleri
alınmalı, bu değerlendirme çerçevesinde ihtiyaçlar
belirlenmeli ve bu ihtiyaçların karşılanması için
gereken planlama ve yatırım yapılmalıdır.
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Özet: Kişisel öğrenme ortamları, öğrenenlerin kendi bireysel öğrenme süreçlerini yönetebilmelerine olanak
sağlayan sistemlerdir. Kişisel öğrenme ortamları tamamen öğrenenin kendisi tarafından yapılandırılır ve
yönetilir. Öğrenenlerin kullanım alanı açısından ele alındığında kişisel öğrenme ortamları, bilgi kaynaklarının
takibinden yeni bilgi kaynaklarının keşfine, diğer öğrenenler ya da öğreticiler ile iletişim kurulmasından bireysel
etkinliklerin planlanmasına kadar her türlü öğretimsel faaliyeti kapsamaktadır.
Kişisel Öğrenme Ortamı terimi ilk kez 2001 yılında Olivier ve Liber’e ait bir makaledekullanılmıştır [1].
Teknolojik olarak genellikle web 2.0 araçlarının sunduğu olanaklar çerçevesinde tanımlanan kişisel öğrenme
ortamları: blog, wiki, rss okuyucuları, twitter ve facebook gibi teknolojilerin öğrenen merkezli entegrasyonunu
ifade etmektedir. Etkili ve verimli bir kişisel öğrenme ortamının geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerin
birlikte çalışabilirliği çok önemli bir noktadır. Literatürde bu noktanın aydınlatılmasına yönelik pek çok çalışma
bulunmaktadır. İlgili çalışmalar incelendiğinde kişisel öğrenme ortamlarının yönetimi ve takibi amacıyla web
tabanlı başlangıç sayfası (startpage) yaklaşımın yaygın olarak tercih edildiği gözlenmektedir [6].
Bu çalışma kapsamında bulut ortamını hedef alan platform bağımsız kişisel öğrenme ortamlarının tasarımına
yönelik bir model geliştirilecektir. Model Google Chrome web tarayıcısı kapsamında tasarlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kişisel Öğrenme Ortamı, Yaşam boyu Öğrenme, Özdüzenlemeli Öğrenme, Öğretim
Ortamı Tasarımı.

Designing of Platform Independent Personal Learning Environments
Abstract: Personal learning environment is a system that provides learners to manage their own individual
learning processes. Your learning environment is configured and managed entirely by the learner.
Keywords: Personal Learning Environment, Lifelong Learning, Self-Regulated Learning, Learning
Environment Design
1. Giriş
Günümüz uygulamaları incelendiğinde uzaktan
öğretim
kurumlarının
kendi
eğitim-öğretim
faaliyetlerini öğrenme yönetim sistemleri üzerinden
öğrenenlere ulaştırma eğiliminde oldukları rahatlıkla
gözlemlenebilir. Öğrenme yönetim sistemleri kurum
tarafından yapılandırmış e-öğrenme ortamlarının
öğrenenlerin kullanımına sunulması amacıyla ideal
araçlardır. Öğrenenler açısından ele alındığında bu
durum
yaşam
boyu
öğrenme
sürecinin
sürdürülebilirliği açısından bazı sorunları beraberinde
getirmektedir. Bir öğrenen kayıtlı olduğu uzaktan
öğretim programından mezun olduktan sonra ilgili
kurumun öğrenme yönetim sistemi üzerinden sunduğu
tüm hizmetlerden mahrum kalmaktadır. Farklı eğitim
kurumlarının sunduğu eğitim - öğretim faaliyetleri
neticesinde bir öğrenenin edindiği bilgi birimini daha
sonraki öğrenme süreçlerine aktarabilmesi yaşam boyu
öğrenmenin
gerçekleşebilmesinin
en
önemli
unsurlarından biridir.
Yaşam boyu öğrenmenin daha etkili ve verimli bir
biçimde gerçekleştirilebilmesinin bir diğer önemli
unsuru da bilgiyi yönetebilmektir. Yeniliklerin takip

edilmesi, var olan bilginin sınıflandırılması,
arşivlenmesi ve gerekli durumlarda güncellenmesi
yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde
yapılması gereken bireysel öğrenme yönetimi
işlevlerinden bazılarıdır.
Bu çalışma, bireylerin yaşam boyu edindikleri bilgi
birikimlerini tamamen kendilerinin yönettikleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebildikleri bir
kişisel öğrenme ortamının nasıl oluşturulabileceği
sorusuna yanıt aramak için desenlenmiştir.
2. Kişisel Öğrenme Ortamları
Kişisel öğrenme ortamları, bireylerin yaşam boyu
öğrenme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak
ve
özdüzenlemeli
öğrenme
gereksinimlerini
karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir çözüm önerisidir.
Bir başka ifadeyle kişisel öğrenme ortamları,
öğrenenlerin kendi bireysel öğrenme süreçlerini
yönetebilmelerine olanak sağlayan sistemler olarak da
tanımlanabilirler.
Kişisel öğrenme ortamları tamamen öğrenenin kendisi
tarafından yapılandırılır ve yönetilir. Kullanım alanı
açısından ele alındığında kişisel öğrenme ortamları,

499

Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
İlker Kayabaş, Mehmet Emin Mutlu

varolan bilgi kaynaklarının takibinden yeni bilgi
kaynaklarının keşfine, diğer öğrenenler ya da
öğreticiler ile iletişim kurulmasından bireysel
etkinliklerin planlanmasına kadar her türlü öğretimsel
faaliyeti kapsamaktadır.
Teknolojik olarak genellikle Web 2.0 araçlarının
sunduğuolanaklar çerçevesinde tanımlanankişisel
öğrenme ortamları: blog, wiki,rss okuyucuları, twitter
ve facebook gibi teknolojilerin öğrenen merkezli
entegrasyonunu ifade etmektedir. Eğitim aldıkları
kurum tarafından yapılandırılmış formal bilgilere ek
olarak öğrenenler, bireysel ve sosyal yaşantıları
kapsamında edindikleri informal bilgileri de kendi
kişisel
öğrenme
ortamları
aracılığıyla
yönetebilmektedir.

ulaşmak istediği öğrenme hedefi doğrultusunda
şekillendirmesidir.
Bir
öğrenen
açısından
özdüzenlemeli öğrenme yaklaşımı, yaşam boyu
öğrenmenin itici gücünün birey tarafından nasıl
oluşturulacağını tanımlar [2].
Bireysel motivasyon tek yaşam boyu öğrenme
sürecinin gerçekleştirilmesinde tek başına yeterli
değildir. Bir sürecin baştan sona sağlıklı işleyebilmesi
için bir organizasyona, planlamaya ve doğru araçlara
ihtiyaç vardır. Kişisel öğrenme ortamlarının yaşam
boyu öğrenme ile kesiştiği noktada tam burasıdır.
4.
Kişisel
Yaklaşımları

Öğrenme

Ortamları

Tasarım

Kompen ve Edirising (2008), kişisel öğrenme ortamı
tasarımında hizmet ve çerçeve yaklaşımı olmak üzere
iki ana yaklaşımdan bahsetmektedir.

3. Yaşam boyu ve Özdüzenlemeli Öğrenme
Yaşam boyu öğrenme bilgi çağı ile birlikte öne çıkan
en önemli öğrenme yaklaşımlarından biridir. Her
bireyin öğrenme potansiyeli üzerine yoğunlaşarak
onları birer daimi öğrenen olarak tanımlayan yaşam
boyu öğrenme yaklaşımı, öğrenme sürecinin anne
karnından
mezara
kadar
devam
ettiğini
vurgulamaktadır. Yaşam boyu öğrenme bilgi, görgü,
beceri, nitelik ve yeterliklerin geliştirilmesine yönelik
tüm öğrenim faaliyetlerini içerir. Bu faaliyetler eğitim
kuruluşları tarafından verilen ve sonunda bir diploma
veya sertifika ile belgelenen resmi statülü bir öğrenim
olabileceği gibi; eğitim kuruluşu tarafından verilmeyen
ancak bireyin öğrenmeye yönelik faaliyetlerini içeren
gayri resmi öğrenimde olabilir. Bireyin öğrenme
amaçlı olsun olmasın iş, aile ve sosyal ilişkilerini
içeren günlük faaliyetlerinden edindiği öğrenme de
yaşam boyu öğrenme sürecinin bir parçasıdır [1].
Kurumsal bir perspektiften bakıldığında yaşam boyu
öğrenme; insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma,
bireysel bilgi ve becerilerin arttırılması yönünde
insanları güdüleme ve bireylere eşit, esnek ve yenilikçi
öğrenme imkanları sunmak olarak ifade edilebilir.
Yaşam boyu öğrenme sürecinde eğitim-öğretim
kurumlarının birincil görevi hazır bilgiyi öğrencilere
sunmanın yanı sıra yaşamlarının sonraki bölümlerinde
ihtiyaçları olacak yeni bilgilere nasıl erişebilecekleri
öğretmektir. Yani öğrenmeyi öğretmektedir.
Yaşam boyu öğrenme, bireylerin sahip olduklarını
birikimi ve potansiyeli yaşam devam ettiği sürece
geliştirmeleri gerektiğini öğütlemektedir.Yaşam boyu
öğrenme yaklaşımının merkezinde birey yani öğrenen
vardır. Öğrenmenin sürekliliği öğrenenin bireysel
motivasyonu ile doğrudan bir ilişki içerisindedir.
Bireyin bir öğrenme hedefine ulaşmak için kendini
güdülemesi; duygu, düşünce ve eylemlerini bu hedef
doğrultusunda şekillendirmesi yaşam boyu öğrenme
ile
özdüzenlemeli
öğrenme
yaklaşımlarının
vurguladığı ortak bir noktadır [2].
Özdüzenlemeli öğrenme, bir öğrenenin kendi
motivasyonunu, düşünce biçimini ve eylemlerini

Hizmet Yaklaşımı
Öğrenlere kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları
için gerekli bileşenleri (widgets) sağlayan sunucu
tabanlı bir ortamın geliştirilmesini öngörmektedir.
Çerçeve Yaklaşımı
Öğrenenlerin Web 2.0 araçlarını kullanarak kendi
kişisel öğrenme ortamlarını oluşturabilmeleri için
gerekli iş akışlarını, ağ yapısını ve kullanım önerilerini
içeren bir çerçevenin tasarlanmasını kapsamaktadır.
Başlangıç sayfaları, hizmet yaklaşımı çerçevesinde
geliştirilen kişisel öğrenme ortamlarına güzel bir
örnektir. Başlangıç sayfası üzerinden tasarlanan kişisel
öğrenme ortamları; iGoogle, NetVibes, PageFlakes,
Protopage vb. gibi web tabanlı servislerin kendi
içersinde sunduğu görev yöneticisi, rss okuyucu,
email, sosyal ağlar, haber servisleri vb. bileşenlerin
(widgets) öğrenenler tarafından kendi öğrenme
süreçlerini
yönetebilmek
amacıyla
nasıl
kullanılabileceği konusunda fikir vermektedir [6].
Başlangıç
sayfası
uygulamaları
üzerinden
yapılandırılan
kişisel
öğrenme
ortamlarının
sürdürülebilirliği
servisi
sağlayan
firmalara
bağlıdır.Başlangıç sayfaları üzerine yapılan güncel bir
araştırmada kişisel öğrenme ortamı oluşturmak
amacıyla kullanılma potansiyeline sahip 28 farklı web
servisinin 17’sinin verdikleri hizmeti durdurduğu
tespit edilmiştir [6].
5. Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamı
Tasarımı
Hızla gelişen teknoloji, eğitim-öğretim faaliyetlerini
sunan kurumlara, öğreticilere ve en önemlisi
öğrenenlere çok geniş olanaklar yaratmaktadır.
Bireysel kullanımayönelik donanımsal ya da
yazılımsal ne kadar çok alternatife sahip olduğumuzu
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bir düşünelim. PC, Mac, Tablet Bilgisayar, Akıllı Cep
Telefonları, Windows, OSX, Linux, Android, iOS...
Bu listeyi genişletmek mümkün. Burada adı geçen ya
da geçmeyen tüm bu donanımların ve yazılımların
birbirlerine göre farklı avantaj ya da dezavantajları
bulunmaktadır. Bazı cihazlar taşınabilirlikleri yüksek
olduğu için tercih edilirken bazıları ise yüksek iş
performans elde etmek için kullanılmaktadır.Bilişim
dünyasının eğitim alanı ile kesiştiği tüm noktalarda bu
tespitin doğruluğunu gözlemleyebiliriz.
Kişisel öğrenme ortamlarının yapılandırılması ve
yönetilmesi sorunsalına teknolojik çeşitlilik açısından
baktığımızda “platform bağımsız” kavramının kişisel
öğrenme ortamları için ne kadar önemli bir unsur
olduğu çok net ortaya çıkmaktadır. Bireylerin öğretim
faaliyetleri sonucu elde ettikleri bilgileri günlük
yaşantılarının her hangi bir anında kullandıkları tüm
cihazlar üzerinde aynı verimlilikte yönetebilmeleri
kişisel öğrenme ortamlarının sürdürülebilmesi ve
güncel tutulabilmesini sağlayacaktır.
Peki, ama platform bağımsız bir kişisel öğrenme
ortamı nasıl tasarlanmalıdır?
Bu çalışma kapsamında önerilen çözüm; bulut
entegrasyonu olan, özelleştirilebilir, sürdürülebilir ve
genişletilebilirinternet tarayıcı tabanlı bir kişisel
öğrenme ortamı yaratmaktır.
Piyasada yaygın kullanıma sahip 5 farklı internet
tarayıcısı(Google Chrome, MozillaFirefox, İnternet
Explorer, Safari ve Opera) kişisel ortamlarının
geliştirilmesine yönelik olarak incelenmiştir. Tablo
1’de özetlenen inceleme sonuçları doğrultusunda
Google Chrome internet tarayıcısı kullanılarak
geliştirilecek bir kişisel öğrenme ortamının
öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme etkinliklerini etkin
bir biçimde yönetebilmelerine olanak sağlayabileceği
tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında Google Chrome’u öne çıkaran
noktalar şunlardır:
Gelişmiş bulut altyapısı: Tarayıcı ayarları, sık
kullanılanlar, gezinti geçmişi, kurulu eklentiler ve
uygulamalar, temalar, parolalar ve form verileri bulut
üzerinden Chrome yüklü olan tüm cihazlara
eşitlenebilmektedir.
Uygulama Mağazası: Google’ın Chrome Web Store
adını verdiği uygulama mağazası öğrenenlere
eğitimden iş yaşamına çok geniş bir uygulama ve
eklenti arşivi sunmaktadır.
Temalar:Chrome Web Store üzerinden erişilebilen çok
çeşitli temalar ile öğrenenler kendi kişisel öğrenme
ortamlarını zevklerine ve beğenilerine göre
özelleştirebilmektedirler.

Önerilen Uygulamalar
Çalışma kapsamında yapılandırılan ve eğitim-öğretim
süreçlerindeki kullanılabilirlik, etkililik ve verimlilik
açısından test edilen uygulamaların listesi şu
şekildedir:
ePosta:Gmail, Outlook, Yahoo
Sosyal Ağlar: Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo,
Foursquare, Flicker
RSS Okuyucu:Feedly
Dosya Paylaşım:Dropbox, Skydrive, Google Drive,
Cubby
Not Alma:Evernote, Springpad, Scratchpad
Sunum:SlideRocket, MindMeister, CacooDiagrams
Uzak Masaüstü:Chrome Remote Desktop
7.

Sonuç ve Öneriler

Tarayıcının kendisini bir başlangıç sayfası olarak
kullanmak
amacıyla
tarayıcılar
üzerinde
gerçekleştirilen denemelerde Chrome tarayıcısının
nitelikleri diğerlerine göre öne çıkmaktadır.
Chrome Mağazasından indirilecek uygulamalarla
Chrome tarayıcısı üzerinde Kişisel öğrenme
ortamıoluşturmak mümkün olmaktadır. Oluşturulacak
Kişisel Araştırma Ortamına bulut senkronizasyonu ile
her platformdan erişilebilir.
Tarayıcı uygulamaları yaklaşımıyla Kişisel Öğrenme
Ortamları için yeni bir tasarım kulvarı açılmaktadır.
8.
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Mesleki Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Web Tabanlı Öğrenmeye
Karşı Tutumları
Erman Uzun, M. Yaşar Özden, Ali Yıldırım
ODTÜ – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
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Özet: Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin geçmişi 12. yy da Ahilik kurumuna kadar dayanmasına karşın,
bugün halen daha bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu kurumların ve bu kurumlarda
verilen derslerin teknolojik olanaklar ile desteklenmesi gerekmektedir. Fakat bu teknoloji entegrasyonu
sürecinde öğrencilerin kullanılacak ortama karşı tutumları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmada
bir üniversiteden başka bir şehirde bulunan üniversiteye uzaktan web teknolojileri kullanılarak verilen “Web
Tasarımı” dersine katılan 32 öğrencinin web tabanlı öğrenmeye karşı olan tutumları araştırılmıştır. Bu çalışmada
öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye karşı olan tutumları kararsızım seviyesinde kalmıştır fakat bunun nedeni
bilgisayar ve internet kullanımına yönelik sorular ile irdelendiğinde öğrencilerin sınırlı bilgisayar kullanım
becerileri ve internet erişim olanakları katılımcıları web tabanlı öğrenmeye karşı tutumlarını etkilediği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Web Tabanlı Öğrenme, Öğrenci Tutumları, Uzaktan Eğitim.

Students Attitude towards Web-based Instruction in a Vocational
Higher Education
Abstract: Technical and vocational education in Turkey dates back to 12 th century Ahi associations, but still the
quality of instruction in these institutions is not in the desired level. That is the reason why these institutions
should be supported technologically. In fact, in this integration students attitude towards the learning
environment is an important factor. In this respect, in this study 32 students who had taken a distance web based
“Web Design” course participated to this study. Students’ attitudes were assessed with a questionnaire. The
results indicate that their attitude towards web based instruction was close to neutral. The underlying reason of
this situation was investigated with additional questıons which includes computer experience and household
Internet access. The findings revealed that these variables had significant effect on students’ attitude towards
web based instruction.
Keywords: Technical and Vocational Education, Web-based Instruction, Students’ Attitude, Distance Education
1. Giriş
Eğitim tarihi boyunca ve özellikle 20 yy.daki
teknolojik ilerlemeler sonucunda, sürekli olarak
teknolojinin peşinden koşmuş ve eğitim öğretim
ortamlarına teknoloji entegrasyonu için çalışmıştır.
Hatta bu konuda Clark ve Kozma’nın öncülüğünü
yaptığı ve yıllardır kesin bir sonuca ulaşılamayan
tartışmalar yapılmıştır [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Eğitimde
teknoloji gerçekten fark yaratıyor muydu? Yoksa bu
fark aslında o teknolojiyi entegre ederken
uyguladığımız metottan mı kaynaklanıyor?
İnternet sağladığı olanaklarla kullanıcılarına büyük
olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar
eğitimciler için önemli pek çok soruna çözüm
olabilecek unsurlar içermektedir. Öğrencilerin istediği
zaman, istediği yerden, istediği bilgiye ulaşması biz
eğitimciler için bulunmaz bir nimettir ve kesinlikle göz
ardı edilemez. Bu teknolojik olanak, pek çok yeni
öğretim yaklaşımlarının uygulanmasına ve farklı
teknolojilerin entegre şekilde kullanımına olanak

sağlamaktadır. Böylece bilgisayar teknolojisinin bize
sunduğu olanakları gelişmiş iletişim teknolojisi
olanakları ile birleştirip kullanabiliriz.
Bilgisayar, internet ve eğitim bir arada kullanıldığında
insanların aklına hemen e-öğrenme gelmektedir. Eöğrenmenin radyo ve öğretimsel televizyon (ITV) ile
aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı konusunda henüz
konuşmak için erken. Fakat bu konuda öğrencilerin ve
sokaktaki insanların nabzını tutan bazı çalışmalar
yapılmıştır. Aşkun ve ark. tarafından yapılan ve 663
kişinin katıldığı çalışmada Ankara genelinde sokaktaki
insana uzaktan eğitim ve e-öğrenme ile ilgili fikirleri
sorulmuştur [7]. Bunların 50 %’si interneti bir eğitim
aracı olarak sınıflarında görmek isteyeceklerini
belirtmişler fakat sadece 20 %’si tamamen çevrim içi
eğitim almayı istediklerini belirtmişlerdir (43 % yüz
yüze eğitim, 37 % harmanlanmış). Ayrıca ODTÜ
genelinde yapılan bir diğer çalışmada da ODTÜ
öğrencilerine
eğitime
teknoloji
entegrasyonu
konusundaki görüşleri sorulduğunda ancak %5 i eöğrenmeyi istemiştir [8]. Bunun yerine büyük bir
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çoğunluğu eğitimde teknolojiyi destek ve iletişim
amaçlı kullanılmasını talep etmişlerdir.
Teknolojinin klasik anlamda bir araç olarak kullanmak
yerine öğrenme öğretme ortamlarını destekleyici bir
araç olarak kullanımı e-öğrenmenin gerçek
potansiyelini ortaya koymasına yardımcı olabilir.
Zaten öğrenme teorileri açısından baktığımızda
davranışçılıktan oluşturmacılığa hızlı bir geçiş var ve
bu geçişi bilgisayarın öğretimsel amaçlı kullanımını
da etkilediğini görmekteyiz. Bu kapsamda bilgisayarın
eğitim amaçlı kullanımlarını incelediğimizde eğitim
ortamların bilgisayarın öğretim amaçlı kullanımlarını
3’e ayırabiliriz [9]
 Bilgisayardan öğrenme
 Bilgisayar ile öğrenme
 Bilgisayar hakkında öğrenme
Bunlardan bilgisayardan öğrenmeyi ve bilgisayar
hakkında öğrenmeyi bilgisayarın geleneksel kullanımı
olarak adlandırabiliriz [9]. Fakat bilgisayar ile
öğrenme oluşturmacı öğretim teorisini destekleyen
bilişsel araç olarak kullanımıdır [9]. Böylece bilgisayar
kullanıcının dersteki ortağı olur. Öğrenci bildikleriyle
bilgisayarın var olan potansiyelini artırırken,
bilgisayarda sağladığı olanaklarla öğrencinin daha iyi
öğrenmesini sağlar.
2. Yöntem



Araştırma sorusu
Bir Teknik Eğitim Fakültesine uzaktan verilen “Web
Tasarımı” dersi sonrasında öğrencilerin web tabanlı
öğrenmeye karşı tutumları nasıldır?
Bu dersi alan öğrencilerin bilgisayar kullanım
tecrübelerinin web tabanlı öğrenmeye karşı tutumları
üzerinde anlamlı etkisi var mı?
Örneklem
1.
2.
Bu çalışmaya bir üniversiteden bir diğer üniversitenin
3.
Teknik Eğitim Fakültesine uzaktan bir dönem boyunca
4.
verilen “Web Tasarımı” dersini alan 32 öğrenci
*
katılmıştır. Bu çalışmaya katılanların 22 tanesi erkek,
10 tanesi bayandır.
Veri Toplama ve Analiz
Bu çalışmada öğrencilerin tutumlarını ölçmek için
daha önce Erdoğan, Bayram, ve Deniz tarafından 5seviyeli likert olarak geliştirilen ve 26 soru, iki
faktörden oluşan “Web Tabanlı Öğrenme Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır [10]. Bu ölçek “web tabanlı
öğrenmenin etkililiği” ve “web tabanlı öğrenmeye
karşı direnç” faktörlerini içermektedir. Bu ölçeğin
daha önceden yapılan geçerlik ve güvenirlik
testlerinde Cronbach Alfa değeri 0,917 çıkmıştır. Bu
ölçek ile elde edilen verilere SPSS 15 ile t-test ve
ANOVA analizleri yapılmıştır.

Çalışmanın bu kısmında tutum ölçeğinden elde edilen
verilerin tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik sonuçları
sunulacaktır.
Uzaktan verilen dersin sonunda öğrencilerin web
tabanlı öğrenmenin etkililiğine yönelik tutum değerleri
kararışız ile katılıyorum arasında (M=3,26), web
tabanlı öğrenmeye karşı direncine yönelik görüşleri ise
kararsızım ve katılmıyorum arasında çıkmıştır
(M=2,88). Uzaktan verilen web tabanlı dersin
sonrasında öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye
yönelik tutumları kararsızımın ile katılıyorum arasında
kalmıştır (M=3,19).
Tablo 1: Öğrencilerin WTÖ karşı tutumları
WTÖ’nin
Etkililiği
WTÖ’nin
Direnme
WTÖ Tutum

N

Ort

St. Sap.

32

3.26 1.02

32

2.88 .64

32

3.19 .84

Öğrencilerin bilgisayar kullanım geçmişlerininin web
tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları arasında anlamlı
fark olup olmadığı irdelediğinde, 1 yıldan az bilgisayar
kullanım geçmişi olan öğrenciler ile 2-4 yıl ve 4 yıldan
fazla bilgisayar kullanım geçmişi olan öğrencilerin
web tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları arasında
anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 2: Post-Hoc Analizi (Bilgisayar kullanım
geçmişi - WTÖ karşı tutum)
Bilgisayar
N M
kullanım
geçmişi
6 2.29
0-1 yıl
3 3.16
1-2 yıl
8 3.54
2-4 yıl
4 yıldan fazla 12 3.45
0,05 seviyesinde anlamlı
NS - Anlamlı değil

SD

1

2

3

4

.45
.76
.75
.90

-- NS *
*
-NS N
-NS
--

Ayrıca evden internet erişimimi olup olmamasının
WTÖ yönelik tutumlarında anlamlı fark yaratıp
yaratmadığını incelediğimizde anlamlı bir fark
çıkmıştır.
Tablo 3: T-test sonuçları (Evden internete erişim
durumu – WTÖ Tutum)

3. Sonuçlar
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Evde
İnternet
Erişimi
WTÖ
Tutum

Var
Yok

N

M

St.
Sap.

16 2.9 .90
13 3.5 .70

T

Df

Sig

27 .35
2.22
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4. Tartışma
Bilgisayar okuryazarlığı olarak tabir ettiğimiz beceriler
eskiden sonradan kazandırılmaya çalışılan becerilerdi.
Bu nedenle çoğu zaman öğrencilere okullarda bu
becerilerin kazandırılmasına uğraşılırdı. Fakat içinde
bulunduğumuz dönemde bilişim sektöründeki hızlı
ilerlemeler ile bilgisayar okuryazarlığının sonradan
kazandırılmasına büyük ölçüde gerek kalmamaya
başlamaktadır. Öğrencilerin çoğu bu becerilere sahip
şekilde gelmektedirler.
Aşağıdaki
OECD
tarafından
yapılan
PISA
araştırmaları sırasında elde edilen ve 15 yaş
grubundaki öğrencilerin ne kadar süredir bilgisayar
kullandığını gösteren bir grafik yer almaktadır [11].
Gelişmiş ülkelerde öğrencilerin neredeyse % 60’ı 5
yıldan uzun süredir bilgisayar kullandıklarını
belirtmişlerdir. Türkiye’de ise bilgisayar konusunda
atılımı yapmakta geç kaldığımız için bu oran çok daha
düşüktür. Özellikle son birkaç senede bilgisayar
konusunda ciddi bir atılım yapılmış olup 3 yıldan kısa
süredir bilgisayar kullananların oranı Türkiye’de % 65
civarındadır. Bu nedenle öğrencilere artık bilgisayar
kullanımına yönelik okuryazarlık derslerini vermeye
zaman içerisinde gerek kalmayacaktır. Şu anda belki
ilköğretim seviyesinde bilgisayara erişimi olmaya
öğrencilere yönelik olarak bilgisayar hakkında
bilgilerin verildiği dersler verilebilir. Fakat kullanımı
ile ilgili temel bilgileri verdikten sonra bilgisayarın
eğitimi destekleyici bir araç olarak kullanımına önem
verilmelidir.
Bu aslında bilgi toplumu olmak iddiasında olan ve bu
yolda ilerleyen Türkiye için pek de iyi bir gösterge
değildir. Gelişmiş ülkeler bilgisayar hakkında
öğrenmek yerine bilgisayar ile öğrenme kavramına
dayanan bir sistem belirlemişlerdir. Avrupa çapında
bilgisayarın eğitimde kullanımına yönelik olarak
Eurydice‘dan alınan aşağıdaki şekilde de görüldüğü
gibi gelişmiş ülkelerde bilgisayarın eğitimde bir araç
olarak kullanımına önem vermekte oldukları
görülmektedir
Bütün ülkeler kendi şartları çerçevesinde teknolojiyi
eğitime entegre etmeye ve öğrencilerine buna yönelik
kabiliyetleri kazandırmaya uğraşmaktadırlar. Avrupa
Birliği (AB) de Mart 2000’de sunduğu Lizbon
Stratejileri ile bilgi toplumu oluşturmaya yönelik
çabalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Avrupa
Birliği eğitimde öğrenen merkezli yaklaşımları
benimsemiş ve yeni teknolojilerin eğitimde
kullanımını genişletmeye çalışacağını belirtmiştir.
Culp, Honey, ve Mandinach tarafından da belirtildiği
gibi Amerika çok daha öncesinde 1983’te “A Nation at
Risk” raporunda 5 yeni mezuniyet kriteri üzerinde
durmuştur [12]. Bunlardan biri de bilgisayar
bilimleridir. O dönemden bunu öngören Amerika
bilişimin, özellikle bilgisayarın, etkisini kendileri ve
toplumlarının gelişimi için önemini fark etmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri denilince İnternetten
bahsetmeden geçmek olanaksızdır. İnternetin eğitimde
sebep olduğu çarpıcı değişikliklerden bazıları olarak
öğrenme öğretme yaklaşımlarındaki değişiklik ve
öğrenci yapısındaki değişim olarak vurgulamıştır.
Şimdi bu gerçeklerden hareket edersek WTÖ
geleneksel anlamda “bilgisayar ile” ve “bilgisayar
hakkında” öğrenme olarak tabir edilen yöntemlerle
kullanımının daha önceki tecrübeler ışığında çok da
büyük bir fark yaratmayacağı ortadadır. Bu nedenle
WTÖ 21. yy için gerekli olan kabiliyetleri kazanmansa
olanak sağlayacak daha etkili kullanımlarına
yönlenilmelidir. Bu kullanımda bilgisayar (WTÖ)
öğrencilere içeriği aktarmanın haricinde kritik ve
yaratıcı düşünme yeteneklerini artırmak için de bir
araç olarak kullanılmıştır. Böylece içeriğin direk
olarak öğrenciye kazandırılması yerine kritik ve
yaratıcı
düşünme
becerileri
de
öğrencilere
kazandırılmaya çalışılmaktadır [9]. Aslında burada
esas olan öğreneni zihinsel olarak öğrenme sürecine
dâhil etmek ve sürece aktif şekilde katılmasını
sağlamaktır. Öğrenciler böylece pasif alıcılar olmaktan
çıkarılıp bilgiyi oluşturan, kritik ve yüksek seviyeli
düşünme becerisine sahip öğrenme ortamının aktif
katılımcıları olmaları istenmektedir. Bütün bu 21. yy
bilgi çağı kabiliyetlerini öğrencilere WTÖ aracılığı ile
kazandırmak mümkündür. Bunun için Jonassen’in
WTÖ bilişsel araç olarak kullanımı iyi bir çözüm
olarak karşımıza çıkmaktadır.
5.
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Özet: Bu çalışmada, çeşitli öğretimsel konuların öğrencilere kazandırılmasında kullanılan eğitsel oyunların
Müşteri Merkezli program değerlendirme yaklaşımı aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma iki evreden oluşmaktadır. İlk aşamada eğitsel bilgisayar oyunlarının nasıl oluşturulması gerektiği ile
ilgili olarak eğitsel oyun tasarımı modellerine değinilmiştir. İkinci aşamada ise eğitsel bilgisayar oyunlarının
değerlendirilmesi sürecinde program değerlendirme yaklaşımlarından Müşteri Merkezli değerlendirme
yaklaşımının kullanılması ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. Müşteri merkezli değerlendirmenin aşamaları eğitsel
bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi sürecine uyarlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Program değerlendirme, eğitsel oyunlar, Müşteri merkezli Değerlendirme.

Evaluation of Educational Games The Light of Client Centered
(Responsive) Program Evaluation Model: A Study on Educational Games
Abstract: This study aimed to evaluate educational games which used in a variety of teaching instructional
objectives, through client-centered approach to program evaluation. The study consists of two phases. In the first
stage models of educational game design are discussed. In the second stage in the process of evaluation of
educational computer games developed recommendations on the use of client-centered evaluation approach.
Adapted from a client-centered evaluation stages to the process of evaluation of educational computer games.
Keywords: Program evaluation, educational games, client centered evaluation.
1. Giriş
Bilgisayar oyunlarının birçok yaş grubundan insan için
önemli bir unsur olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Gros (2007) bilgisayar oyunlarını yedi
ana sınıfa ayırmıştır. Bunlar; aksiyon oyunları, macera
oyunları, dövüş oyunları, bir rol oynama oyunları,
simülasyonlar, spor oyunları ve strateji oyunlarıdır. Bu
sınıflamayı gerçekleştirmek oldukça güçtür çünkü bazı
oyunlar aynı anda birkaç sınıf içerisinde yer
alabilmektedir [1].
Bilgisayar oyunlarına yönelik olarak artan bu ilginin
bir
sonucu
olarak
öğretim
hedeflerinin
gerçekleştirilmesinde kullanımı fikri ortaya çıkmıştır.
Öğretimsel hedeflerin aktarılmasında bilgisayar
oyunlarının kullanılmasındaki temel amaç öğrencilerin
dikkat, ilgi ve motivasyonunu bilgisayar oyunları
aracılığıyla öğretimsel hedeflere çekmektir. Bu
bağlamda hazırlanan eğitsel oyunlar öğrenenlerin
dikkatini çekmeli ve bu dikkatin devamlılığının
sağlanabilmesi için de bu ortamlar öğrenen ihtiyaç ve
ilgileri gözetilerek oluşturulmalıdır.
Bilgisayar oyunları eğitim sürecinde umut verici bir
role sahip olduğu genel olarak kabul görmektedir [2].
Bu değerlendirmeyi destekler şekilde Garris, Ahlers ve
Driskell (2002) eğitsel bilgisayar oyunlarının [EBO]
öğretim sürecinde kullanılma nedenlerini şu şekilde
sıralamaktadır: (a) Öğretim yöntemleri öğrenen

merkezli
öğretim
yöntemlerine
doğru
bir
yönelimdedir. (b) Karmaşık konuların öğretiminde
bilgisayar oyunlarının kullanımının etkili olacağını
alanyazındaki bazı çalışmalar göstermiştir. (c) Eğitsel
bilgisayar oyunları öğrenenlerin motivasyonunu
artırmaktadır [3].
Genellikle bilgisayar oyunları eğlence ile eşleştirilir.
Eğitsel oyun tasarımında eğlence sihirli bir değnek
değildir. Eğitsel oyunların vaadi oyun dünyası ile
sağlanan doğrudan deneyimler yoluyla kullanıcıların
katılımını ve motivasyonunu sağlamaktır. Aksiyon
tabanlı tekrar ve alıştırma oyunların doğası davranışa
yol açabilir. Ne yazık ki, oyun eğitimde öncelikle
somut bilgilerin pratikte desteklemek için bir araç
olarak kullanılmaktadır. Bu tür oyunlarda kullanıcılar
sadece kendi puanlarını yükseltene kadar eylemleri
denemeye devam edebilir. Ancak, sadece deneme
yanılma dayalı bu tür davranış, öğrenmeyi
geliştirmeyecektir [4]. Özetle her eğitsel bilgisayar
oyunu aynı etkiye sahip değildir. Bu nedenle eğitsel
bilgisayar oyunlarının etkililik ve etkinlik düzeyini
belirlemek için değerlendirilme önemli bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eğitim ortamlarında kullanılan bilgisayar oyunlarının
eğitsel açıdan etkililiğini belirlemede değerlendirme
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak
yapılan alanyazın taramalarında eğitsel oyunların
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değerlendirilmeleri ile ilgili çalışmalar kısıtlı
düzeydedir. Buradan hareketle bu çalışmada eğitsel
oyunların değerlendirilmesi ele alınmıştır.
Eğitsel oyunların öğrenen merkezli yapısı nedeniyle,
bu ortamları değerlendirirken kullanıcı merkezli bir
yapı oluşturulması önemli bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buradan hareketle eğitsel bilgisayar
oyunlarının değerlendirilmesinde Stake’in müşteri
merkezli değerlendirme yaklaşımının kullanımının
yerinde olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar bu
yaklaşım eğitim programlarının değerlendirilmesine
dönük olsa da, eğitsel bilgisayar oyunlarının bir eğitim
programı içerisinde yer alan hedeflerin öğrenenlere
kazandırılmasında kullanılıyor olması, bir nevi bu
ortamları da programın bir parçası haline
getirmektedir.
3.

Eğitsel Bilgisayar Oyunları

2.1 Eğitsel Bilgisayar Oyunları Hangi Şartlarda
Kullanılıyor?
Linderoth, Lantz-Andersson ve Lindström (2002)
EBO’nun okullardaki ders konularının öğretiminde üç
biçimde kullanıldığını ortaya koymuşlardır. Bunlar: (a)
eğitsel oyunların konuları öğrenmek için güdüleyici
olarak kullanılması, (b) eğitsel oyunların konuları
öğretilmesi için kullanılması ve (c) bilgisayar
oyunlarının konuları canlandırma amaçlı olarak
kullanılması [5].
2.2 Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı
Her eğitsel bilgisayar oyunu aynı etkiye sahip değildir.
Burada etkili bir eğitsel bilgisayar oyununda yer
alması gereken unsurlara değinmek gerekmektedir.
2.2.1. Etkili Eğitsel Bilgisayar Oyun Tasarımı
Unsurları
Eğitsel Oyunlar ve Eğitlence
Eğitsel bilgisayar oyunu tasarımına başlamadan önce
eğitimsel ve eğitlence oyunlarını ayırt etmek
önemlidir. Denis and Jouvelot (2005)’a göre eğitlence
oyunları didaktik ve doğrusal ilerlemeler üzerine
temellendirilmiştir, döngüsel bir yapı ve alternatifler
yoktur (Akt. [6]). Eğitlence oyunları, belli bir süreden
sonra oyuncuların tekrarlayan becerileri veya
ezberlenmiş
olguları
tekrarlamaktan
öteye
gidememektedir. Buna karşılık eğitsel bilgisayar
oyunları genellikle ezberlenmiş ya da basitçe
anlamlandırılmış süreçlerden ziyade üst düzey
düşünme, hipotezlerin test edilmesi ya da problem
çözme stratejileri gerektirir. Bu tarz oyunlar, ödül
sistemi, oyuncuları motive edici hedefleri, bir öyküyü
ve katılım kuralları ile etkileşimi ve geribildirim
sağlamayı içerir [6].

Motivasyon
Gerçekleştirilen çalışmalarda, bilgisayar oyunları
oynarken kullanıcıları birçok motivasyonel unsurların
etkilediği görülmüştür. Bunları kısaca özetlersek;
kullanıcıların ilgisini çekecek ara yüzler tasarlama,
kullanıcıların mücadele duygularını ve içsel
motivasyonlarını arttırıcı unsurlara yer verme, diğer
bilgi sistemi türlerini daha iyi simüle etme olarak
sıralanabilir (Akt. [7]; Trevino ve Wenster 1992,
Webster, Trevino, ve Ryan, 1993).

Oyunun Hikayesi (Senaryosu)
Motivasyonun kaynağı konusundaki anlaşmazlıklar bir
tarafa bırakıldığında, genel olarak etkili eğitsel
bilgisayar oyunu tasarımında kurgulanmış içeriğin
(hikayelerin) önemli bir unsur olduğu konusunda bir
uzlaşı söz konusudur [6]. Kısaca, eğitsel bilgisayar
oyunlarında hikaye kullanımı oyun tasarımının temel
bir parçasıdır. (Akt. [4]; Rollings & Adams, 2003).
Hedefler ve Kurallar
Etkili bir eğitsel bilgisayar oyunu tasarımında bir diğer
önemli unsur hedefler ve oyun kuralları sistemidir
(Akt. [6]; Waraich, 2004; Zagal, Nussbaum, & Rosas,
2000). Hedefler, katılımcılarda görev duygusunu
oluşturur ve oyun oynama isteğini oluşturur,
katılımcıların zaman ve çaba harcamasını sağlar. Oyun
içerisinde yer verilen kurallar oyunların sınırlarını
çizerler ve katılımcılara hedefe ulaşmak için çeşitli
yollar sunar (Akt. [8]; Prensky, 2001).
Geri Bildirim
Oyun içerisinde yer alan hedefler doğrultusunda
kullanıcılara oyun içerisinde nasıl ilerleyeceği geri
bildirimler sayesinde bildirilir. Oyun içerisinde
kullanıcının hareketlerine karşılık bir durum
değiştiğinde dönüt verilir (Akt. [8]; Prensky, 2001).
Mücadele / yarış / meydan okuma / karşıtlık
Oyun içerisinde yer alan mücadele, yarış, çaba,
meydan okuma ve oluşturulan karşıtlıklar oyun
içerisinde
çözülmeye
çalışılan
problemlerdir.
Oluşturulan bu problem durumları kullanıcıyı motive
eder ve kullanıcının oyunu sürdürmesini ve tekrar
oynamasını sağlar (Akt. [8]; Prensky, 2001).
Etkileşim
Oyuncu (veya oyuncular) ile oyun ortamları arasında
ve oyuncu-oyuncu arasındaki etkileşim eğitsel oyun
tasarımının bir başka unsurudur ([6], 2007). Eğitsel
bilgisayar oyunlarında etkileşimin iki yönü ele alınır.
Bunlardan ilki, oyuncunun oyunla (bir nevi
bilgisayarla) etkileşimidir. Bu da genel olarak dönüt ve
yönlendirmelerle geçekleşir. İkincisi ise oyuncuların
oyun içerisinde birbirleri ile gerçekleştirdikleri
etkileşimdir (Akt. [8]; Prensky, 2001)
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2.2.2.

Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımları

Eğitsel bilgisayar oyunlarının tasarımına dönük olarak
çeşitli tasarım modelleri vardır. Bu modellerden
bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Bu model Nesne yönelimli programlama yaklaşımını
temel almaktadır. Öğrenmenin pedagojik boyutlarıyla
oyun bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklayan bu
modelin şematik gösterimi Şekil 3’te verilmiştir [10].

Deneyimsel (deneysel) Oyun modeli
Deneyimsel oyun modeli Kili (2005) tarafından
geliştirilmiştir.
Şekil 1’de
modelin şematik
gösterimine yer verilmiştir.

Şekil 3 – Oyun nesnesi Modeli I (Amory, 2001)
Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Oyun Tasarımı
Modeli
Şekil 1- Deneyimsel (Deneysel) Oyun Modeli
EFM: Eğitsel Oyun Tasarımı İçin Bir Model
EFM, etkili bir öğrenme ortamı (Effective learning
environment), akış deneyimi (Flow), motivasyon
(Motivation) ve eğitsel oyun bağlantısı kurulmasını
içermektedir (bkz. Şekil 2). Bu modele göre etkili bir
eğitsel oyunda yer alması gereken üç temel unsurun
etkili bir biçimde birleştirilmesi gereklidir [9]. Şekil
2’de bu üç temel unsurun (Etkili öğrenme ortamı, akış
ve motivasyon) etkililiğinin sağlanabilmesi için
bulunması gerekli olan niteliklere yer verilmiştir.

Bu eğitsel oyun tasarımı modelinde pedagojik unsurlar
ve oyun özellikleri ile işbirlikçi öğrenme temele
alınarak oluşturulmuştur. Dijital Oyun Tabanlı
Öğrenme Oyun Tasarımı Modeli analiz, tasarım,
geliştirme, kalite kontrolü, uygulama ve değerlendirme
kısımlarından oluşmaktadır (bkz. Şekil 4). Modelde
yer alan bir aşama tamamlanmasıyla bir sonraki
aşamaya geçmek için ön şart niteliğindeki alt görevler
belirlenmiştir [10].

Şekil 2 - EFM: Eğitsel Oyun Tasarımı

Şekil 4. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Oyun Tasarımı
Modeli (Akt. [10]).

Oyun Nesnesi Modeli

2.3 Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Değerlendirmesi
2.3.1 Müsteri Merkezli Değerlendirme (Responsive
Evaluation)
Stake’e göre ihtiyaca cevap verici değerlendirme,
eğitsel ve diğer programların değerlendirilmesine
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dönük bir yaklaşımdır. Çoğu diğer yaklaşımlarla
karşılaştırıldığında,
bu
yaklaşım
program
aktivitelerine, programın yegâneliğine ve programın
paydaşlarının sosyal çoğunluğuna dikkat çekmektedir
[11].
Yaklaşımın temel özelliği, programla ilgili önemli
konu (sorun) ve problemlerin özellikle kişiler
tarafından kabul edilen yanıtlarını temel almasıdır. Bu
yaklaşım özellikle programın teorisi ya da belirlenen
hedeflerine değil daha çok paydaşların kaygılarına
dönüktür [11].
Onstein ve Hunkins (2004) bu yaklaşımın aşamalarını
şu şekilde sıralamıştır:
Görüşme: Değerlendirmenin çerçevesini oluşturmak
için ilgili kişilerle görüşülmesi
Soruların Tespiti: Değerlendirmeye yön verecek olan
soruların hazırlanması.
İhtiyaç Tespiti: Programın uygulama alanının
belirlenmesi ve paydaşların ihtiyaçlarının tespit
edilmesi.
Veri toplama:
Gözlem, görüşme ve durum
çalışmaları yapma.
Verileri Çözümleme: Toplanan verileri özetleyerek,
önemli durum ve sorunların belirlenmesi
Geçici Raporlama: İlk bulguların sunulduğu ön
raporun yazılması
Kanıt Arama: Verilerin analiz edilmesi ve daha
baskın olan fikirlerin ele alınması.
Raporlama: Nihai sonuçların raporlanması [12].
2.3.2 Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli
Değerlendirme Yaklaşımlıyla Değerlendirilmesi
Öncelikle değerlendirmenin amacı müşteri merkezli
değerlendirme
yaklaşımına göre belirlenmelidir. Bu amaçları şu
şekilde sıralayabiliriz:





Kullanıcıların (öğrenenleri) eğitsel bilgisayar
oyunun güçlü ve zayıf yönlerini nasıl
gördüklerini öğrenmek.
Kullanıcıların EBO’yu nasıl değerlendirdiğini
öğrenmek
Uzmanları EBO’yu nasıl değerlendirdiğini
öğrenmek
Öğrenenlerin kendi amaçlarını gerçekleştirmeleri
için gerekli bilgileri sunmak [13].

Değerlendirme sürecinde şu sorular sorulmalıdır:
Ne elde edildi (sağlandı, başarıldı)?
Öğrenenler EBO’yu nasıl değerlendirmektedir?
EBO’nun çalışma sürecinde karşılaşılan sorunlar
nelerdir?
Uzmanlar EBO’yu nasıl değerlendirmektedir?
EBO’nun mantığı nedir?[13].
Değerlendirme sürecinde kullanılacak yöntemler
aşağıda sıralanmıştır:

Gözlem: Öğrenenlerin eğitsel oyunu oynarken
karşılaştıkları problemleri ve sergiledikleri davranışları
belirleyebilmek için kullanılır.
Görüşme: Öğrenenlerin EBO ile ilgili düşüncelerini ve
kararlarını toplayabilmek için kullanılır.
Durum Çalışması: Bu duruma kullanılabilirlik
çalışmaları örnek olarak gösterilebilir.
Amaçsal Örnekleme [13].
Müşteri merkezli değerlendirme yaklaşımı ışığında
EBO’nun değerlendirilmesi yapılırken aşağıdaki
aşamaların takip edilmesi önerilmektedir:
Gözlem ve Görüşme: Değerlendirmenin bir çerçevesini
oluşturmak için öğrenenlerin EBO ile geçirdikleri
zaman diliminde gözlenmesi ve EBO güçlü ve zayıf
yönleriyle ilgili öğrencilerin görüşlerinin alınması
sağlanır.
Sorunların Tespiti: Öğrenenlerle gerçekleştirilen
görüşme ve gözlemlerden faydalanılarak EBO’nun
aksayan yönlerinin belirlenmesi sağlanır.
İhtiyaç Tespiti: EBO’nun uygulama alanının tespiti ve
öğrenenlerin
EBO
ile
ilgili
beklentilerinin
belirlenmesi.
Veri Toplama: Gözlem, görüşme ve durum
çalışmalarından elde edilen verilerin gruplanması
Verilerin
Çözümlenmesi:
Toplanan
verilerin
özetlenmesi, önemli durum ve sorunların neler
olduğunun belirlenmesi
Verilerin Analizi: Verilerin analiz edilmesi ve daha
baskın olan sorun ve fikirlerin belirlenmesi
Raporlama: Nihai sonuçların raporlanması
Geliştirme: Belirlenen sorunlarla ilgili olarak
EBO’nun eksiklerinin giderilmesine dönük olarak
çalışmaların gerçekleştirilmesi.
3. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma kapsamında eğitsel bilgisayar oyunlarının
değerlendirilmesi aşamasında program değerlendirme
yaklaşımlarından müşteri merkezli yaklaşımının
kullanılmasına yer verilmiştir. Bilgisayar oyunlarının
kullanıcı merkezli bir yapıya sahip olmaları müşteri
merkezli yaklaşımın seçilmesinde önemli bir etken
olmuştur.
Bilgisayar oyunlarının eğitim sürecinde etkili olarak
kullanılması için öncelikle kullanıcı konumunda olan
öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekici özellikler taşıması
gerekmektedir. Bunun da ne ölçüde sağlandığını
ortaya koyabilmenin yegâne yolu değerlendirme
sürecinde
kullanıcı
merkezli
bir
yapının
kullanılmasıdır. Buradan hareketle müşteri merkezli
yaklaşım ışığında eğitsel bilgisayar oyunlarının
değerlendirilmesi sürecinde izlenecek adımlara yönelik
olarak öneriler geliştirilmiştir.
Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan eğitsel
bilgisayar oyunlarının müşteri merkezli değerlendirme
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yaklaşımına
göre
değerlendirildiği
yapılması önerilmektedir.

çalışmalar

Özelliğinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi: The
Incredible Machine Örneği. TBD Bilişim Kurultayı:
150-153.
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Mobil ve Web Uygulamalarının Yazılım Güvenliği
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Özet: Dünya genelinde internette, insanların kişisel bilgisayarlarının masaüstü uygulamalarında ve mobil
ortamda binlerce uygulama çalışmaktadır. Bu uygulamalar insanların işlerini kolaylaştırmaktadır. İnsanlar bu
uygulamaları kullanarak bir çok işlemini kolayca yapabilmektedir. Bu uygulamaların kullanılması çok büyük
boyuttaki bilgide depolanmaktadır. Bu nedenle veritabanları büyük boyutta bilgi içermektedir. Bilginin bu kadar
büyük boyutlara ulaşması bilginin güvenirliği ve korunması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kötü
niyetli insanların amacı sadece bilgiyi ele geçirmek olmayabilir. Sistemi veya uygulamayı ulaşılmaz hale
getirmekte olabilir. Giderek daha fazla sayıda Web Tabanlı kurumsal uygulamalar arttığı için özellikle, web
uygulamalarının güvenliği giderek daha önemli hale gelmiştir. Uygulamada kesintinin olması milyonlarca dolar
zarar neden olabilmektedir. Çünkü mali ve tıbbi gibi hassas veriler bu uygulamalar tarafından kullanılmaktadır.
Dolayısıyla uygulamaları saldırılara karşı korumak çok önemlidir. Bu çalışmada uygulamalarındaki tehdit ve
açıklardan ve buna karşın nasıl önlemler alınabileceğinden bahsedilecektir. Bu çalışmanın, kurumsal bilgi
güvenliğinin yüksek seviyede sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturması, mevcut ve yeni standartlar hakkında
daha fazla bilgi içermesi, literatür özetini sunması ve yüksek seviyede güvenliğin sağlanmasına katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Web Uygulama Güvenliği, Mobil Yazılımı
Güvenliği.

Software Security of Mobile and Web Application
Abstract: Today, thousands of applications world-wide web, and mobile media applications are used by people.
People are using these applications in a multi-process, using the Internet or mobile devices can easily. These
applications facilitate the lives of people. People have been entering a significant amount of information into
these applications by information screens everyday. Therefore, applications and databases of these application
contain a large amount of information. Each user can only have access to their own knowledge. Each user is the
only authority competent in operations. Also, this information should be avoided by malicious people to reach.
Only by malicious people to seize the information may not be objective. They can make the system or
application may be inaccessible. Therefore, this requires software security and realibility. Therefore, this study
aims web software applications, whereas the threats and vulnerabilities, how to be mentioned steps might be
taken.
Keywords: Information security, Information Security Management System (ISMS), Web Application Security,
Mobile Application Security.
1. Giriş
Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve
bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya
çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim
ağıdır [1,2].
Internetin icatı ve kullanılmaya başlanması ile
bilgisayarlar için kötü niyetli yazılımlar geliştirilmeye
başlandı ve bilgisayarlarda yayılmaya başladı. The
Creeper virüsü ilk olarak ARPANET’te 1970’lı
yılların başında tespit edilmiştir.Tenex işletim sistemi
yoluyla yayılmış ve bilgisayara bağlı modemi diğer
bilgisayarlara bağlanmak ve onları enfekte etmek için
kullanmıştır [3].
Morris Solucanı veya Internet Solucanı, Internet
yoluyla
yayılan
ilk
solucanlardan
birisidir.
Üniversitesinde öğrenci olan, Robert Tappan Morris
tarafından yazılmış ve MIT’ten 2 Kasım, 1988
tarihinde Internet’e bırakılmıştır. Virüsün MIT’ten

bırakılmasının sebebi solucanın Cornell’den geldiğinin
anlaşılmaması içindir. Solucanın yazarına göre Morris
solucanı zarar vermek amaçlı değil, Internet’in
büyüklüğünü tahmin etmek amaçlıydı [3]. Olaydan
sonra, Internet üzerinde bilgisayar güvenlik olaylarına
tepkinin nasıl iyileştirilebileceği konusunda bir
toplantı düzenlendi.
Toplantı sonucunda Internet güvenlik problemleri ile
ilgili tek bir iletişim noktası olması gerektiğine ve bu
noktanın güvenlik bilgileri için güvenilir bir kaynak
olması önerildi. Öneriye karşılık CERT Coordination
Center, Internet’te meydana gelen güvenlik olaylarına
müdahale etmek amacıyla kuruldu [3].
İnternetin yaygınlaşması ile bilgi paylaşımı artmıştır.
Dolayısıyla bilgi önceki zamanlarda söylendiği gibi
güç olmaktan çıkmış günümüzde bir varlık halini
almıştır. Bilgi ve destek süreçleri, sistemler ve
bilgisayar ağları artık önemli ticari varlıklardır.
Günümüzde bilginin gizliliği(sadece kullanıcıya izin
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verilen bilgiye erişim sağlama), bütünlüğü(verilerin
yetkisi olmayan kullanıcılar tarafından tahrip
edilmemesini ve değiştirilmemesini sağlamak) ve
erişebilirliğini (ihtiyaç duyulması halinde yetkisi olan
kullanıcıların sistem ve verileri kullanabilmesi)
sağlamak çok önemlidir. Bilgi güvenliği bu unsurlara
dayanmaktadır.
Bilgi güvenliği; iş devamlılığı, kaçınılmaz felaket
durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firmaların
yapı taşları sayılan kaynakların her koşulda
gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün
korunması amaçlarını taşır.
Bu nedenle çalışmanın devamında bilginin güvenliği
için tehditlerden, güvenlik boşluklarından ve buna
karşın alınabilinecek yöntemlerden bahsedilecektir.
Tehditler
Tehdit, bir sistemin veya kurumun zarar görmesine
neden olan ve istenmeyen bir olayın arkasındaki gizli
neden, olarak tanımlanabilir. Her tehdidin bir kaynağı
ve bu kaynağın da yararlandığı sistemdeki bir
“güvenlik boşluğu” vardır. Tehditler, tehdit kaynağı
açısından bakıldığında iki gruba ayrılarak incelenebilir
[4]:
1. İnsan Kaynaklı Tehditler: Bu tür tehditleri de kendi
içinde iki alt gruba ayırabiliriz [4]:
a. Kötü niyet olmayan davranışlar sonucu oluşanlar
b. Kötü niyetli davranışlar sonucu
2. Doğa Kaynaklı Tehditler: Bu tür tehditler
genellikle önceden tespit edilemezler ve büyük bir
olasılıkla olmaları engellenemez. Deprem, yangın, su
baskını, sel, ani sıcaklık değişimleri, toprak kayması,
çığ düşmesi bu tür tehditlere örnek olarak verilebilir.
Güvenlik Boşluğu (Vulnerability)
Güvenlik boşluğu (Vulnerability), sistem üzerindeki
yazılım ve donanımdan kaynaklanan ya da sistemi
işletim kuralları ve/veya yönergelerindeki açık
noktalar ve zayıf kalmış yönlerdir. Bir güvenlik
boşluğu sayesinde bir saldırgan, sistemdeki
bilgisayarlara ya da bilgisayar ağı üzerindeki
kaynaklara yetkisiz erişebilir. Bir sunucu bilgisayar
üzerinde çalışan bir hizmet (örneğin web sunucu ya da
e-posta alma/gönderme hizmeti), modem üzerinden
içeri doğru sınırlandırılmamış arama hizmeti, bir
güvenlik duvarı üzerinde açık unutulmuş bir erişim
noktası (port) güvenlik boşluklarına örnek olarak
verilebilirler [4].
Güvenlik boşlukları her kurum için önemli bir
güvenlik zaafiyetidir. Bu nedenle her kurum kendi
güvenlik açıklarını kapatmak için yatırım yapmaktadır.
Dünyada uygulamalara yapılan saldırılar ve yatırım
yapılan alanlar maliyeti Gartner’a göre zaafiyetlerin
%75’i web uygulamalarında fakat güvenlik için
harcanan paranın %90 ağ güvenliği üzerine
yapılmaktadır.
Yazılım ya da donanımdan kaynaklanan güvenlik
boşlukları, program üreticisi ya da başka bir kaynak
tarafından geliştirilen bir “yama program” yardımıyla
kapatılmalı ve eldeki yazılım ve donanımların
üreticilerinin yayınladığı yama listeleri sürekli olarak

takip edilmelidir ve çıkan yamalar vakit geçirilmeden
sisteme uygulanmalıdır.
Tehditler, bilgisayar
sistemlerindeki güvenlik boşluklarına yönelik olarak
tanımlanırlar. Yani bir güvenlik boşluğu ortadan
kaldırılırsa ya da “yama program” yardımıyla
düzeltilirse, söz konusu tehdit ortadan kaldırılır. Bir
web uygulamasının güvenliğini sağlamak için
uygulamada yer alan süreçleri güvenliğinin sağlanması
gerekmektedir [4].
Güvenli bir bilgi sistem ortamı oluşturmak için, ağ ve
sistemlerin ve yazılımların düzenli olarak test
edilmesi, mevcut zafiyetlerin belirlenmesi ve
giderilmesi bir zorunluluktur. Ağ ve sistem güvenliğini
sağlamak için bir çok ürün bulunmaktadır. Bu konuda
yetişmiş nitelikli elemanlar bulunmaktadır. Zafiyet
testleri yapabilecek araçların olması, güvenlik ve ağ
yöneticileri için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu
tür araçlar sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan
açıkların giderilmesi
mümkün olabilmektedir.
Genellikle bir ağdaki güvenlik açıklarını ortaya
çıkarmak için ilk işlem olarak ağ ve sistem
özelliklerini ortaya çıkaracak bir zafiyet testi yapılır.
Bu test,
işletim sistemleri, dosya sistemleri,
paylaşımlar, kullanıcı hesapları, kullanıcı hakları, açık
olan portlar, yazılım güncellemeleri,
güvenlik
yamaları, anti-virus programları, güvenlik duvarı gibi
birçok verinin kontrol ve analiz edilmesine
dayanmaktadır.
2. Web Yazılımı Güvenliği
Sistemler başlangıçta güvenlik açısından ne kadar
dikkatli kurulursa kurulsun insanlardan veya
bilgisayarlarda çalışan yazılımlardan kaynaklanan
çeşitli sebeplerle güvenlik açıklarının oluşması her
zaman olasıdır. Bu nedenle yazılım ve sistemlerin
güvenliğinin sağlanması için ağların ve yazılımların
düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir.
Yazılımı gerçekleştirilen uygulamaların nasıl istenilen
gereksinimlerin sağlanması için testi yapılıyorsa
güvenlik testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu
uygulamanın ve bilginin güvenliğinin sağlanması için
gerekli bir süreçtir. Uygulamanın yazılım zafiyetleri
açısından güvenli bir yazılım haline getirmek için
zafiyet açıkları bilmek gerekmektedir. Bu yazılım
zafiyetleri her yıl değişmektedir. Örneğin;2010 yılı
için dünyada yer alan ilk 10 Web Uygulama Güvenlik
Riskleri aşağıdaki gibidir [6].
A1:Enjeksiyon Açıkları
A2:Siteler Arası Betik Yazma
A3:İhlal Edilmiş Kimlik Doğrulama ve Oturum
Yönetimi
A4:Güvensiz Doğrudan Nesne Referansı
A5:Siteler Ötesi İstek Sahteciliği
A6: Yanlış Güvenlik Yapılandırılması
A7: Güvensiz Şifreleme ile Depolama
A8:URL Erişim Kısıtlamasına Uyulmaması
A9:Yetersiz Transport Layer Koruma
A10: Kontrol Edilmemiş Yönlendirme
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Bu risklerin kullanılarak uygulamalara saldırma
oranları şekil-1 [6] gösterilmektedir.

Şekil-1
A1. Enjeksiyon Açıkları (Injection):
SQL injection; saldırganın programa sql sorgu
komutlarını enjekte ederek veritabanından izni
olmayan istediği bilgileri almasıdır [7]. Örneğin,
kullanıcı adı ve şifresi ele geçirilmesi gibi.
A2. Siteler Arası Betik Yazma (Cross-Site Scripting
(XSS)):
XSS en kısa tanımıyla istemcinin tarayıcısında
istenilen html/dhtml/css veya javascript gibi
kodun izinsiz çalıştırılmasıdır. 3 çeşidi bulunmaktadır
[8];
 Reflected XSS
 Stored XSS
 DOM-based XSS
A3. İhlal Edilmiş Kimlik Doğrulama ve Oturum
Yönetimi(Broken Authentication and Session
Management)
Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcının tanımlı bir
kullanıcı olup olmadığının kontrolüdür. Oturum
anahtarlarının korunmaması ya da düzgün bir şekilde
doğrulanmamasıdır [9].
A4. Güvensiz Doğrudan Nesne Referansı
(Insecure Direct Object References ):
Programda kullanıcının gönderdiği parametreleri
saldırganın kendi istediği şekilde değiştirerek
göndermesidir. Örneğin,
herhangi bir kontrol
mekanızması olmadan kod içerisinden bir dosyanın
dahil edilebilmesi, direk veritabanı erişim bilgilerinin
kod içerisinde saklanması ve çağrılması gibi hatalardır.
Saldırgan bu bilgileri kullanarak önemli, gizli
dosyalara ve kaynaklara erişebilir.
A5. Siteler Ötesi İstek Sahteciliği(Cross-Site
Request Forgery(CSRF)):
Kullanıcının bilgisi olmadan, sanki kullanıcıdan
geliyormuşçasına kullanıcının ziyaret etmekte olduğu
siteye isteklerin yollanması şeklinde gerçekleştirilen
saldırı şeklidir. Örneğin banka hesabındaki paranın
sahibi yerine saldırgana aktarılması gibi [10].
A6: Yanlış Güvenlik Yapılandırılması( Security
Misconfiguration):
Saldırganın sisteme yetkisiz erişim veya bilgi elde
etmek için varsayılan hesapları, kullanılmayan
sayfaları, yamasız kusurları, korumasız dosyaları ve

dizinleri kullanarak sisteme sızmasıdır. Örneğin
evinizdeki
ADSL
modemleri
şifrelerinin
değiştirilmemesi gibi.
A7. Güvensiz Şifreleme ile Depolama (Insecure
Crytographic Stroge):
Verilerin
şifrelenmeden
zayıf
sunucularda
tutulmasıdır. Eğer veriler güçlü bir şifreleme yöntemi
ile şifrelenerek veritabanında tutulursa saldırgan veriyi
ele geçirmiş olsa bile şifreyi çözemeyeceği için bilgiye
ulaşamamış olacaktır.
A8. URL Erişim Kısıtlamasına Uyulmaması
(Failure to Restrict URL Access):
Saldırganın sadece bir sayfanı URL'sini değiştirerek
programda yetkisi olmayan kısımlara erişebilmesidir.
Diğer bir deyişle anonim kullanıcıların korumalı
olmayan özel sayfalara erişebilmesidir.
A9. Yetersiz Transport Layer Koruma (Insufficient
Transport Layer Protection): Uygulamaların bir
çoğu şifreleme, yetkilendirme, erişilebilirlik gibi
güvenlik seviyelerinde zayıftırlar. Örneğin süresi
dolmuş sertifikaları kullanılması, zayıf şifrelemele
algoritmaları ile iletişim kurulması [10].
A10.
Kontrol
Edilmemiş
Yönlendirme
(Unvalidated Redirects and Forwards ): Birçok web
uygulamasında ilk ve son veri kontrolü yapılmaksızın
yönlendirmeler yapılmaktadır. Buna en güzel örnek
yıllar önce alışveriş sitelerinde ödeme sayfasına
geçmeden bir önceki sayfalarda fiyatlar ve miktarlar
değiştirilerek ödeme sayfasına yönlendirilmesidir
[10,11].
3. Mobil Yazılımı Güvenliği
Bugün cep telefonu kullanımı oranı oldukça fazladır.
Özellikle akıllı cep telefonlarının kullanılmaya
başlanması ile mobil uygulamalar hızla artmaktadır.
Bu uygulamalar her yaştan insanlar tarafından
kullanılmaktadır. Bu uygulamaların hızla artması
önemli bir güvenlik riski yaratmaktadır. Bu nedenle
hem bu platformda yazılım geliştirenlerin hem de
kullanıcıların bu konuda daha dikkatli olmaları
gerekmektedir. Günümüzde birçok akıllı telefon
platformaları vardır. Bu platformlar (Symbian,
Android, iPhone, Windows Mobile vb.). Mobil
uygulaması riskleri 2 ana kategoriden oluşmaktadır.
a.Kötü Amaçlı İşlevsellik
Kullanıcının oyun veya yardımcı bir programı
telefonuna yüklediğini sanarak gizli Truva uygulaması
telefonuna yüklemesidir. Bu uygulama spyware,
phishing veya casus yazılım olabilmektedir. Genellikle
bu yazılımlar aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için
kullanılıyor;
 Kullanıcıyı etkin bir şekilde izleme ve
kullanıcının telefonundan veri alma
 Yetkisiz arama, SMS, ve ödemeler
 Yetkisiz ağ bağlantısı
 UI kimliğe bürünme
 Sistem modifikasyonu yapmak (rootkit, APN
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proxy config)
b.Güvenlik Açıkları
Tasarımda veya uygulamada var olan açıklara
saldırganlar tarafından saldırılarak mobil cihaz
verilerini ele geçirme şeklinde olmaktadır. Güvenlik
açıklarından yararlanılarak cihazdan yetkisiz erişim ile
uygulamaların bilgilerine ulaşılmaktadır. Güvenlik
açıkları aşağıda sıralanmıştır.
 Veri sızıntısı (yanlışlıkla ya da yan kanal)
 Güvensiz önemli verileri depolama
 Güvensiz veri iletimi
Mobil yazılım geliştiriciler uygulama geliştirirken
kısıtlı bellek, işlemci ve pil gücü gibi sorunların
yanında kullanıcıların verilerini güvende tutmak gibi
konuları da dikkate almaları gerekmektedir.
Geliştiriciler, uygulama ile cihazın içine herhangi bir
kullanıcının veri girişlerini de korumalıdır. Ayrıca
kötü amaçlı yazılım uygulamaların yüklenmesini
zorlaştırmak için akıllı kart platformlarda özel izinlere
veya ayrıcalıklara erişmek için izin gerekecek şekilde
düzenleme yapması gerekmektedir.
4. Güvenli Yazılım Geliştirme Metodları
Güvenlik kavramının bir ürün değil, bir süreç olduğu
unutulmamalıdır. Bütün güvenlik ürünlerinin alınması
ile sistem güvenliği sağlanmış olmayacağı bilinciyle
güvenlik sürecinin yazılım geliştirme sürecine dahil
edilmesi gerekmektedir.
Yazılım geliştirme süreçleri olan planlama, analiz,
tasarım, kodlama, test ve kurulum gibi adımlar
güvenlik sürecide içermelidir.
Güvenli Yazılım
Geliştirme Süreçleri (secure software development life
cycle) sayesinde tehdit modelleme, risk analizi,
yazılımcılar için güvenlik eğitimleri ve dokümanları,
mimari analiz, kod analizi, sızma testleri (penetration
test) gibi güvenlik için vazgeçilmez gereksinimler bir
bütün olarak yazılım sürecine entegre edilmelidir [12].
Şekil-2 [13] görüldüğü gibi bir geliştirme süreci ve bu
süreç bağlamında gerçekleştirilebilecek güvenlik
aktiviteleri görülmektedir.

Şekil-2
Düşey eksende ortasında soldan sağa doğru tipik bir
geliştirme sürecinde yer alan aktiviteler verilmiştir.
İhtiyaç analizi, tasarım, test planlaması, kodlama,

sunuş ve sunuş sonrası aktiviteleri bu sırada
gösterilmiştir.
Geliştirme sürecini gösteren çizginin altında ve
üstünde ise güvenlik ile ilgili aktiviteler yer
almaktadır. İhtiyaç analizi aşamasında güvenlik
gereksinimlerinin tespit edilmesi, geliştirme ekibinin
güvenlik konusunda temel eğitim almış olmasının
sağlanması, benzer uygulama alanlarında farklı
ekiplerin
geliştirdikleri
yazılımlardaki
geçmiş
zafiyetlerinin
incelenmesi,
güvenli
tasarım
prensiplerinin ve tasarım güvenlik kalıplarının
uygulanması ve yazılımın tehdit modellemesinden
geçirilmesi gibi çeşitli teknikler ihtiyaç analizi ve
tasarım aşamasında uygulanabilmektedir [13].
Geliştirme aşamasından hemen önce tasarımın
bağımsız bir kuruluş tarafından bağımsız incelemeye
tabi tutulması, testler kapsamında güvenlik testlerinin
de planlanması ve uygulanması, güvenli programlama
tekniklerinin uygulanması, kaynak kodların kontrol
altında tutulması ve analiz araçları ile güvenlik
zafiyetlerine karşı sınanması ve penetrasyon testleri
sunuş öncesinde uygulanabilecek tekniklerdir [14,
15].
Yazılım
projelerinde
bu
aktiviteler
değerlendirmeli ve geliştirme sürecine entegre
edilmesi mümkün olanlarının sürece dahil edilmesi
sağlanmalıdır.
Web ve mobil yazılım güvenliğini sağlamak için hem
yazılımı geliştirenin hem de uygulamanın sistem
tasarımını yapan kişilerin kendilerini saldırganın
yerine koymalı ve oluşabilecek açıklıkları belirlemeye
çalışmalıdır. Uygulamanın istenilen gereksinimler için
test edilmesinin yanı sıra kullanıcının istenmeyen
durumlarda uygulama ile yapılabilirliğine bakmak için
testinin iyi yapılması gerekmektedir. Her türlü
düşünülmeyen durumlar için testlerin yapılması
gerekmektedir. Ayrıca test yapılırken kod analizi
yapılmalıdır. Tekrarlanan gereksiz kod yazılmamaya
çalışılmalıdır.
Yazılım geliştirme dillerinin erişim kısıtlama
özellikleri kullanılmalıdır. Public, protected, private,
static, final gibi kavramlarının yazılım geliştirilirken
sınıf, metod, foksiyon, değişkenler için kullanılması
gerekmektedir. Değiştirilmesi istenmeyen değişkenler
sabit (constant) olarak tanımlanarak değiştirilmesi
engellenebilmektedir. Alt sınıfı olmayan sınıfları ve
başka bir alt sınıfta tekrar tanımlanmayacak olan
metotların
final olarak tanımlanmasına dikkat
edilmelidir [16].
Sınıfların değiştirilemez olarak tasarlanmasına gayret
edilmelidir. Bu sayede yapılan her değişiklik bu
değişkenin yeni bir kopyasının oluşturulmasıyla
sonuçlanır. Şayet değiştirilemez tasarlamak mümkün
değilse, sınıfın değişkenliğini mümkün olduğunca
kısıtlanması gerekmektedir. Ayrıca değiştirilebilen
(mutable) sınıfınızın güvenli bir şekilde kopyasını
almayı sağlayan bir metodu da kullanılmalıdır [16].
Erişim
kontrollerinin
iyi
yapılandırılması
gerekmektedir.
Uygulamaların
bir
dosyayı
okuma/yazma hakkı, sistemin hangi özellik (property)
değişkenlerini
okuma/yazma
hakkı,
programı
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sonlandırma hakkı ve ağ üzerinden hangi bilgisayara
erişim hakkı olması gerektiğinin kontrollerinin iyi
yapılması gerekmektedir. Erişim hakları verilirken en
düşük erişim hakkı uygulanmalıdır. İhtiyaç olmayan
erişim hakkı verilmemelidir [16]. Aynı şekilde
uygulamaların hangi veritabanına ve hangi diğer
uygulamalara erişmesi gerektiği iyi ayarlanmalıdır.
Sadece yazılımı gerçekleştirilen uygulamanın güvenli
olması yeterli değildir. Uygulamanın bağlantısı olan
diğer sistemlerle olan bağlantılarınında güvenli olması
gerekmektedir [17].
Yazılımı yapılan uygulamalarda kullanıcının ekrandan
girdiği alanlar için girdi kontrollerinin yazılımcı
tarafından yapılması gerekmektedir. Kullanıcının
girdiği değerleri kontrol etmesi gerekmektedir.
Tanımladığı kuralların dışında kalan girdileri kabul
etmemesi ve kullanıcıyı yönlendirecek şekilde bilgi
mesajı vermelidir.
Ayrıca web ve
mobil
uygulamalarda
webservis
kullanılmaktadır.
Dolayısıyla kullanılan webservislerinde güvenlik
kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Çünkü
webservisten kaynaklı güvenlik açığı uygulamanın da
güvenliğini
riske
atacaktır.
Webservislerin
güvenliğinin sağlanması için standartlar bulunmaktadır
[18].
Yazılım güvenli olması için uygulamalarda mutlaka
olması gerekenler kısımlar :

Kimlik Doğrulama

Yetkilendirme

Oturum Yönetimi
Kimlik Doğrulama:
Uygulamayı kullanacak kullanıcıları tanımlamak ve
kendi verilerine erişim izinlerini doğrulamak için
kullanılan işlemdir. Kimlik doğrulama bir uygulama
için en önemli yapıdır. Uygulamayı kimin kullanıp
kimin kullanmayacağına bu yapı ile karar verilir. Bu
nedenle yazılımcı kendi uygulaması için en uygun
kimlik doğrulama sistemini seçmelidir. Kimlik
doğrulamanın doğru çalışması için güçlü bir şifre
üretim yapısı olmalıdır. Güçlü bir şifre üretimi için de
bir şifre politikası olması gerekmektedir. Kullanıcı
şifre politikasına uygun şifre oluşturması için mecbur
bırakılmalıdır. 8-16 karakter arası parolaların kırılması
çok kolay değildir.
Yetkilendirme:
Kullanıcının izin verilen işlemlerin yetki derecelerine
uygun olarak kullanıcıların sadece uygulamada yetkili
oldukları
işlemleri
gerçekleştirilebilmesini
sağlamaktır. Kullanıcı hesapları uygulama içinde
kendilerine atanan görevleri yapacak şekilde en düşük
haklara sahip olmalıdırlar.Kullanıcılar yetkilendirilmiş
veya
yönetimsel
hiç
bir
fonksiyonu
kullanamamalıdırlar [19].
Kullanıcıları sistem seviyeside yetkilere sahip
olurlarsa(Admin,root vb) gibi çekirdek seviyesinde
çalışan uygulamaları yüklemeleri sağlanabilir. Bu

uygulamalar Rootkitlerdir. Bu nedenle bu yetkilerin
kullanıcılara verilmemesi gerekmektedir.
Oturum Yönetimi:
Kimliği doğrulanmış kullanıcıların açtıkları oturumları
ile sağlam ve şifreli olarak güvenli bir bağlantı
olmasıdır. Açılan oturumu sadece kullanıcının
kullanmasını sağlayacak şekilde oluşturulmasıdır. İyi
bir oturum kimlik bilgisinin iki kritik özellikleri vardır.
Bu özellikler rasgelelik ve uzunluğudur. Oturum
yönetiminde oturum kimliğinin içeriğinin beklenen
boyutta ve türde olduğunun kontrollünün oturumun
doğrulama işlemini yapmadan önce yapılması
gerekmektedir. Çünkü çok geniş oturum kimliği bilgisi
arabellek taşması tipi saldırı teşkil edebilir. Ayrıca,
oturum
kimlik
içeriği
beklenmedik
bilgi
içermediğinden emin olunmalıdır [19].
5.Sonuç
Yazılım güvenliği ister web tabanlı uygulamalar için
olsun ister mobil tabanlı uygulamalar için olsun sürekli
değişen ve gelişen bir süreçtir. Çünkü devamlı olarak
saldırganlar uygulamalardaki açıkları bulmak için
çalışmaktadır. Bugün bilinen açıklara ve tehditlere
karşı savunmalarını sağlayacak birçok yöntem
bulunmaktadır. Fakat hiçbir savunma yöntemi
uygulamaları %100 güvenli hale getirmemektedir. Bu
nedenle uygulamaların ve sistemlerin devamlı kontrol
halinde tutulması gerekmektedir. Düzenli olarak
testlerin yapılması gereklidir. Değişen ve gelişen
saldırı tiplerine ve risklerine karşı uygulamaları
korunaklı hale getirmelidir.
Ayrıca devamlı olarak yeni saldırı tipleri ortaya
çıkmaktadır. Güvenli bir uygulama geliştirmek için
devamlı araştırma yapılmalıdır. Ortaya çıkan açıklık
ve zafiyetler için yazılımda savunma mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak yazılım da güvenliğin sağlanmasının ilk
aşaması
insanlarda
bu
konuda
farkındalık
oluşturulması ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri
için yönlendirilmelidir. Çünkü ancak bu kişiler güvenli
yazılımlar geliştirilebilir.
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Özet: Bu araştırmada, eğitim ortamları için oluşturulan eğitsel yazılımların nasıl olması gerektiğini belirleyerek
konu ile ilgili var olan yazılımların bu özellikler kapsamında mevcut durumunun program değerlendirme
yaklaşımları aracılığıyla incelenerek ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar
incelenerek örnek oluşturacak ortamlar program değerlendirme modelleri de göz önünde tutularak irdelenmiştir.
Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada eğitsel yazılımların nasıl olması gerektiği ile ilgili kaynaklar
taranmıştır. Sonra var olan ortamlar program değerlendirme modelleri de dikkate alınarak incelenmiştir.
Yazılımların özellikleri, program değerlendirme yaklaşımının özelliklerine ilişkin araştırma sonuçlarına
odaklanılarak örnek ortamlar ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Program değerlendirme, eğitsel yazılımlar, Vitamin yazılımı.

The Light of Program Evaluation Models A Study on Educational Software
Abstract: In this study, how learning environments should be created for the educational software that exists on
the topic of software within the scope of these features by means of evaluation approaches by examining the
current state of the program is to be put. For this purpose, studies examining the exemplary environment in mind,
program evaluation models are examined. The study consisted of two phases. In the first stage of educational
software resources related to how it should be scanned. Then, taking into account existing environments,
program evaluation models are examined. Software features, focusing on the example of the results of research
on the characteristics of the program evaluation approach was associated with environments.
Keywords: Program evaluation, educational software, Vitamin software.
1. Giriş
Günümüzde bilgi toplumu olma yolunda gelişmeler
kaydedilirken toplumlarda eğitimin önemine ilişkin
yaklaşımlar da farklılaşmaktadır. Toplumların nitelikli
insan gücü gereksinimleri değişim göstermektedir.
Toplumun ihtiyacı olan niteliklerde değişim
beklenmektedir [17]. Bu noktada eğitimin rolünün
gözden geçirilmesi gerekir. Bilgi toplumunun üyeleri,
bilgiye ulaşma yollarını bilen ve ulaştığı bilgiyi
sorgulayan, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilen
bireylerdir [12]; [13].
Teknolojik gelişmeler sonucu dünya değiştikçe
eğitimin rolü, eğitimde kullanılacak yöntem ve
materyallerin de değişmesi doğaldır. Yani teknolojinin
etkilerini
eğitim-öğretim
süreçlerinde
görmek
mümkündür [9]. Eğitimde teknoloji kullanımı ve
eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi konusunda odak
nokta o teknolojilerin nasıl daha etkili ve verimli bir
şekilde kullanılabileceğidir [17]. Bu noktada eğitimöğretim
süreçlerinde
eğitim
yazılımlarından
bahsedilebilir.
Öğrenme süreçlerinde eğitsel yazılımların kullanımı,
öğreneni merkeze alarak öğrenme ortamını
zenginleştirmektedir [9]. Bu bağlamda eğitsel

yazılımların
öğrenme
süreçlerine
katkılarının
irdelenmesi önemlidir.
Bu çalışmada, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi
için geliştirilen eğitsel yazılımların niteliklerinin
saptanarak, var olan yazılımların bu nitelikler
kapsamında
mevcut
durumunun
program
değerlendirme yaklaşımları aracılığıyla incelenerek
ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan
çalışmalar incelenerek örnek oluşturacak ortamlar
program değerlendirme modelleri de göz önünde
tutularak irdelenmiştir.
2. Eğitsel Yazılımlar
Teknolojideki ve eğitim anlayışındaki değişimler
eğitsel yazılımların da değişimini beraberinde
getirmiştir. Bu değişimler ile birlikte sadece metin
tabanlı düzenlenen eğitsel yazılımlar çoklu ortam
ögeleriyle zenginleştirilmeye başlamıştır. Çoklu
ortamlar ses, resim, grafik, video, animasyon vb.
birçok unsur ile çeşitlilik sağlayarak öğrenenlerin
dikkatini çeken, etkileşim ve geri bildirim sağlayan
(sohbet odaları, tartışma tahtası, e-posta vb.)
ortamlardır ve bu ortamların öğrenmenin kalıcılığını
arttırdığı söylenebilir (Cantoni vd., 2004; akt. [8]).
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Eğitsel yazılımlarda etkililiği arttırarak ortama girişte
motivasyonu arttırmak için, kullanılan içerik tasarımı
ve içeriğin sunumu çok önemlidir [7]. Çünkü verilen
içerikte dikkat çekici unsurların kullanılması,
içerikte kullanılan resim, metin, renk ve boyut
özelliklerinin görsel tasarım ilkelerince düzenlenmesi
öğrenenin bilgiyi kendine göre yapılandırmasında
kolaylık sağlayacaktır. Buna bağlı olarak yazılımlarda
verilen içeriğin öğrenenin yaş, eğitim gibi
özelliklerine uygun olması ve verilen içeriğin amaca
uygunluğu da öğrenme-öğretme sürecine olumlu
katkılar yaratacak ve ortamın etkililiğini arttıracaktır.
Öte yandan öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması ve
öğrenmelerin yeni problemlere transfer edilebilmeleri
için gerçeğe yakın örnekler sunulmalı ve yaratıcılığı
teşvik edici olmalıdır. Yaratıcılığı teşvik eden bir
ortam
analitik/eleştirel
düşünme
becerilerinin
kullanılabileceği
fırsatlar
yaratarak
bireysel
farklılıklara hizmet etmiş olur.
Eğitsel yazılımlarda gerek görsel tasarım ilkelerine
uygun çoklu ortam ögelerinin kullanılması gerekse
öğrenenin seviyesine uygun belirlenen amaç
doğrultusunda sunulan içerik, geri bildirimler, öğrenen
katılımını teşvik eder. Yani öğrenenin ortamda
katılım ve motivasyonunu olumlu etkilediği
söylenebilir. Ayrıca ortamda kullanılan açıklayıcı
yönergeler (örneğin anlamı bilinmen bir kavramın
açıklamasının, kavramın üzerine imleci getirince
verilmesi gibi) öğrenenin ortamdan ayrılmadan aklına
takılan bilgileri edinmesini sağlar ve ortamın
kullanımının sürekliliğini sağlar.
Eğitsel yazılımlar öğrenme-öğretme süreçlerine dahil
edilmeleriyle öğrenme ortamlarının zenginleşmesini
sağlarlar. Öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesini
sağlamakta ki amaç elbette ki öğrenenlerin bireysel
farklılıklarına hizmet ederek bilginin zihinde
kodlanmasını kolaylaştırmaktır. Bu yüzden eğitsel
yazılımlarda sunulan öğelerin ekrandaki yerleşimi
(metin, buton, bağlantı, şekil vb.) öğelerin bellekte
kodlanma süreçleri ile öğrenmenin kalıcılığı arasında
ilişki olup olmadığı önemlidir. Çünkü söz konusu
ilişkinin belirlenmesi yazılımların öğrenenlerin bilişsel
farklılıklarının
dikkate
alınarak
tasarlanması
konusunda yol gösterici olabilir (Oulasvirta ve
Saariluoma 2004; 2006; Saariluoma 2004; Juutinen ve
Saariluoma, 2010; Akt: [16] ). Yani kurulum kullanıcı
kontrolü için verilen ögeler, yazılımda dolaşımı
sağlamak için verilen menüler, yönergeler önemlidir.
Ayrıca verilen içeriğin açık ve anlaşılır olması da
bilginin kodlanmasında destek sağlar.
Ek olarak yazılımın kullanıcılar tarafından rahat
kurulması, kullanılması önemlidir. Bu noktada
zorluklar yaşayan kullanıcı yazılımı kullanmaktan
vazgeçebilir. Ayrıca yazılımın kullanılması sırasında
yaşanan aksaklıkların giderilmesi de bu açıdan
önemlidir. Bu yüzden yazılımlarda yardım menüsü,
çevrim-içi destek, veya ortamın kullanımına ilişkin
yönergeler yer almalıdır.

Yapılan araştırmaları özetleyecek bir tanım yapılacak
olursa;
Eğitsel yazılım: Bireylerin gelişim ve ihtiyaçlarına
uygun tasarım özelliklerine sahip, öğrenme
olanaklarını genişleten, çoklu ortam ögeleriyle
zenginleştirilmiş içerik seçeneği sunan öğrenme
ortamlarıdır.
Sözü edilen özellikler göz önünde bulundurularak
yazılımlar süreçte içeriğin doğrudan sunumu ve
öğrenilenlerin tekrar edilmesi, alıştırmalar yapma ve
problem çözme vb. etkinliklerde kullanılabilir. Buna
göre eğitsel yazılımlar iki başlık altında incelenebilir.



Özel ders yazılımları
Alıştırma yazılımları

2.1 İlgili Ortamlar Nelerdir?
Eğitsel yazılımlarla ilgili birçok örnekle karşılaşmak
mümkündür. Aşağıda okulöncesi öğrencilerine çeşitli
becerileri öğretmek amacıyla hazırlanmış, yazılımların
özelliklerinin ve bağlantılarının yer aldığı linkler
verilmiştir.
Örüntü Yazılımı:
http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/%C3%96r
%C3%BCnt%C3%BC
Şekiller Yazılımı:
http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/%C5%9Ee
killer
Duygular Yazılımı:
http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Duygular
Problem Çözme Yazılımı:
http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Problem_C
%C3%B6zme
Renkler Yazılımı:
http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Renkler
Yer-yön Kavramları Yazılımı:
http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/YerY%C3%B6n_Kavramlar%C4%B1
Bu çalışmada eğitim-öğretim süreçlerinde en sık adı
geçen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen
Vitamin yazılımı ele alınmıştır. Bu yazılım öğretmen
ve öğrencilere yönelik bir yazılımdır. Vitamin
programı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak
eğitim programları içerisinde kullanılan bir öge olan
bu yazılımın, yine bir eğitim programı değerlendirme
modeli
ile
değerlendirildiği
bir
çalışmaya
rastlanmamıştır.
Vitamin yazılımı çevrim-içi kullanılan ilköğretim ve
ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerine yönelik bir
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yazılımdır. Vitamin yazılımını bu çalışmada belirlenen
kriterlere göre değerlendirmeden önce birkaç
çalışmada bu yazılımla ilgili yer alan görüşlere göz
atılabilir.

Öğrenmenin kalıcı ve etkili olabilmesi için katılım ve
motivasyon önemlidir (Kaya, 2002; akt. [6]). Bu
yüzden eğitsel yazılımlar öğrencilerin katılımını ve
motivasyonunu sağlamak için kullanılabilirler.
Yazılımların kullanılacağı alanın amacına uygun
olacak şekilde seçilmesi önemlidir. Yazılımlar
bireyselliği merkeze aldığı için farklı demografik
özelliklere sahip bireyler için uygun olabilir. Eğitsel
ortamın zenginleştirilmesi için kullanılabilir. Ayrıca
eğitsel yazılımlar öğrencilerin katılımı açısından teşvik
edici olabilir [11].

Şekil 2. Vitamin Yazılımına Yönelik Öğrenci
Görüşleri [9]
Şekil 2’ye göre öğrencilerin görüşleri Vitamin
yazılımın alıştırma boyutunun eksiklikler taşıdığını
göstermektedir. Vitamin’deki ders içerikleri sıkıcı
bulunmuştur
ve
içeriklerin
alıştırmalarla
desteklenmediği anlaşılmaktadır.
Yazılımın geliştirilmesi için getirilen önerilere
bakıldığında
ise
alıştırmaların
arttırılmasının
gerekliliğinden bahsedilmektedir (Bkz. Şekil 3).
2.2 Eğitsel Yazılımlar Nerede ve Ne Zaman
Kullanılıyor?

Değerlendirme Kriterleri

Tüm yazılımlarda olması
gereken (ortak) özellikler

Eğitsel Özellikler

Tasarım ve Teknik
Özellikler

İçerik

Destek Sistemi

Şekil 3. Vitamin Yazılımının Geliştirilmesine Yönelik
Öneriler [9]
2.3 Yazılım Değerlendirme Kriterleri
Eğitsel
yazılımların
geliştirilmesinde
ve
değerlendirilmesinde farklı kriterlerin göz önünde
bulundurulduğu söylenebilir. Bu bağlamda yapılan
çalışmalardan derlenerek oluşturulan kriter listesi
Tablo 1’de sunulmuştur.

Özel Ders Yazılımlarının Özellikleri

Alıştırma Yazılımlarının Özellikleri

Hedef kitleye uygunluk
Amaca uygunluk
Etkileşim
Teknik özellikler
Geribildirim
Farklı formda ögeler sunulması (çoklu ortam
ögeleri; ses, video, animasyon, resim vb.)
Katılımı teşvik etme
Açıklayıcı Yönergeler
Erişim (menü, yönerge vb.)
Görsel tasarım (resimler, metinlerin renk ve
boyut özellikleri, vurgu vb.)
Dikkat çekici unsurlar
Kullanıcı kontrolü (sayfalar arası bağlantılar;
ileri, geri, ana sayfa vb.)
Kurulum/erişim kolaylığı
Gerçeğe yakın örnekler
Açık ve anlaşılır dil
Yaratıcılığı teşvik
Kullanıcı kılavuzu/Yardım Menüsü
Yönergeler
Çevrim-içi destek

Hedef kitleye uygunluk
Amaca uygunluk
Etkileşim
Teknik özellikler
Geribildirim
Yeterince ve çeşitli alıştırma ve uygulama
Katılımı teşvik etme
Açıklayıcı Yönergeler
Erişim (menü, yönerge vb.)
Görsel tasarım (resimler, metinlerin renk ve
boyut özellikleri, vurgu vb.)
Dikkat çekici unsurlar
Kullanıcı kontrolü (sayfalar arası bağlantılar;
ileri, geri, ana sayfa vb.)
Kurulum/erişim kolaylığı
Açık ve anlaşılır dil
Yaratıcılığı teşvik eden problemler
Kullanıcı kılavuzu/Yardım Menüsü
Yönergeler
Çevrim-içi destek

Tablo 1. Eğitsel Yazılımların Değerlendirilme Kriterleri
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2.4 Program Değerlendirme Yaklaşımı (Eğitsel
Eleştiri Modeli)
Eğitsel yazılımların değerlendirilmesinde birçok
çalışmada yapılanlara farklı bir bakış sağlamak için
Eisner’in (1975, 1983) [2] öncüsü olduğu Eğitsel
Eleştiri Modeli kullanılmıştır. Bu model ışığında
eğitsel yazılım değerlendirme kriterleri tablolanıp,
geçmişte yapılan çalışmalardan derlenen kriterlerle
karşılaştırılmıştır.
Eğitsel Eleştiri Modeli; sanat eleştirisi ve edebiyat
eleştirisi yöntemleri uyarınca geliştirilmiştir [3].
Bu yaklaşım değerlendirmeyi yapacak uzmanın,
derinlemesine analiz yeteneğine sahip olduğunu
varsaymaktadır [11]. Çünkü bu model uzman
değerlendirme temeline dayanmaktadır. Bunlara ek
olarak modelin temel mantığını yansıtacak kavramlar
olarak
değerlendiricinin
özel
uzmanlığı
ve
değerlendiricinin duyarlılığından söz edilebilir.
Eğitsel Eleştiri Modeli’nde değerlendirmeci süreçte
katılımcıdır. Bu yüzden bir eğitsel eleştiri, süreçte olup
biteni nitel bir şekilde açıklayabilir [10]. Ayrıca
değerlendirmenin sürekliliği ve niteliği önemlidir.
Yaklaşım,
eğitim-öğretim
süreçlerinde
değerlendirmenin, kişinin duygu dünyası ve bireysel
deneyimleri çevresinde yapılmasını önemli görmüştür
Değerlendirme Kriterleri
Tüm yazılımlarda olması gereken
(ortak) özellikler

Betimleme

Yorumlama

Değerlendirme

Temalaştırma

[4]. Çünkü her bireyin ortama getirdiği farklı
deneyimleri, farklı yaşantıları, farklı anlamları vb.
vardır. Eğitsel yazılımlarında bireyselliği ön plana
çıkarma ilkesinden hareketle değerlendirme için
Eğitsel Eleştiri Modeli seçilmiştir.
Eisner [2], değerlendirme sürecini 4 basamak şeklinde
aşamalandırmıştır [15].
• Betimleme: eğitimin niteliği ve özellikler tanımlanır
• Yorumlama: Program çıktılarına göre sonuçlar
tahmin edilir ve yorumlanır.
• Değerlendirme:
betimleme
ve
yorumlama
sonuçlarına göre programın değeri hakkında yargıda
bulunulur
• Temalaştırma: temalar, temel özelliklerin bir özetini
sunar ve olayların anlaşılması için bir ipucu ya da
işarettirler.
2.5
Yazılımların
Program
Yaklaşımlarıyla Değerlendirilmesi

Değerlendirme

Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeli’nin değerlendirme
aşamaları
ele
alınarak
eğitsel
yazılımların
değerlendirilmesi için Tablo 2’de kriter listesi
oluşturulmuştur.

Eğitsel Yazılımların Özellikleri
Amaç
Hedef
Yaratıcılığı teşvik
Geribildirim
Teknik özellikler
Süreçte yazılımla ilgili olumlu/olumsuz durumların tespiti
Kullanıcıların yazılımla ilgili izlenimleri
Eğitsel yazılımın niçin yapıldığının açıklanması
Hangi ortamlarda kullanılacağı
Eğitsel mesajlar
Bireysel bilgi/ deneyimleri dikkate alan içerik
Ön bilgileri destekleme
Öğrenci performansı
Yazılımın etkinliklerinin tamamlanıp tamamlanmaması
Süreçten memnuniyet
Kalite konusunda görüş
Öz eleştiri/ değerlendirme
Eleştiri ve tartışma ortamları
Deneyimlerin özetlenmesi
Ana kavramlar

Tablo 2. Eğitsel Yazılımların Program Değerlendirme Yaklaşımına Göre Oluşturulan Değerlendirme Kriterleri
3. Sonuç ve Öneriler
Tablo 3 ve Tablo4’te Vitamin programının yazılım
değerlendirme ve eğitim programı değerlendirme
kriterlerince değerlendirilmesi sunulmuştur. Tablo 3 ve
Tablo 4 incelendiğinde değerlendirme sonuçlarının

benze özellikler taşıdığı söylenebilir. Tablo 4’e göre,
Vitamin yazılımı Eğitsel Eleştiri Modeli doğrultusunda
geliştirilen kriterler açısından eksikler taşımaktadır.
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Vitamin değerlendirme

Puanlama ii

Yazılımın ögeleri

Eğitsel Yazılımların Özellikleri

n/ai

1

2

Hedef kitleye uygunluk
Amaca uygunluk
Etkileşim
Teknik özellikler
Geri bildirim
Yeterince alıştırma ve uygulama

4

6
6
6
8
6

x

x

4

x

4

x

Erişim (menü, yönerge vb.)
Görsel tasarım (resimler, metinlerin
renk ve boyut özellikleri, vurgu vb.)
Dikkat çekici unsurlar
Kullanıcı kontrolü (ileri, geri, ana
sayfa vb.)
Kurulum/erişim kolaylığı
Gerçeğe yakın örnekler
Açık ve anlaşılır dil
Yaratıcılığı teşvik

2
x

4

x

4

x

4

x

4
x

6

x

4
4
6

x
x
x

Kullanıcı kılavuzu/Yardım Menüsü
Yönergeler
Çevrim-içi destek

10 üzerinden

5

x

Farklı formda ögeler sunulması
(çoklu ortam ögeleri; ses, video,
animasyon, resim vb.)
Katılımı teşvik etme
Açıklayıcı Yönergeler

3

x
x
x

2
x
x

6
6

x

2

Video, animasyon,
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları
Video, animasyon,
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları
Video, animasyon,
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları
Video, animasyon,
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları

Video, animasyon,
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları
Video, animasyon,
Uygulama videoları,
simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları

n/a: bu özellik söz konusu yazılımda aranamaz.
ii
Söz konusu özelliği 10 üzerinden bir puan vererek değerlendirir.
i

Tablo 3. Vitamin’in Yazılım Değerlendirme Kriterlerince Değerlendirilmesi
Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeline
Göre Eğitsel Yazılımların
Özellikleri

Vitamin değerlendirme
n/ai
1
2
3

4

Puanlama ii
10 üzerinden

5

Amaç
x
Hedef
x
Yaratıcılığı teşvik
x
Geribildirim
x
Süreçte
yazılımla
ilgili
olumlu/olumsuz
durumların
x
tespiti
Yazılımla ilgili izlenimleri
x
Eğitsel
yazılımın
niçin
x
yapıldığının açıklanması
Hangi ortamlarda kullanılacağı
x
Eğitsel mesajlar
x
Bireysel
bilgi/
deneyimleri
x
dikkate alan içerik
Ön bilgileri destekleme
x
Öğrenci performansı
x
Yazılımın
etkinliklerinin
x
tamamlanıp tamamlanmaması
Süreçten memnuniyet
x
Kalite konusunda görüş
x
Öz eleştiri/ değerlendirme
x
Eleştiri ve tartışma ortamları
x
Deneyimlerin özetlenmesi
x
Ana kavramların çıkarılması
x
i
n/a: bu özellik söz konusu yazılımda aranamaz.
ii
Söz konusu özelliği 10 üzerinden bir puan vererek değerlendirir.

6
6
4
8
4
4

Yazılımın ögeleri

Video, animasyon, Uygulama
videoları, simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları
Video, animasyon, Uygulama
videoları, simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları

6
4
4
4

Video, animasyon, Uygulama
videoları, simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları

4
4
4
2
2
4
4
4
4

Video, animasyon, Uygulama
videoları, simülasyonlar, alıştırma
etkinlikleri/oyunları

Video, animasyon, simülasyonlar.

Tablo 4. Vitamin’in Eğitim Programı Değerlendirme Kriterlerince Değerlendirilmesi
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Özet tablodan elde edilen sonuçlara bakıldığında;

Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara, (2012).

 Özellikle etkileşim ögesinin arka planda kaldığı
görülmektedir.
 Öğrencinin ortamda motivasyonunu sağlayacak,
ilgisini arttıracak ve öğrenciye destek sağlayacak
çevrim-içi destek, tartışma ortamları göze çarpan
bir diğer eksiktir.
 Değerlendirme aşamasında ortam öğrencinin öz
eleştiri ve öz değerlendirme yapmasına olanak
tanıyacak ögelere yer vermemektedir.
 Eğitsel yazılımlar bireyselliği desteklerler.
Ancak Vitamin’de bireyselliği ön plana
çıkarmanın bir gerekliliği olan öğrencilerin ön
bilgileri/ geçmiş deneyimleri yeterince dikkate
alınmamıştır.
 Yazılımda derslerin amaçları açıklanmıştır.
Böylece öğrencinin amacını belirlemesine
dolayısıyla derse karşı olan ilgisine olumlu katkı
sağlayacaktır.

[6] Ergül, H. Çevrimiçi Eğitimde Akademik
Başarıyı Etkileyen Güdülenme Yapıları. The
Turkish Online Journal of Educational Technology.
Volume 5 Issue 1 Article 13,. (2006).
[7] Gümüş, S. , Okur, M.R. Using multimedia
objects in online learning environment. Procedia
Social an Behavioral Sciences, 2, 5157-5161,
(2010).
[8] Işık,M., Yağcı,M. E-Öğrenme Teknikleri İle
Örgün Eğitimin Desteklenmesi. 5th International
Computer & Instructional Technologies Symposium,
Fırat University, (2011).
[9] Karamustafaoğlu, Bacanak, Gençer, Vitamin
programının fen ve teknoloji dersinde kullanımına
yönelik öğrenci görüşleri. X.Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde, (2012).

Bu sonuçlardan hareketle Vitamin yazılımının
geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler sunulabilir.
 Vitamin’e öğrencilerin eleştiri ve paylaşımlarını
yapabileceği tartışma ortamları ögesi eklenebilir.
 Teknik destek için aktif çevrim-içi destek
sağlanabilir.
 Ortamı kullanan her öğrencilerden kısa yansıtma
raporu şeklinde geri bildirimler alınabilir.

[10] Kumral, O., Saracaloğlu, S. A. Eğitim
Programlarının Değerlendirilmesi ve Eğitsel Eleştiri
Modeli. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim
Çalışmaları Dergisi , Cilt: 1, Sayı: 2, (2011).
[11] Seferoğlu, S.S. Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı.: Pegem A Yayıncılık, Ankara
(2006).
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Servis Yönlendirmeli Sistemlerde Güven Yayılımı
Mahir Kutay1, S. Zafer Dicle2, M. Ufuk Çağlayan3
1
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Özet: Kullanıcıların iletişimde olduğu web-servisleri, diğer web-servisleri ile gerektiğinde doğrudan bilgi
alışverişi yapabilirler. Web-servisleri arasındaki güven yayılımı, kullanıcının kullandığı web servisine olan
güvenin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Bu araştırmanın amacı web servisleri arasındaki güven yayılımının
biçimsel bir model olarak ifade edilmesi ve sayısal olarak hesaplanmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Güven, Web, Internet, Güven Yayılımı.

Trust Propogation in Service-Oriented Systems
Abstract: Web-services interact with other web-services without notification to their users. Trust propogation
between web-services is an important factor for determining the user’s trust to the used web-service. The aim of
this research is to model trust propogation between web-services formally and to perform numerical calculations.
Keywords: Trust, Web, Internet, Trust Transitivity.
1. Giriş
Güven insan ilişkilerinde önemli bir rol oynar.
Toplumsal yaşam içinde insanlar iş paylaşımına bağlı
olarak başkalarına güvenmek zorunda kalırlar.
Günümüzde insanlar arası karşılıklı güven ekonomik
ilişkilerin devamı için temel bir unsur olmaya devam
etmektedir. Gelişen teknoloji, ticaretin
elektonik
ortamda farklı hukuk sistemlerine bağlı olarak
dünyanın uzak bölgelerinde yaşayan birbirlerini
doğrudan tanımayan kişiler arasında yapılmasını
sağlamaktadır [1]. E-ticaret kullanıcıları artık
karşılarında çoğunlukla otomatik çalışan servisleri
bulmaktadırlar [2]. Kullanıcılara hizmet veren
servisler, internet ortamında diğer servislere
başvurmakta ve onlarla bilgi alışverişinde başka
servislerden
aldığı
hizmetin
kalitesinden
etkilenmektedir. Servisler arası güven ve güven
yayılımı ile ilgili problemler bilgisayar biliminin
gelişen ve ilgi çeken bir alanı haline gelmiştir.
2. Güvenin Servisler Arasında Yayılımı
Servisler
etkileşimde
bulundukları
servislere
güvenmek zorundadırlar. Bu güven, diğer servislerden
aldığı hizmetin kalitesinin bir ölçüsüdür. Hizmet ne
kadar iyiyse ve doğruysa güven okadar yüksektir.
Servisler diğer servisler hakkındaki bilgiyi iki yolla
alırlar [3]. Birinci yol diğer servislerle yaptıkları
doğrudan iletişimler sonucu elde ettikleri deneyimdir.

Bu deneyim doğrudan deneyim olarak adlandırılır.
Etkileşimde bulunulan servisler hakkında başka
servisler aracılığıyla da bilgi alınabilir. Bu tür
deneyime dolaylı deneyim adı verilir. Güvenin sayısal
bir değer olarak doğrudan ya da dolaylı olarak
servisler arasında iletilmesine güven yayılımı adı
verilir [4]. Güvenin sayısal bir değer olarak iletilmesi
yeterli değildir. İletilen güven değerinin ne kadar
güvenilir olduğunun bilgisi de gereklidir [5]. Bu
sayısal değere güvenilirlik değeri adı verilir.
Servisler arası güven ve güvenilirlik değerinin
modellenmesinde çizgelerin kullanılması, geliştilen
modelleri daha basit ve anlaşılır kılmaktadır [6].
Servisler çizgenin düğümleri, servisler arası ilişkiler
ise çizgenin kenarları olarak temsil edilirler. Kenarları
yönlü olarak kullanılır, bu sayede yayılımın yönü
kolayca belirlenebilir.
Yukarıda referans verilen ve literarürdeki benzer
çalışmalar yalnızca servis yönlendirmeli ortamlardaki
güven yayılımı ile ilgilenmişlerdir [7], [8], [9], [10].
Güvenilirlik yayılımının modellenmesi bu çalışmanın
katkısıdır.
3. Çizge-Tabanlı Güven Yayılım Modeli
Modelimiz bir kullanıcının, bir web servisini
kullandığı ve bu web servisinin birçok web servisinden
yaralandığı bir yapıyı baz almaktadır. Kullanıcı ile
doğrudan etkileşimde bulunan servise 1. kademe,
diğerleri ise 2. kademe olarak adlandırılır. Kullanıcı 1.
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kademe servis ile doğrudan ilişkidedir. 1. kademe
servis 2 .kademe servislerle doğrudan ilişki kurar.
Kullanıcı 2. kademe servislerle daha önce bir
iletişimde bulunmuş ya da bulunmamış olabilir.
Modelimizin amacı 1. Kademe servise olan güven ve
güvenilirlik değerini, bütün güven ve güvenilirlik
yayılım olasılıklarını göz önüne alarak sayısal olarak
hesaplamaktır. Modelimiz grafiksel olarak Şekil 1’ de
gösterilmiştir.
1. ve 2. Kademe arası
doğrudan etkileşim

Kullanıcı ve 1. kademe
Kullanıcı ve 2. Kademe arası doğrudan ilişki
arasında doğrudan veya
dolaylı ilişki

işlemlerin toplam işlem sayısına bölünmesi ile elde
edilir.

TWS 1i  ns1i / nt1i , i  1,..., n
Örneğin, 1. ve 2. kademe arasındaki başarılı işlemlerin
sayısı 402 ve toplam işlem sayısı 558 ise:

4. TWS11  402/558=0.7204 olarak hesaplanır.
Varsayım 3: 1. kademe servis daha önce herhangi bir
iletişimde bulunmadığı 2. kademe servis ile iletişimde
bulunamaz. 1. ve 2. kademe servisler arasındaki güven
değeri hiçbir zaman bilinmeyen (u) olamaz.
Tanım 2: 1. ve 2. kademe servisler arasındaki güvenağırlık faktörü, 2. kademe servisin 1. kademe servisle
yaptığı toplam iletişim sayısının, 1. kademe servisin
iletişimde bulunduğu bütün 2. kademe servislerle
yaptığı toplam iletişim sayısına bölünmesi ile elde
edilir.
n

TWS 1i  nt1i /  nt1i , i  1,..., n
Kullanıcı
1. Kademe Servis

i 1

.
.
.
.
.

Tanım 3: Kullanıcının 2. kademe servisi
kullanmasından dolayı 1.servis hakkındaki güven
değeri aşağıda tanımlanmıştır:

5. TUWS1i  TUWS 2i  TWS1i  / 2
i  1,..., n

2. Kademe Servis

Şekil 1. Kullanıcı ile 1. ve 2. kademe servisler
arasındaki güven ilişkisi

Kullanıcının 2. kademe servisle olan güven değeri u
ise:

6. TUWS1 = TWS1i , i  1,..., n
i

Varsayım 1: Kullanıcı ile 2. kademe servisler
arasındaki güven değeri geçmişteki iletişime bağlıdır.
Güven değerinin nasıl oluştuğu bu çalışmanın konusu
değildir. Kullanıcı ile 2. Kademe servisler arasındaki
güven değeri:

TUWSi , i  1,.., n





Bilinmeyen değer ihmal edilir ve iki servis arasındaki
güven değeri dikkate alınır.
Tanım 3: Kullanıcının n adet 2. kademe servis
kullanan 1. kademe servise olan güveni aşağıda
tanımlanmıştır.
n

ile gösterilir. n, güven ilişkisi kurulan 2. kademe
servislerin sayısıdır.
Varsayım 2: Kullanıcı ile 2. kademe servisler
arasındaki güven değeri yalnızca aşağıdaki iki
değerden birini alabilir.
Bilinmeyen: Kullanıcı ile 2. kademe servis arasında
hiçbir iletişim olmadığını gösterir ve u değişkeni ile
ifade edilir.
[0,1] aralığında bir gerçel sayı: Kullanıcı ile 2. kademe
servis rasında bir iletişimde bulunulduğunu ve bir
güven değerinin oluştuğunu gösterir. 0 güvensizliği, 1
tam güveni gösterir.
Tanım 1: 1. ve 2. kademe servisler arasında geçmişte
oluşan güven değeri iki servis arasındaki başarılı

TUWS1T   TUWS 1i  TWS 1i 
i 1

Varsayım 4: Kullanıcı ile 2. kademe servisler
arasındaki güvenilirlik değeri geçmişteki iletişime
bağlıdır. Güvenilirlik değerinin nasıl oluştuğu bu
çalışmanın konusu değildir. Kullanıcı ile 2. Kademe
servisler arasındaki güvenilirlik değeri:

UWS 2i , i  1,..., n
olarak gösterilir. Güvenilirlik değeri [0,1] aralığında
bir reel sayıdır. Bu çalışmada 0.8 den daha küçük
güvenilirlik değerleri dikkate alınmamıştır.
Varsayım 5: Kullanıcı ile 2. kademe servis arasındaki
güven değeri bilinmiyorsa, güvenilirlik değeri dikkate
alınmaz.
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Tanım 4: 1. kademe servis ile 2. kademe servis
arasındaki güvenilirlik değeri aşağıda tanımlanmıştır:

7. UWS1i  UWS 2i  WS1i  / 2 ,

TUWS 2  u
1

TUWS 2  0.4454, UWS 2  0.8
2

3

3

TUWS 2  0.5599, UWS 2

i  1,..., n
kademe

servise

olan

güveni

UWS1i  ws1i , i  1,..., n
Tanım 5: Kullanıcının n adet 2. kademe servis
kullanan 1. kademe servise olan güvenilirlik değeri
aşağıda tanımlanmıştır:

Tanım 1’ i kullanarak e-devlet web-servisinin 2.
Kademe servislere olan güvenini hesaplayabiliriz:
 ns1i / nt1i

8. TWS1i

TWS 11  ns / nt
11

n

UWS1T   TWS1i  UWS 1i 

11

TWS 1 2  ns / nt
1 2

i 1

1 2

TWS 1 3  ns / nt

Güvenilirlik yayılımı hesabında, güven yayılımında
kullanılan güven-ağırlık faktörleri kullanılmıştır.

1 3

TWS 1 4  ns / nt
1 4

1 3

1 4

 2203 / 2401  0.9175
 1003 / 1456  0.6889
 2401 / 2956  0.8122
 883 / 956  0.9236

E-devlet web-servisinin 2. kademe servislere olan
güven-ağırlık faktörlerini Tanım 2’yi kullanarak
hesaplayabiliriz:

3. 1. E-Devlet Web-Servisine Kullanıcı Güveninin
Hesaplanması
E-devlet web-servisi, diğer devlet servislerinden
otomatik olarak bilgi almakta ve kullanıcıya
iletmektedir. Örneğimizi basitleştirmek için yalnızca
dört servisten hizmet aldığını varsaydık:
 SGK
 Mernis
 EGM
 Adalet Bakanlığı

n

9.

TWS 1 i  nt1 i /

 nt

1 i

i 1

10.

TWS 11  2203 / 7769  0.2946

TWS 1 2  1456 / 7769  0.1876
TWS 1 3  2956 / 7769  0.3909
TWS 1 4  956 / 7769  0.1269

Kullanıcının
2.
Kademe
web-servislerini
kullanmasından dolayı e-devlet web-servisine olan
güven değerleri Tanım 3’ü kullanarak hesaplanır:

Örnekte kullandığımız model Şekil 2’de gösterilmiştir.
SGK Web-servisi
Mernis WebServisi
2. kademe
servislerden
gelen doğrudan
veya dolaylı
öneriler

 0.9

4

4

Kullanıcının 2.
bilinmiyorsa:

Kullanıcı

2

TUWS 2  0.5123, UWS 2  0.9

11. TUWS1 =[ TUWS 2 + TWS 1i ] /2
i

i

12. TUWS 1

 0.9175

1

EGM Web-servisi

13.
1. kademe

TUWS 1   0.4454  0.6889  / 2  0.5672
2

TUWS 1   0.5123  0.8122  / 2  0.6623
3

Adalet Bakanlığı
Web-servisi

TUWS 1   0.5599  0.9236  / 2  0.7418
4

2.kademe

Şekil 2. E-Devlet örneği
Kullanıcının 2. kademe servislere olan güven ve
güvenilirlik değerinin aşağıdaki verildiği gibi
olduğunu varsaymaktayız:

Kullanıcını e-devlet web-servisine olan toplam güveni
Tanım 3’ü kullanarak hesaplanabilir:
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servis
kullanan
çalışmaktayız.

n

14.

TUWS 1T =


i 1

[ TUWS 1 x TWS 1i ]
i

sistemlere

uyarlamak

için

5.Kaynaklar

TUWST  0.2703  0.1064  0.2589  0.0941)

15. T
 0.7297
UWST
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Özet: Bir afet durumunda, kaynakların etkin bir şekilde organize edilmesi önem taşımaktadır. Genel olarak,
kaynaklar ve afetzedeler arasında bir koordinasyon gerekmektedir. Bunun asıl nedeni afet durumunda ortaya
çıkacak
ihtiyaçların homojen olarak dağılmaması ve dedikoduların afetzedeleri olumsuz
etkilemesidir.Geliştirdiğimiz sistem sayesinde bu karşılaşılan zorluklar daha rahatlıkla aşılabilecektir. Amaç,
afetzedelerden gelen ihtiyaç ile devletin ve sivil toplum kuruluşlarının sağladığı kaynakları en iyi şekilde
eşleştiren bir yapı oluşturmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlarken ihtiyaçları en hızlı ve etkin şekilde
karşılayabilmektir. Önerilen sistemde cep telefonu sistemlerinin afetten zarar görmediği veya görse de hızla
onarılarak yeniden devreye sokulduğu (örneğin mobil baz istasyonları ile) varsayılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Afet Yönetimi, Kaynak Yönetimi.

Resource Management after Disasters
Abstract: In case of a disaster, it is crucial to organize resources efficiently. In general, the co-ordination of the
resources and the disaster victims is required. The main reasons are inhomogeneous spread of the needs that will
arise in case of disaster and negative effects of rumors on disaster victims. The system that we develop enables
to overcome these difficulties. The aim of the project is to fulfill the needs of disaster victims in an optimized
manner with the resources provided by the government and the non-governmental organizations. Our platform
provides efficient use of resources and also it quickens the fulfilling the requests from disaster victims. It is
assumed that the infrastructure of the telecom operator is unharmed or reestablished as quickly as possible (with
using mobile base stations).
Keywords: Disaster Management, Resource Management.
1. Giriş

Bir afet durumunda karşılaşılabilecek
aşağıdaki farklı senaryolarla özetlenebilir:

Bir afet durumunda, kaynakların etkin bir şekilde
organize edilmesi önem taşımaktadır. Genel olarak,
kaynaklar ve afetzedeler arasında bir koordinasyon
gerekmektedir. Bunun asıl nedeni afet durumunda
ortaya çıkacak
ihtiyaçların homojen olarak
dağılmaması ve dedikoduların afetzedeleri olumsuz
etkilemesidir.
Bir afet durumunu ele alırsak, oluşacak gereksinimleri
yönetmek afet bölgesinde insanların ve isteklerinin
heterojen dağılımı sebebiyle zorluklar içermektedir.
Afetzedeler tarafından gelen istekler
yanlış
bilgilendirmelerin ve dedikoduların olması durumunda
aynı kaynağa (hastane, barınak, yiyecek, vs.)
yönelecektir. Bu da belli kaynaklar üstünde
yüklenmeye yol açacak ve afet sonrası kaynakların
yönetimini daha da zor hale getirecektir [1]. Bunun
aksine fazla bilinmeyen kaynaklar ise atıl kalacak ve
bir dengesizlik ortaya çıkacaktır. Bahsedilen durumun
öncelikli
dezavantajı,
kaynakların
etkili
kullanılamamasıdır. Diğer dezavantajlar ise belli
kaynaklara fazla yüklenildiği için, afetzedelere
hizmetin ulaşma oranının düşmesi ve süresinin
artmasıdır.

sorunlar

Senaryo 1: Enkazdan çıkarılan bir yaralı yakınını
hastaneye ulaştırmaya çalışan bir afetzede, yaralıyı
gündelik yaşamından bildiği en yakın hastaneye
ulaştırmaya çalışacaktır. Ancak bu hastanenin de afette
zarar gördüğü için işlevsiz olması mümkündür.
Böylesi bir durumda afetzede başka bir hastaneye
yönelmek zorunda kalacak ve yaralıyı hastaneye
ulaştırmak için kısıtlı olan zamanını boşa harcamış
olacaktır.
Senaryo 2: Hastane afetten zarar görmemiş bile olsa
hastaneye giden yollar ve köprülerin zarar görmüş
olması mümkündür. Bu nedenle hastane ulaşılamaz
durumda olabilir ya da en azından en yakın hastane
olmaktan çıkmıştır.
Senaryo 3: Devlet afet bölgesine kaynakları ulaştırsa
bile yaşanan ciddi sorunlardan biri de afetzedelere
doğru bilgilendirmenin yapı-lamamasıdır. Afetzede,
kaynaklar hakkındaki bilgilere dedikodu yoluyla sahip
olduğu durumda en yakın olan kaynak yerine duyduğu
kaynağa yönelecektir. Bu da gereksiz yere afet
bölgesinin bir ucundan diğer ucuna gitmeye neden
olabilir. Ayrıca afetzede, kendisi gibi o bilgiyi aynı
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dedikodu aracılığıyla duyan diğer afetzedelerle birlikte
hareket edeceği için ulaştığında kaynağın tükendiğine
şahit olabilir.
Afet durumunda hizmet kurumlarından çeşitli
kaynaklar hakkında gelen bilgileri, bir araya getirip
onları kullanıcıya organize bir şekilde aktaracak bir
sistem gereklidir. Geliştirdi-ğimiz sistem sayesinde bu
karşılaşılan zorluklar daha rahatlıkla aşılabilecektir.
Amaç, afetzedelerden gelen ihtiyaç ile devletin ve sivil
toplum kuruluşlarının sağladığı kaynakları en iyi
şekilde eşleştiren bir yapı oluşturmak ve kaynakların
verimli kullanımını sağlarken ihtiyaçları en hızlı ve
etkin şekilde karşılayabilmektir. Burada önemli olan,
istekleri, doğru yere ve dengeli bir şekilde
dağıtabilmektir. Böylece, var olan kaynaklar, en
verimli şekilde kullanıla-bilecektir. Geliştireceğimiz
sistem sayesinde afetzedelere atanan kaynaklara
yolların durumu da gözetilerek etkin bir şekilde
ulaşabilmelerini sağlayacak rotanın da sunulması
planlanmaktadır. Önerilen sis-temde cep telefonu
sistemlerinin afetten zarar görmediği veya görse de
hızla onarılarak yeniden devreye sokulduğu (örneğin
mobil baz istasyonları ile) varsayılmaktadır.
2. Sistem Modeli
Sistemin genel yapısı ve bağlantılı olduğu kurum ve
kuruluşlar Şekil 1'de görülmektedir. Sol tarafta
bulunan Sağlık Bakanlığı,Kara-yolları,AKOM sistem
için gerekli verileri içermektedir. Sistem için gerekli
verilerin bulunduğu kurum ve kuruluşlardan alınan
veriler gerektikçe DOG modülü aracılığıyla
güncellenmektedir. Telekom operatörü ise DMP-PoC
sistemi ile afetzedeler arasında haberleşmeyi
sağlayacaktır.
Afetzedeler
Telekom operatörü
üzerinden DMP-PoC sistemine ihtiyaçlarını/isteklerini
Raporlar
DMP Kullanıcısı
Afet Yönetim Platformu
Sağlık
Bakanlığı
Karayolları

AKOM

Telekom
Operatörü

MMI

D
O
G

D
M
M

R
M
E

PeC
DB

iletecek-lerdir. Bu istekler uygun algoritmalar ile yük
dağılımı da gözetilerek etkin bir
şekilde
karşılanacaktır. Karşılanan istekler bir rezervasyon
kodu ile birlikte afetzedeye DSG modülü üzerinden
mesaj olarak iletilecektir. DMP kullanıcısı sistem
içerisinde gezinerek verilere ve sistemin işleyişine
MMI modülü üzerinden bakabilecek ve müdahale
edebi-lecektir. RME modülü üzerinden çeşitli raporlar
üretilerek daha genel analizler yapılabilecektir.
2.1 Kaynaklar ve İstekler
Daha önce bahsedildiği gibi, sistem belli kaynaklar ve
kullanıcılardan oluşur. Sistem, afetzedeler tarafından
gelen istekleri, var olan kaynaklara eşleştirme görevini
üstlenir. Sisteme bir istek ulaştığı zaman öncelikli
olan, isteği gerçekleştirebilmektir. Bir diğer önemli
amaç ise isteğin niteliğine göre karşılanma süresini
azaltmaktır. Kaynak tarafında yapılması gereken,
kaynakların kapasitelerine göre istekleri dağıtabilmek
ve kaynakların verimli şekilde kullanılabilmesini
sağlamaktır.
İşleyişi deprem örneği üzerinden düşünmek gerekirse;
hem uzun süreli prefabrik yapıların afetzedeye
ulaştırılması, hem de kazaya uğramış afetzedenin
sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanma oranı önemlidir.
Buna rağmen bu iki istek arasında bir aciliyet farkı
olduğu açıktır [2]. Sağlık hizmeti için isteğin
karşılanma süresinin ve isteğin karşılanma süresindeki
değişimin az olması, daha önemlidir. Kaynakların
verimli ve hızlı şekilde dağıtılması, daha büyük önem
taşır.
2.2 Yük Dengeleme
Sistem üzerindeki yükün dengelenmesi hem afetzede,
hem de kaynakların kullanımı açısında önemlidir. Belli
kaynaklar, hem yakın olmaları nedeniyle, hem de daha
çok bilinmeleri nedeniyle daha çok rağbet görür.
Burada önemli olan, akıllı bir yönlendirme
mekanizması kurarak yığılmaları önlemektir. Böylece,
hem kullanıcı kaynaklara daha kısa sürede daha büyük
bir oranda ulaşır, hem de kaynaklar aşırı yüklenmeye
uğramaz ve bütün kaynaklar verimli şekilde kullanılır
[3].
2.3 Harita Bilgisi (OSM)

DSG

Kullanıcıyı afet durumunda doğru kaynağa, çökmüş ya
da aşırı yüklemeye uğramış yollardan haberdar bir
sistemin
yönlendirmesi
gereklidir.
Bunu
Mesaj Ağ
Kriz Masası
gerçekleştirmek
için
afet
bölgesinin
harita
bilgilerini
Geçidi
SMS
içeren bir sunucu kurulması gereklidir. Daha sonra
Türkiye
Cumhuriyeti
Karayolları
Genel
Afetzede
Müdürlüğü’nden
(TCK/KGM)
ve
yerel
belediyelerden alınan bilgilere göre haritadaki
Şekil 1. Sistemin genel yapısı ve diğer kuruluşlarla
bilgiler güncelleştirilecek ve kullanıcı ona göre
bağlantılar
yönlendirilecektir.
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Belirtilen fonksiyonları yerine getirebilmek için
sunucuya Open Street Maps (OSM) tabanlı bir sistem
kurulacaktır [4]. OSM, dünyanın kullanıcı tarafından
değiştirilebilir haritasını yine kullanıcıya sunar. Bunu
mümkün kılan etmen, portatif uydu navigasyon
sistemleridir. Bu sistemlerin kolay ulaşılabilir olması,
kullanıcıların kendi verilerini toplamasını ve haritaya
ekleyebilmesini sağlar. Literatürde afetler ile ilgili
uygulamalarda genellikle kullanılan bir sistem olan
OSM verisi rota bulma eylemlerinde kullanılacaktır.
Ayrıca, OSM servislerinin afet durumunda dahi
ulaşılabilir olması, OSM’yi kullanmamızda etkili olan
faktördür. Haiti depremi sırasında Google Maps
rotalama servisini o bölge için kapamıştır; dolayısıyla
böyle bir durumla karşılaşılmaması için yol ve harita
bilgisinin kendi sunucularımızda olması önemlidir.
OSM’nin bize sunduğu en önemli özellik; bir afet
gerçekleştiğinde, afetin etkilediği yollara engel
tanımlama olanağını sunmasıdır. Böylece afetzede,
bahsedildiği gibi, engelli yollar dikkate alınarak
hazırlanan yol tarifinden faydalanır.
3. Problem Tanımı
Kaynakların isteklere atanması sırasında kullanılacak
algoritmalar asıl olarak iki önemli metriği eniyilemeye
çalışacaktır. Bu iki önemli metrik ortalama bekleme

zamanı ve ortalama en yüksek yüktür. Bu iki metrik
birbirlerini ters etkilemektedir: ortalama en yüksek
yükü düşürmek için bir isteği bekletirseniz ortalama
bekleme zamanı artacaktır.
Problemimizi matematiksel olarak ifade etmek
istersek:
Birinci optimizasyon problemimiz ortalama bekleme
zamanını minimum seviyede tutmaya çalışarak kaynak
ataması yapmaktadır. Burada ortalama bekleme
zamanı ataması yapılan isteklerin karşılanana kadar
geçen sürelerinin üzerinden hesaplanmaktadır ve
izlenen kaynak atama stratejisiyle direkt bağlantılıdır.
Bu optimizasyon probleminin çözümü kaynakların yük
dağılımlarını gözetmemektedir dolayısıyla biz de yeni
bir optimizasyon problemi tanımlayarak onun
üzerinden çalışmayı uygun bulduk.
İkinci optimizasyon problemimiz tüm kaynaklar
üzerinden maksimum yük oranının minimum seviyede
tutulmasını hedeflemektedir. Burada ,
ve
sırasıyla kaynağı, kaynaklar kümesini ve belirli bir
kaynağın yük oranını göstermektedir. Bu optimizasyon
probleminin çözümü bir yandan maksimum yük
oranını eniyilerken bir yandan da bekleme zamanını

Şekil 2. Kaynaktan veri çekme
belirli bir seviyenin altında tutmaya çalışmaktadır.
Verilen problem örneği için olası bir çözüm
bulunamaması durumunda uyarlanabilir (adaptif)
olarak bekleme zamanı eşiği yükseltilerek problem
yeniden çözülmeye çalışılacaktır.

4. Geliştirme
Geliştirilen sistem PostgreSQL veri tabanını
kullanmaktadır ancak gerek duyulursa Hibernate
teknolojisi sayesinde hızlıca veri tabanı sistemi
MongoDB gibi dağıtık bir yapıya geçirilebilir.
Uygulama sunucusu olarak bu tarz işleri hızlı
geliştirmeyi sağlayan PlayFramework Sunucusu
kullanılmaktadır [5].
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Hazırlanan sistemin ekran görüntüleri Şekil 2'de
verilmiştir. Şekilde görülen kaynaktan veri çekme
sayfası, söz edilen kaynaklardan sistemimize veri
çekme ve bu verilerle elimizde bulunan verilerin
güncel hale getirilmesi işlemlerini yapar. Kullanıcıdan
gelen istekler bu sayfada görünür ve operatör buna
göre kaynaktan rezervasyon yapılmasını ister.
Rezervasyon yapılacak kaynak, sistem tarafından
belirlenir
ve
kaynaktan
bu
rezervasyonun
gerçekleştirilmesi istenir.

fonksiyonlarını içerir. Aynı zamanda belli bir yol için
adım adım yol tarifi mevcuttur.

Harita kısmındaki fonksiyonlar ise, belli bir afetzede
ya da kaynağı haritada gösterme, aralarında rota
bulma, yeni bir kaynak ekleme ya da belli koordinatlar
arasındaki tüm kaynakların kullanıcıya gösterilmesi

Bu bildiride afet durumunda mevcut kaynakların daha
etkin şekilde yönetilerek afetzedelerin ihtiyaçlarıyla
mevcut kaynakları en etkin şekilde buluşturarak
yaşanacak sıkıntı ve zararları en aza indirgeyecek bir

Burada OSM’nin faydası, kaynakları ve afetzedeleri
birebir sunucuya yerleştirebiliyor olmamızdır.
Haritanın içinde katman olarak görülen bu kaynaklar
ve afetzedeler, operatörlere güncel bilgi sunarken;
onların daha iyi hizmet verebilmelerini sağlar.
5. Sonuç

Şekil 3. Harita sayfası
sistemin tasarlanması hedeflenmektedir. Geliştirilecek earthquake and the UN portal for Afrika." Geospatial
sistem sayesinde afetzedeler en uygun (yük dengesi de Crossroads@ GI_Forum 10 (2010).
gözetilerek ulaşılabilir ve en yakın olan) kaynağa
yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle, belli [2] Ortmann, Jens, et al. "Crowdsourcing linked open
kaynaklarda yığılmaların önüne geçilecek, hatta data for disaster management." Proceedings of the
Cognita
Workshop
on
Foundations,
afetzedelerin ulaşılamaz kaynaklara (örneğin yıkılmış Terra
bir köprünün ötesindeki kaynak veya yıkılmış bir Technologies and Applications of the Geospatial Web
hastaneye) ulaşmak için gereksiz yere değerli zamanı in conjunction with the ISWC.(2011).
harcamaları yerine en uygun olan diğer kaynaklara
[3] Roche, Stephane, ElianePropeck-Zimmermann,
yönlendirilmesi mümkün olacaktır.
and Boris Mericskay. "GeoWeb and crisis
management: issues and perspectives of volunteered
6. Teşekkür
Bu projedeki çalışmalar Ericsson Türkiye tarafından geographic information." GeoJournal(2011): 1-20.
uluslararası “Ericsson Network Society Innovation
[4] http://www.openstreetmap.org/
Center” programı kapsamında desteklenmektedir.
[5] http://www.playframework.org/

7. Kaynaklar
[1] Neis, Pascal, Peter Singler, and Alexander Zipf.
"Collaborative mapping and Emergency Routing for
Disaster Logistics-Case studies from the Haiti
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Özet: Bilimsel bilgiye erişimin maliyetindeki artış, maddi sınırlamaları gündeme getirmiş, araştırma çıktılarının
ilgili bilim insanlarına ulaşmasında sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Bu durum, bilimsel araştırmaları
destekleyen/fon sağlayan ve araştırma yürüten kurum/kuruluşları harekete geçirmiştir. Günümüzde, kamu
kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen bilimsel yayınların ücretsiz olarak herkesin erişimine
açılması, açık erişim olarak yayımlanması, yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Avrupa Birliği (AB) de 7.
Çerçeve Programı kapsamında, kamu kaynakları ile yaratılan projelerden elde edilen çıktıların kamu yararına
geri sunulmasını hedeflenmektedir. Türkiye’de de araştırma kurumları bazında aktif ortaklıklar kurulmaya
başlanmıştır. Bu bağlamda, bildiride AB Projeleri’nin çıktılarına ait makale, rapor ve veri setlerinin kamu ile
açık erişim yoluyla paylaşılacağı bir platform olarak kurulan ve desteklenen, Türkiye’deki yürütücülüğü İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi tarafından sürdürülen OpenAIREplus Projesi’nin yansımaları
konusunda bilgi sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Açık Erişim, Kurumsal Arşiv, OpenAIREplus Projesi.

Institutional Repository Concept and OpenAIREplus Project
Abstract: The increase in the cost of accessing to the scientific information has brought up the financial
limitations, and some problems occurred about relevant scientists achieve the research outputs. This issue put in
action the institutions/corporates that support/fund the scientific research and carry out research. Nowadays,
providing the access to the scientific publications which were produced of researches that were supported by
public funding free of charge, and publish them open access is being discussed immensely. European Union
(EU) also intends to represent the research outputs which were created by public funding to the common good
within the context of the 7th Framework Program. The active partnerships have been started to build up among
the research institutions in Turkey, too. In this context, some information will be tried to present about the
reflections on the OpenAIREplus Project which is being run by the İzmir Institute of Technology Library, in
Turkey that were built as a platform to share open access the reports and datasets which were created as of the
EU Projects outputs with the public, in this paper.
Keywords: Open Access, Institutional Repository, OpenAIREplus Project.
1. Giriş
Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, 1990’lı yıllardan
itibaren dijital platformlar üzerinden yeni bilimsel
iletişim araçlarının sunulmasını sağlamıştır. Bu
kapsamda bilimsel içeriği bir araya getirerek engelsiz
(anında ya da gecikmeli) olarak kamunun erişimine
açma girişimleri açık erişim dergi yayıncılığını
başlatmış, araştırmacıyı istihdam eden üniversite ve
bilimsel araştırma kuruluşlarında kurumsal açık
arşivlerin yapılandırılmasını sağlamıştır [2]. Açık
erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde
bilimsel litera-türün İnternet aracılığıyla finansal, yasal
ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, 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 tanımlanmıştır [6].
Tüm araştırmacılar, çalışmalarının başkaları tarafından
görülmesini ister; ancak, özellikle son yıllarda,
bilimsel yayınların çoğunun abonelik sistemi ile
sağlanıyor olması bu değerli kaynaklara sadece büyük
bütçeli
kurumların
erişebilmesine
olanak
sağlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da pek çok
bilimsel makale o konuya ilgi gösteren araştırmacılara
ulaşmamaktadır. Bu engeller nedeniyle bilimsel
iletişim ağı zayıflamakta, araştırmacıların ve bağlı
olduğu kurumların yaptığı araştırma sonuç-larının
etkisi ve tanınırlığı zayıf kalmaktadır. Açık erişim
çalışmaları, araştırmaların açık arşivlerde, açık erişim
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dergi ve kitaplarda yayımlan-masıyla bu tür sorunların
giderilebile-ceğini
göstermektedir.
Araştırma
sonuçlarının dağıtımını özgürleş-tirmek, üretim ve
kullanım sürecindeki herkes için avantaj sağlar [4].
2. Kurumsal Arşiv Kavramı ve Önemi
Açık erişim arşivleri, kurumsal açık arşivler ve açık
erişimli
dergiler
olarak
iki
boyutta
ele
alınabilmektedir. Kurumsal açık arşiv; bir kurum ya da
kuruluşun çalışanları tarafından üretilen bilimsel
bilginin derlendiği ve İnternet ortamında isteyen
herkesin serbestçe erişimine izin verildiği arşiv
sistemidir. Kurumsal arşiv, bir kurum bünyesinde
üretilen bilgiyi dijital ortamda derleyen, saklayan,
koruyan, diğer kurumların ve kişilerin serbestçe
erişimini sağlayan hizmetler bütünü-dür. Kurumsal
arşiv oluşturmanın temel amacı, bilimsel bilgilerin
paylaşımını sağlamaktır. Ayrıca
kurumun ve
araştırmacıların tanınırlığı da kurumsal arşivin önemli
hedeflerin-dendir [5].
20 Haziran 2003’te, yayınlanan Açık Erişim
Yayıncılığı Bethesda bildir-gesinde, kurumsal açık
arşivler gündeme taşınmış, arşivlerde uzun süreli
korumanın sağlanması isten-miştir. Aynı yıl bilim
topluluğuna açıklanan Berlin bildirgesinde ise,
bilimsel içeriğin en az bir açık arşivde zorunlu olarak
depolanması önerilmiş, makalelerin açık arşivlerde
sunulma-sıyla atıf alma oranlarının yükse-lebileceği
üzerinde durulmuştur [4].
2.1. Kurumsal Arşivin Avantajları
Bir kurumsal arşiv, o kurumda görev yapan bireylere
ait olan hakemli dergi makaleleri, konferans bildirileri,
tezler ve öğretim materyalleri gibi entelek-tüel
çıktıların
uluslararası
standartları
destekleyen
yazılımlarla kurumun sunucusunda saklandığı dijital
koleksiyondur. Kurumsal arşivler, bu materyallere
ücretsiz erişim sağlama-nın yanında saklama ve
koruma işlevlerini de yerine getirir.
Kurumsal arşivlerin başlıca yararları şu şekilde ifade
edilebilir:
 Kurumsal arşivin kurulmasıyla kuruma, sahip olduğu
bilgi varlık-larını yönetmek için bir araç sunulmuş
olur. Bu sayede kurum, çalışanları tarafından üretilen
araş-tırma çıktılarının yerel bilgi ekono-misi
üzerindeki kontrolünü sağlar.
 Çalışanlar tarafından üretilmiş olan bütün araştırma
çıktıları ortak bir veri tabanında toplanacak ve bu
sayede araştırma kayıtları, hibe başvuruları ve
başarılara ait bilgiler kolayca erişilebilir olacaktır.
 Kurumsal arşivler araştırma faaliyetlerinin
yönetimi ve takibi ile kurumun imajının ve etkisinin
yönetimi ve desteklenmesi için güçlü bir alt yapı
sağlar.

 Kurumdaki araştırma faaliyetle-rinin ölçümünün
yapılması, bunla-rın izlemesi, değerlendirmesi; araştırmacı boyutundan kurumsal bo-yuta kadar bütün
araştırma faali-yetlerini yönetmesi anlamına gelir.
 Kurumsal arşivler, aynı zamanda araştırma
kurumlarının Web üze-rindeki varlığını, görünürlüğünü ve etkisini artırmalarına da katkıda bulunur.
Kurumlar, kendi bünyele-rinde yapılan güncel
araştırmalara ait çıktıları, kurumsal arşivleri vasıtasıyla
vitrinlerine koyarak görünürlük ve erişilebilirliklerini
artırmaktadır. Bunların da ötesinde, abonelik veya
diğer yollarla önce-den erişim sağlanmış olan yayınların, genel (Google gibi) veya özel (OAISTER gibi)
arama motorları vasıtasıyla harmanlanmasını sağlayabilmektedir [4].
2.2. Türkiye’de Kurumsal Arşivlerin Durumu
Türkiye’de kurumsal arşivlerin ilk örneği, Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi
Bölümünde,
Dr.
Tonta’nın
koordinatörlüğünde 2004 yılında dok-tora öğrencileri
tarafından gerçekleş-tirilen “Hacettepe Üniversitesi
Açık Arşivi” adlı pilot projedir. Bu çalışmada açık
kaynak kodlu kurumsal arşiv yazılımı olan DSpace
üzerinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim
üyelerine ait 74 makale ile bölüm içerisinde yapılmış
94 tez arşivlenmiştir. Kurulan arşiv sistemi uluslararası
açık erişim arama motoru hizmetlerine (OAIster,
Google Scholar, DSpace ve EPrints) kaydet-tirilmiştir.
Bu projeyi geniş kapsamlı bir çalışma olan Ankara
Üniversitesi Açık Arşivinin oluşturulması takip
etmiştir. Ankara Üniversitesi Açık Arşivi, 2005 yılında
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi
Bölümü’nde
Dr.
Atılgan’ın
koordinatörlüğünde bir proje çalışması olarak
başlatılmıştır [2].
Dünya üzerindeki kurumsal arşivleri kalite kontrolleri
yapılarak listeleyen ve kullanıcılarına sunan Directory
of Open Access Repositories dizininde 2012 yılı sonu
itibariyle Türkiye’den 12 kurumsal arşiv kayıtlıdır [1].
E-prints kurumsal açık arşiv yazılımı öncülüğünde
kurulan Registry of Open Access Repositories
dizininde ise 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye adresli
35 açık arşiv kayıtlıdır [7].
3. OpenAIREplus Projesi
Avrupa Birliği (AB) açık erişim girişimlerini
desteklemede önemli role sahiptir. AB, teknoloji ve
araştırma alanlarında kurumsallaştırmaya başla-dığı
yapısını bu konuda ileri düzey çalışmalar üreten
Amerika ve Japonya gibi ülkelerle rekabet edebilir
hale getirmek amacındadır. Bu nedenle AB, 7.
Çerçeve
Programı’na
yoğun
yatırımlarda
bulunmaktadır. Program kapsamında, kamu kaynakları
ile yaratılan projelerden elde edilen çıktıların kamu
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yararına açık erişim olarak sunulması için teşvikler
sunmaktadır.
Araştırmalar sonucu ortaya konulan “Yayınlar ve
Bilgi” sosyal ve ekonomik alandaki inovasyonun
gelişmesi sürecinde itici güç olarak görev alır.
“Yayınlar ve Bilgi” hem ürün ve hizmet sektörlerinde
ortaya konulacak yeni çalışmaların temelinin
atılmasında hem de eğitim sektörünün geleceği olacak
nitelikli eğiticilerin, araştırmacıların ve girişimcilerin
yetiş-tirilmesinde bilgi bloklarını işleme, taşıma ve
sağlama rolünü üstlen-mektedir. Bu noktada
OpenAIREplus Projesi Avrupa genelinde kurduğu
elektronik altyapı ile sürekli olarak gelişerek büyüyen
bu araştırma sonuçları ve verilerin içerisinden özellikle
“açık erişim yayınların” öncelikli son ürün olarak
ortaya konulması ve üretilen verinin temelini
oluşturmasının sağlanması sorusuna cevap vermeyi
amaçlamaktadır.
AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen
OpenAIREplus Projesi (Avrupa’da araştırma için
ikinci nesil açık erişim altyapısı), Avrupa Birliği’nin
amiral gemileri olması hedeflenen 7 projeden ikisinin
içerisindedir. Ayrıca söz konusu proje içerisinde
“Avrupa Birliği Açık Erişim Uygulamaları” ve
“Avrupa Araştırma Konseyi Açık Erişim Çalışmaları”
başlıklarıyla yer almıştır. Bu projelerle şunlar
hedeflenmektedir:
1) Geçiş Ekonomilerinde İnovasyon ve Büyüme
Konseyi (ICT) tarafından bilimsel veriler ve
makalelerin açık erişim olarak yayımlanmasını
sağlamaya yöne-lik olarak yürütülecek “Dijital
Ajanda Projesi”.
2) İnovatif fikirlerin büyüme ve istihdam yaratacak
ürün ve hiz-metlere dönüşmesini sağlamaya
yönelik çalışmaları kapsayacak “İnovasyon Birliği
Projesi”.
3) OpenAIRE Projesi Ulusal Açık Erişim Masaları
üzerinden oluştu-rulan ağ aracılığıyla açık erişim
verilerini Avrupa’daki tüm üyele-rle paylaşılma.
4) OpenAIREplus Projesinin bir ileri aşamasında,
Avrupa’daki kurum-sal arşiv sorumlularının açık
erişim yayınlarını ortaya çıkma-sında temel unsur
olma.
Türkiye bu projeye, Avrupa’nın 41 üniversite
kütüphanesi ve kütüphane konsorsiyumu ile birlikte
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Anadolu
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)
aracılığıyla katılmaktadır. Bu kapsamda gerekli
faaliyet ağının oluşturulması, telif hakları ve bunların
uygulanması konusundaki çalışmalar ile açık erişim

için altyapı ve finansal modellerin oluşturulması
çalışmalarına katkı sağlanması da yine İYTE ve
ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma
Grubu tarafından üstlenil-mektedir [9].
OpenAIREplus Projesi Aralık 2011’de yürütülmeye
başlanan ve Mayıs 2014’te sona ermesi öngörülen;
başarıyla tamamlanması halinde Avrupa Birliği’nin
sürekli projesi olma adaylığına sahip fon destekli bir
projedir. OpenAIREplus Projesi, kendinden önce
yürütülerek sona eren OpenAIRE Projesi’nin
(Avrupa’da araştırma için açık erişim altyapısı)
devamıdır ve daha geniş bir çerçevede, daha fazla
kullanıcıya açık erişim kaynak sağlanma amacıyla
devam etmektedir. Öte yandan, daha fazla ülkeden ve
tüm disiplinlerden, daha fazla sayıda ve içerikte ulusal
fon şemalarının, hakemli olmayan yayın-ların ve veri
setlerinin de yer alacağı bir sistem üzerinde devam
etmek-tedir[8].
Söz konusu projenin temel amacı, Avrupa Birliği’nin
fon desteğiyle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmekte
olan projelere ait araştırma çıktılarının mümkün olan
tüm formatlarda arşiv-lenmesidir. OpenAIRE projesi
kapsamında sadece bilimsel makaleler hedef alınırken
OpenAIREplus kapsa-mında bu makaleler ile ilişkili
veri setleri de arşive dahil edilecektir. Geliştirilmiş
yayınlar (Enhanced Publications)(*) adlı bir pilot
çalışma dahilinde, araştırma ile ilgili tüm ilişkili
bilgilerin uygun formatta makaleye eklenmesi için
teknik alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır. Bu
şekilde herhangi bir araştırmacı yaptığı araştırmada
ihtiyacı olan herhangi bir veri setini bu arşivden
bulabilecek ve aynı verilerin yeniden oluşturulmak
için zaman kaybının önüne geçilecektir. Bu sayede
birçok deney laboratuvarlarda değil bilgisayarların
başında yapılabilecektir. Böylece AB kendi büyük
verisini (big data) yaratacaktır.
Büyük verinin
oluşturul-masının en önemli koşulu ise AB 7. Çerçeve
Programı hibe anlaşmasının “Özel 39. Maddesidir”.
Ağustos 2008’den sonra 7 alanda imzalanan hibe
anlaşmaları, hibeyi alacaklardan 39. maddedeki ilgili
başlıklar altında hazırlanan bir araştırma makalesinin
elektronik kopyasının yayımlaması sırasında kurumsal
veya konu tabanlı bir arşivde saklanmasını
istemektedir.” [6]. Özel 39. Madde;
 sağlık,
 enerji,
 çevre (iklim değişiklikleri dâhil),

*

http://www.openaire.eu/en/component/content/ article/9-newsevents/424-subject-specific-pilots-for-enhanced-publications
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 bilgi ve iletişim teknolojileri (biliş-sel sistemler,
etkileşim, robotik),
 sosyo-ekonomik ve beşeri bilimler
 araştırma altyapıları ve
 “toplum bilim”
başlıklı uygulama alanlarını kapsar.
Hibe anlaşmasının II.30.4 numaralı maddesine göre
projeden yararlanan-lar; yayımlanmak üzere kabul
edilmiş proje destekli bir araştırma makale-sinin
yayımlanmış ya da yayıma hazır son kopyasını
kurumsal veya konu tabanlı bir dijital arşivde

saklamalıdır. Yazarlardan elektronik kopyanın ilgili
arşivden yararlanan herkes tarafından erişilebilir
olmasından emin olmaları için gerekli çabaları
göstermesi beklenmektedir. Eğer çalışma açık erişim
olarak yayımlanmışsa [6 veya 12 ay içerisinde] yayıncı
tarafından ücretsiz olarak erişilebilmesinin sağlanması
gerekmektedir. Avrupa Komisyonu Açık Erişim
Politikası gereğince proje destekli bir araştırma çıktısı
Şekil 1’de tarif edildiği gibi arşivlenir [4].

Şekil 1. Avrupa Komisyonu Açık Erişim Politikası Uygulama Adımları[4]

OpenAIRE(2) altyapısı, AB 7. Çerçeve Programı ve
Avrupa Araştırma Konseyi fon desteği alarak
üretilen makalelerin Avrupa Yardım Masaları
desteğiyle
yönetilmesine olanak sağlarken;
OpenAIREplus “bilimsel bilgiye erişim için açık
erişim ve katılımcı bir altyapı geliştirmek”
hedefiyle faaliyete geçirilmiştir. Bu çalışma
DRIVER(3) altyapısında dizinlenmekte olan 300’e
yakın kurumsal arşivin ve bu altyapıya uygun
standartlarla uyumlu hale getirilmiş olan hakem
kontrollü literatürün ve buna bağlı yayınların
temelini güçlendirme olanağını sağlayacaktır. Bu
sistem aynı zamanda seçilmiş birçok açık erişim
tematik arşivde yer alan bilimsel veri setlerine ait
üst verileri de dizinleyecektir. Sistem hem
uzmanlara
hem
de
araştırmacı
olmayan
kullanıcılara sunduğu hizmetlerin yanında, içeriği
üzerinde “katma değerli hizmetler sağlamaya
yönelik” uygulamaların oluşturulacağı arayüzlerin
programla-nabileceği servisler de sunacaktır.
Depolanan makaleler ve veriler OpenAIRE
portalının gelişmiş bir sürümü aracılığıyla açık
erişim olarak sunulacak ve istatistikleri görülebilecektir. OpenAIREplus Projesi ile projeye katılımcı
33 Avrupa ülkesinin bilim insanlarının ve bilimsel
dijital arşivlerinin bir araya getirilmesi işlevi
2
3

yürütülecektir. Teknik çalışmalar kapsamında
Avrupa’daki farklı girişimlerin gösterecekleri
çabalar sonucunda oluşturacakları işbirlikleri
birbirini tamamlayacak ve “fikri mülkiyet hakları,
etkin fonlama modelleri ve standartlar” başlıkları
hakkında incelemelerde bulunulacaktır [8].
OpenAIRE’in temel hedefleri şu şekilde ifade
edilebilir:
 Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla
araştırmacıların, 7. Çerçeve Programı Açık Erişim
Pilot Projesi’nin şartlarına uygun-luk sağlamasına
destek olmak,
 Araştırmacıların, yayınlarını üyesi oldukları
kurumun dijital arşivine veya tematik bir dijital
arşive yüklemesine destek olmak;
 Dijital arşiv ağları için OpenAIRE portalı ve ealtyapı oluşturmak;
 5 ayrı disiplinden toplulukla işbir-liği yaparak
bilimsel veri yönetimi hizmetlerini araştırmak.
Avrupa Komisyonu Avrupa Araştırma Konseyi
hibe şartlarına uygunluk için bazı koşullar
mevcuttur. Bu koşullar aşağıda verilmiştir:
1) Araştırmacı tarafından seçilecek bir akademik
dergiye makalenin gönderilmesi.
2) Makale
yayımlandıktan sonra,
hakem
onayından geçmiş makalenin yayına hazır son
halinin;

https://www.openaire.eu/
http://www.driver-repository.eu/
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 Yazarın bağlı bulunduğu kuru-mun dijital arşivine
konulması veya
 OpenAIRE Öksüz Dijital Arşivi’ne konulması.
3) Makalenin sunulacağı derginin açık erişim
politikasının veya SHERPA/RoMEO(4) veri tabanından kontrol edilmesi [10].

[3] Ertürk, K.L. ve Küçük, M.E.., “Bilimsel
Bilginin Görünürlüğü: Hacettepe Üniversitesi’nde
Açık Erişim Farkındalığı”, Türk Kütüphaneciliği,
24 (1):63-93 (2010).
[4] Gürdal, G. Türkfidanı, A., Kutlutürk, L., Çelik,
S. ve Keten, B. “Araştırma Kurumları İçin
OpenAIRE Kılavuzu”, Türk Kütüphaneciliği 26
(2):416-438 (2012).

4. Sonuç ve Öneriler
Bilimsel kaynakların artışına paralel olarak
yükselen maliyetler akademik camia ve bilgi
profesyonelleri tarafından kaygıyla izlenmektedir.
Bilim insanları tarafından üretilen araştırma
çıktılarının, yine onu kullanacak olan bilim
insanlarına yüksek fiyatlarla sağlanması pek çok
soru işaretini beraberinde getirmek-tedir. Avrupa
Birliği, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir
üretim ağının kurulmasının, bilimsel çıktıların ortak
bir platformda ve engeller olmadan paylaşılmasının
önemli ve gerekli olduğunu gözlemlemiştir. Bu
nedenle 2008’de OpenAIRE, 2011’de ise
OpenAIREplus Projelerini uygula-maya koyarak
bilimsel ağın kurulması için önemli girişimlerde
bulunmuştur.

[5] Karasözen, B., Zan, B.U. ve Atılgan, D.
“Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle
Karşılaştırma”, Türk Kütüphaneciliği, 24, 2:235257 (2010).

Türkiye’de özellikle Açık Erişim ve Kurumsal
Arşiv girişimlerinin yaratmaya çalıştığı farkındalık
ile 2006 yılından bu yana açık erişim konusunda
önemli çalışmalar yapıl-maktadır. Bu çalışmaların
sonucunda İYTE, AB 7. Çerçeve Programı
kapsamında OpenAIREplus Proje-si’nin ortağı
olmuştur. Projenin Türkiye ayağında kurulmuş olan
Yardım Masası proje çıktılarının paylaşılması için
araştırmacılara yardımcı olmaktadır. 2013 yılında,
Türkiye’den “Özel 39. Madde” kapsamına giren
proje çıktıların kurumsal arşivlere kaydettirilmesi
hedeflenmektedir.

[8] Rettberg, N.. and Schmidt, B.. “OpenAIRE Building
a
Collaborative
Open
Access
Infrastructure for European Researchers”, Liber
Quarterly, 22 (3):160 -175 (2012).

[6]
Keten,
B..
“OpenAIREplus
Türkiye
Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık
Erişim Desteği”,
07 Kasım 2012, Inet-tr’12,
Anadolu Üniversitesi.
[7] Registry of Open Access Repositories, ROAR,
[http://
roar.eprints.org/cgi/roar_
search/advanced?location_country=tr&software=&t
ype=&order=-recordcount%2F-date]
linkinden
27.12.2012 tarihinde erişilmiştir.

[9] Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Kurumu,
OpenAIREplus
Projesi,
[http://www.fp7.org.tr/home.do;
jsessionid=6DE2DDC8CC15F61B2F0676B90D26
8E87?ot=5&rt=1&sid=3417&cid=23579] linkinden
25.12.2012 tarihinde erişilmiştir.
[10]
OpenAIRE
Tanıtım
Broşürü
[http://acikerisim.ankos.gen.tr/belgeler/openAIRE_
Brosuru.pdf] linkinden 25.12.2012 tarihinde
erişilmiştir

AB’nin “Ufuk 2020” projesi ve 8. Çerçeve
Programı kapsamında tüm projelerin akademik
çıktılarının
kurumsal
arşivlerde
bulunması
zorunluluk haline gelecektir. Bu nedenle, YÖK ve
TÜBİTAK söz konusu proje çerçevesinde
yürütülen araştırmalara önem vermeli ve
araştırmacıların çıktılarını paylaş-maları konusuna
onlara gerekli desteği sağlamalıdır.
5. Kaynaklar
[1] Directory of Open Access Repositories,
OpenDOAR, [http:// www.opendoar.org/find.php]
linkinden 27.12.2012 tarihinde erişilmiştir.
[2] Ertürk, K.L. ve Küçük, M.E., “Kurumsal Açık
Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiye’deki Bilimsel
Elektronik Yayıncıların Görüşleri”, Bilgi Dünyası,
11 (1):123-140 (2010).
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Anahtar Sözcükler: Açık Ders Malzemeleri, OpenCourseWare
1. Giriş
Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler hayatımızın
diğer alanlarını olduğu gibi eğitim alanını da
etkilemektedirler. Artık kitaplar basılmak yerine ekitap olarak çevrimiçi dağıtılmakta, öğrenciler
ödevlerini internetten aramakta ve bulmakta, öğrenci
ve öğretmenlere ait çevrimiçi veri tabanları üzerinde
tutulmaktadırlar. Artık öğretmenler de derslerinde
kullanabilecekleri, dersin pedagojik amaçlarına uygun
ve kendilerinin üretemediği videolar ve animasyonlar
gibi kaynakları çevrimiçi olarak aramaktadırlar [5].
Pek çok eğitim kurum ve kuruluşu hem öğrencilerine,
hem de öğretmenlerine yardımcı olacak çevrimiçi
çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu amaçla
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1999
yılında internetin eğitimsel kullanımı ve etkisini göz
önünde bulundurarak Açık Ders Malzemeleri
(OpenCourseWare
OCW)
sistemi
fikrini
geliştirmiştir [2]. 2002 yılında 50 ders ile başlayan
MIT Açık Ders Malzemeleri sistemi bugün iki binden
fazla ders ve toplamda yüz milyondan fazla ziyaretçi
ile ilerleyişine devam etmektedir [2].
Açık Ders Malzemeleri sistemi MIT tarafından yüksek
kalitede, ücretsiz ve tüm kullanıcılara açık olarak
yayınlanmış olan, üniversite seviyesindeki eğitsel
materyaller şeklinde tanımlanmaktadır. Açık Ders
Malzemeleri kapsamında ise ders izlenceleri, ders
notları, ödevler ve sınavlar yer almaktadır [2]. Açık
Ders Malzemelerinin görevi tüm eğitimcilere ve
öğrenenlere açık lisans altında ücretsiz ve kaliteli
materyaller sunmak olup, herhangi bir derece, diploma
ya da sertifika verme amacı bulunmamaktadır.
Diğer bir taraftan, bu materyaller Oxford Üniversitesi
tarafından Açık Eğitim Kaynakları (Open Educational
Resources - OER) olarak adlandırılmakta olup, tek bir
resimden tüm ders içeriğine kadar arada bulunan her
şey olarak tanımlanmaktadır [5]. Bu kaynakların ya da
materyallerin en önemli özelliği ise açık kaynaklı
olmaları olarak belirtilmiştir. Bu açık kaynak lisansı
kullanıcılara herhangi bir ticari kaygı gütmeden ve
tamamen eğitsel olması kaydıyla kopyalama,
çoğaltma, değiştirme ve yeniden kullanma izni [5].
Ülkemizde ise bazı akademisyenlerin bireysel
paylaşımları dışında 2007 yılına kadar ulusal çapta
herhangi bir kurumsal paylaşım söz konusu
olmamıştır. Ancak 2007 yılında Türkiye Bilimler
Akademisi (TUBA) Ulusal Açık Ders Malzemeleri

projesini başlatmıştır. Bu amaçla Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma
Kurumu
(TUBİTAK)
önderliğinde 24 üniversitenin temsilcileri, Yüksek
Öğrenim Kurumu (YÖK), Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
(ULAKBİM) temsilcileri Açık Ders Malzemelerinin o
anki durumunu, faydalarını ve geleceğini tartışmak
üzere bir araya gelmişlerdir [4]. Bu buluşmanın
ardından TUBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri
Konsorsiyumunu kurma görevini üstlenmiş, MIT ile
irtibata geçerek 16 dersin Türkçeye çevrilmesi ve
yayınlanması konusunda anlaşmaya varmışlardır [2].
Açık Ders Malzemeleri Projesi halen TUBA
başkanlığında, 61 üniversitenin katılımı ile devam
etmektedir. Ancak, bu 61 devlet üniversitesi ve özel
üniversiteden sadece 8 tanesinde aktif olarak kurumsal
Açık Ders Malzemeleri sistemi bulunmaktadır. Bu
üniversiteler Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve
Sabancı Üniversitesidir [4].
ODTÜ Açık Ders Malzemeleri sistemi resmi olarak 16
Nisan 2008 tarihinde başlamış olup [1], şu anda beş
fakülteden otuz üç bölüm altında yer yüz on sekiz ders
ile devam etmektedir [3]. ODTÜ Açık Ders
Malzemeleri sisteminde yer alan ders materyallerinin
çoğu resmi eğitim dilinden dolayı İngilizcedir. Ancak
sistemde Türkçe kaynaklar ve öğretim elemanlarına ait
seminerleri videolar ve e-kitaplar da bulunmaktadır.
ODTÜ açık Ders Kaynakları sisteminin yönetimi ise
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi tarafından
sağlanmaktadır.
2. Yöntem
Bu betimsel çalışma 2011 – 2012 akademik yılı güz
döneminde Genel Kimya dersini alan 1197 üniversite
öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin sekiz yüz elli iki tanesi
Mühendislik Fakültesinden, iki yüz kırk dokuz tanesi
Fen – Edebiyat Fakültesinden, doksan üç tanesi de
Eğitim
Fakültesindendir.
Çalışmaya
katılan
öğrencilerin yedi yüz otuz bir tanesi erkek, dört yüz
altmış altı tanesi kadındır.
Çalışmaya ait veriler yirmi bir soruluk basılı bir anket
aracılığıyla toplanmıştır. Bu sorulardan sekiz tanesi
öğrencilerin demografik bilgilerini elde etmeyi
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hedeflerken, dokuz çoktan seçmeli ve dört açık uçlu
toplam on üç soru öğrencilerin sistemi kullanıp
kullanmadıkları ve sistemin faydalarını belirlemeye
yöneliktir.
3. Bulgular
3.1 Sistemden Haberdar Olma
Sonuçlar göstermiştir ki beş yüz elli altı öğrenci
ODTÜ
Açık
Ders
Kaynakları
sisteminden
haberdarken, altı yüz kırk bir öğrencinin sistemden
haberi yoktur. Ayrıca sistemden haberi olan
öğrencilerden üç yüz dokuz tanesi sistemi düzenli
olarak kullanırken iki yüz kırk yedi tanesi sistemden
haberi olmasına rağmen sistemi kullanmamışlardır.
3.2 Sistem Kullanımı
Sonuçlara göre, Mühendislik Fakültesinden iki yüz
otuz altı, Fen – Edebiyat Fakültesinden kırk altı ve
Eğitim Fakültesinden yirmi yedi öğrenci sistemi
düzenli olarak kullanmıştır.
Sistemi düzenli olarak kullanan öğrencilerden iki yüz
elli yedi tanesi kimya laboratuvarlarına hazırlanmak,
yirmi bir tanesi hem kimya laboratuvarlarına
hazırlanmak hem de tekrar, on tanesi de sadece tekrar
amacıyla kullanmışlardır.
3.3 Sistemin Avantajları
Öğrencilerden elde edilen verilere göre sistemin en
büyük avantajı dersten önce, derse hazırlık amacıyla
kullanılabilecek kıymetli bir kaynak olmasıdır. İkinci
olarak,
öğrenciler
sistemin
öğrenmelerini
kolaylaştırdığını ve daha kolay öğrenmelerine
yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Üçüncü olarak
sistemin, laboratuvarda deneylere ayırdığı süreyi
kısalttığını belirtmişlerdir. Son olarak da sistem,
öğrencilerin sınavlara hazır bulunuşluklarını ve
notlarını yükselttiklerini belirtmişlerdir.

4. Sonuçlar ve Öneriler
Açık Ders Malzemeleri sistemi hem öğretmenlere,
hem de öğrencilere sunduğu imkânlar yadsınamayacak
derecede çoktur. Öğretmenler bilgi ve kaynaklarını
öğrencileri ile paylaşırken, öğrenciler de bu bilgi ve
kaynaklara herhangi bir maliyet olmaksızın
erişebilmektedirler. Ayrıca Açık Ders Kaynakları tüm
topluma, öğrenmek isteyen herkese açıktır.
Öğrenciler sistemi çoğunlukla Genel Kimya dersi
laboratuvarına hazırlanmak için kullanmaktadırlar.
Sistemi kullanan öğrencilerin yarısından çoğu
belirtmektedir ki sistem öğrenme seviyelerini
arttırmakta, derse hazırlanmak için harcadıkları zamanı
azaltmaktadır. ODTÜ Açık Ders Malzemeleri sistemi
sağladığı tüm imkânlara rağmen, öğrencilerin çoğu
tarafından bilinmemektedir. Bu sistemin öğrenciler
tarafından bilinmesi ve öğrencilerin aktif kullanımının
sağlanması için sistem tanıtımının daha etkili
yapılması gerekmektedir. Böylece sistemin daha etkin
ve verimli kullanımı sağlanabilecektir.
5. Kaynaklar:
[1]Çağıltay, K. & Kurşun, E. (2011). Open
Educational Resources in Turkey: State-of-the-Art,
Challenges and Prospects for Development.
[2]MIT Açık Ders Malzemeleri kurumsal sayfası.
http://ocw.mit.edu
[3]ODTÜ Açık Ders Malzemeleri kurumsal sayfası.
http://ocw.metu.edu.tr
[4]Türkiye Bilimler Akademisi resmi web sayfası
[5]White, D. & Manton, M. (2011). Open Educational
Resources: The value of reuse in higher education.
JISC funded OER Impact Study, University of Oxford.
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Uygur Tümcesinin Bilgisayar ile Çözümlenmesi
Murat Orhun
İstanbul Bilgi Üniversitesi
murat.orhun@bilgi.edu.tr

Özet: Bilgisayarlı çeviride, kaliteli çevirinin yapılabilinmesi için kaynak ve hedef diller tümcesinin
çözümlenmesi çok önemlidir. Eğer kaynak ve heder dillerin tümce yapısı aynı yapıya sahip ise, örneğin Türkü
diller ailesinde bulunan Azerice, Türkmence, Kazakça gibi, tümce üzerinde araştırma yapılmasına gerek
kalmıyor. Ancak, kaynak ve hedef dillerin tümce yapısı belirgin bir şekilde farklı ise örneğin, batı Avrupa ve
doğu Asya dilleri gibi, tümcelerin ciddi bir şekilde araştırması gerekmektedir. Bu bildiride, Uygur tümcelerinin
bilgisayar ortamında nasıl çözümleneceği ile ilgili öneriler ve bu öneriler kullanılarak elde edilen ilk sonuçlar
sunulmuştur. Sonuçlara göre, ileride nasıl bir araştırma yöntemi kullanılması ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Bilgisayarlı Çeviri, Uygurca tümce, Uygur gramer, Biçimbilimsel Çözümleyici.
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Web Tabanlı Bilgi İşleme ve Uygulamaları
Mehmet Karakoç
Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
pamukkaleli@gmail.com

Eğitim Semineri Önerisi: Teknoloji altyapısındaki ilerlemeler ve İnternetin gelişmesiyle birlikte çoklu ortam
verileri büyük önem kazanmış ve bu veri miktarlarında büyük ölçüde artış olmuştur. Bu noktada, yapılacak
çalışmalar için bilgi kaynaklarının Web üzerinden sunumu, dizinlenmesi, sorgulanması, en verimli şekilde
kullanılabilmesi ve eniyilenmesi, açık kaynak ve/veya özgür yazılımlara ulaşılabilmesi gibi uygulamalar son
derece önemlidir. Çoklu ortam kapsamındaki veriler üzerinde, bilgi işleme ve yönetimi, dizinleme ve tarama,
çıkarsama ve hesaplama gibi son derece önemli pek çok işlemin İnternet aracılığıyla Web üzerinden
gerçekleştirilebilmesi büyük esneklikler sunmaktadır. Bu çalışmadaki temel hedef, metin, görüntü, video gibi
çoklu ortam verilerinin ele alınması suretiyle, Web ortamının tüm olumlu getirileri ile birlikte işlenmesi,
dizinlenmesi, sorgulanması gibi uygulamaların İnternet üzerinden rahat bir şekilde gerçeklenebilmesidir. Bu
bağlamda konu, konferans kapsamındaki temel konularla da ilgili olarak; elektronik kütüphanecilik, bilgi
kaynakları, dizinleme ve tarama; özgür ve/veya açık kaynak kavramı; hesaplama ve tarama motorları ile ilişkili
olarak ele alınacaktır. Web tabanlı bilgi işleme kapsamında kuramsal bilgilerin verileceği ve uygulamaların da
yer alacağı bu eğitim semineri, literatüre dayalı akademik bir yön içermektedir ve bu kapsamdaki ilgili örnek
uygulama ve video desteği ile katılımcıların dikkatini İnternet üzerinde bilgi işlemeye çekecektir. Bu seminerin
ilgili kişiler için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi İşleme, Çoklu Ortam, Dizinleme, Tarama, Hesaplama
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Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Uygulamaları:
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi ve İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Kütüphanesi Örneği
Mesra Şendir1, Gültekin Gürdal2
1
2

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kütüphanesi Atılım
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi

msendir@ku.edu.tr, gultekingurdal@iyte.edu.tr

Özet: Zaman ve mekan kavramının ortadan kalktığı ve kütüphanelerin Web 2.0 ile beraber gelen teknolojik
gelişmelere uyum sağladıkları bu süreçte, hâlihazırda yapılan çalışmaların zenginleştirilmesine ve yeni modeller
sunulmasına olanak sağlayacak sosyal ağlar hızla çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır. Özellikle “Semantik Web”in
hayatımıza girdiği ve sıkça dile getirildiği bu günlerde, kütüphaneler “ağ kuşağı” ya da “dijital yerliler”in
ihtiyaçlarına cevap veremezlerse çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalacaklardır. Çünkü kütüphanelerin
varlığını sürdürebilmesi, dijital kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamaları ile doğrudan
ilişkilidir. Bu yüzden kütüphaneler, kullanıcıların başka mecralara yönlenmelerine engel olarak, kendine has bir
kültürü olan sosyal medyanın aracılığıyla bilgi gereksinimlerini karşılamak için çözümler üretmelidir.
Kütüphaneler amaçları doğrultusunda bu aracı kullanarak, kullanıcılarına gerçekçi bir sosyal medya deneyimi
yaşatmalı ve yoğun olarak kullanılan sosyal ağlarda aktif rol oynamalıdır. Bu çalışmada kütüphanelerin sosyal
medyada var olma nedenleri ve sosyal ağlar üzerinden kullanıcılara yaşatacakları bilgi deneyimini farklılaştırma
yöntemleri anlatılmakta ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphanesi örnekleri verilmektedir.
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Görme Engellilere Kabartma Yazı Alfabesini Öğretmek Amacıyla
Bilgisayar Destekli Bir Eğitim Setinin Tasarımı ve Uygulaması
Güven Çentik1, Özlem Uçar2, Erdem Uçar2
Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Edirne
Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Edirne
guvencentik@trakya.edu.tr, ozlemu@trakya.edu.tr,erdemucar@trakya.edu.tr
1
2

Özet: Günümüzde görme engelli bireyler, dünyada ve ülkemizde ülke nüfusunun azımsanamayacak bir
bölümünü oluşturmaktadır. Bu bireyler eğitim ve günlük yaşamlarında bilgiye erişim ve
kaynak
problemleri yaşamaktadırlar. Kabartma (Braille) alfabesiyle hazırlanan kaynakların, sayıları ve çeşitliliği
az, erişilebilmesi de zordur. Kabartma yazı eğitimi belirli bir zaman, mekan ve eğiticiye ihtiyaç duyulduğu
için öğrenilmesi ve öğretilmesi de zordur. Kabartma yazı görme engelli bireylere geleneksel yöntemde bireysel
olarak öğretici tarafından öğretilmektedir. Öğretim süresince kabartma yazı yazma tabletleri, kabartma yazı
kalemi ve kabartma yazı kağıtları gibi öğretim materyallerine ve eğiticiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Gerçekleştirilen bilgisayar yazılımı ve donanımla öğretim materyallerine ve eğiticiye olan bağımlılık en aza
indirilmiştir. Görme engelli birey istediği zaman ve mekanda eğitici ve eğitim materyaline en az ihtiyaç duyarak
kabartma yazıyı bağımsız olarak öğrenebilmektedir. Çalışma ile elde edilen sonuçlarda bu durum
gerçeklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kalite Fonksiyon Yayılımı, Ürün Tasarımı, Korelasyon, Dijital Fotoğraf Makinesi.
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İnşaat Sanayisinde ERP Kullanıma Yönelik Araştırma ve Vaka Çalışması
Arzu Baloğlu
karzubaloglu@gmail.com

Özet: İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü olup, büyüklük ve dinamizmine rağmen bilgi teknolojisi
kullanımı olarak hala yeterince iyi bir seviyede olmadığı düşünülmektedir. Başka sektörler verimsiz iş
süreçlerinden kaynaklanan benzer problemlerini bilişim sistemleri kullanımı ile aşarken, inşaat sektöründe
bilişim sistemleri kullanımının düşük olduğunun gözlemlenmesi bir araştırma gereksinimini ortaya koymuştur.
Türkiye'de kullanım araştırması sonrasında bu ihtiyaçları karşılamak üzere bir yazılım evi tarafından geliştirilen
e-Mor ürününün pazardaki mevcut ürünlerle karşılaştırılması yapılacak ve sonuç olarak Türk İnşaat
sektörüne katkıları analiz edilecektir.
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Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı
Mustafa Boğa1, Kürşat Çevik2
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu, Niğde
mboga@nigde.edu.tr, kcevik@nigde.edu.tr
1,2

Özet: Hayvancılık işletmelerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan işletmede yeni
jenerasyonlarının elde edilmesi, onların düzenli olarak bakım ve beslemelerinin iyi bir şekilde yapılmasından
geçmektedir. Hayvancılık işletmelerinde buzağı kayıpları incelendiği zaman ölümlerin daha çok doğumdan
sonraki dönemlerde olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli durum; doğumdan sonra
savunmasız olan yavruların belirli bir dönemde (ilk üç ay içindeki) bakım ve beslenmesi yapılarak bağışıklık
sistemi sağlanmalıdır. Kolostrum (ağız sütü), yavruların doğumdan sonra ilk tercih ettiği öğün olup yavrular
için pasif bağışıklılığın oluşumun da önemli role sahiptir. İlk 4 gün mutlaka kolostrum verilmeli ve daha sonra
belirli bir süre sıvı gıda ile beslenilmeye devam edilmelidir. Hayvancılık işletmelerinde uygulanmak istenen süt
içirme programlarındaki hatalar, özellikle 4. günden sonraki uygulamalardan kaynaklanan bir takım sorunları
ortaya çıkarmaktadır. Eğer süt yavrulara fazla verilir ise, ishal vakaları ve bundan kaynaklı ölümler
oluşabilmektedir. Hayvana yetersiz süt verildiğinde ise yavrunun gelişiminde sıkıntılar oluşacaktır. Bu tür
yetiştiricilik hataları işletmede kârlılığın azalmasına neden olacaktır. Bu amaçla tasarlanan programda buzağı,
oğlak ve kuzu ölümlerinin azaltılması ve daha sağlıklı olarak süt içirme planlamasının hazırlanması ve
raporlanması amaçlanmıştır. Tasarlanan program sayesinde, doğan yavruların bireysel olarak bilgisayara kayıt
edilmesi sağlanacak ve işletmede uygulanmakta olan süt içirme planlamasına bağlı olarak hayvanlara verilecek
olan sütlerin miktarlarının yetiştiriciye düzenli olarak raporlanması sağlanacaktır. Böylelikle rapor haftalık
olarak yetiştiriciyi yavruların nasıl besleneceği konusunda yönlendirecek ve yetiştiriciden kaynaklanan
hataların önlenmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda tasarlanan program ile buzağı, oğlak ve kuzular için gerekli
süt tüketiminin kontrolü sağlanacak olup, gerektiğinde hayvancılık işletmesinde birden farklı türler için süt
içirme planının kullanımını sağlayacaktır. Tasarlanan yazılım günümüz yazılım teknoloji dillerinden olan C#
programlama dili ile .Net teknolojisi destekli bir programlama yazılımı olan Microsoft Visual Studio 2010 ile
gerçekleştirilmiştir. Hayvanların kayıtları için Microsoft Access veritabanı kullanılmıştır.
Anahtar Kelime: Buzağı, oğlak, kuzu, süt içirme programı, C#
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Yüksek Öğretimde Mobil Eğitime Geçiş İçin Yol Haritası:
Atılım Üniversitesi Örneği
R. Orçun Madran1 , Özalp Tozan2 , Hasan U. Akay3
¹ Atılım Üniversitesi, Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi
2
Atılım Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, Ankara
3
Provost, Atılım Üniversitesi, Ankara
omadran@atilim.edu.tr, otozan@atilim.edu.tr, hakay@atilim.edu.tr

Özet: İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler geleneksel medyayı, özellikle de basılı
gazeteleri dönüşmeye zorlamaktadır. Gazetelerin üretim süreçleri, okurlara sunulması ve okuyucunun da tüketim
eğilimleri bu dönüşümden 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 bilişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle bütünleşmenin arayışı içerisindedir. Bu bağlamda
QR Kodu ve Artırılmış Gerçeklik uygulamaları bazı gazeteler tarafından hayata geçirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında uygulamaların, gazetelerin içerisinde bulundukları açmazlara bir çözüm ya da alternatif olup
olmadığı sorusu QR Kod ve Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını kullanan birer gazete üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Geleneksel Medya, Bilişim Teknolojileri, Artırılmış Gerçeklik, QR Kod.
Abstract: Dizzying advances in communication technology forces traditional media , especially press, to turn .
Journal production process , being presented to readers and consumption trend of readers are inevitably be
affected by the transformation. Newspapers that daily decline circulation not 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 in will be discussed over Türkiye and Zaman newspapers that use QR Code
application
Key Words: Traditional Media, Information Technologies, Augmented Reality, QR Code
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Keçilerde Sürü Kontrol Programı
Mustafa Boğa1, Emre Yavuzer2
Niğde Üniversitesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Bor/NİĞDE,
Su Ürünleri Fakültesi İşleme Bölümü, Yüreğir/Adana
mboga@nigde.edu.tr, emreyavuzer@gmail.com
1
2

Özet: Ülkemiz küçükbaş hayvancılığı daha çok meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Bu durum ülke
hayvancılığının kontrolünü ve kayıt altına alınmasında bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Hayvanların bireysel olarak kayıt altına alınması ve buna bağlı olarak yetiştiricilik, aşılama programlarının,
tohumlama takibinin daha düzenli yapılması, yem stok kontrollerinin ve işletme personellerinin kontrollü olarak
yapılması hayvancılık işletmesinin karlılığı için gerekli olmaktadır. Aynı zamanda, işletme içerisindeki iş
akışının önceden bilinmesi ile işletmede oluşabilecek olumsuzluklarında önceden kontrol altına alınması
gerekmektedir. Ancak bunların sağlanması için hazırlanan programların maliyetlerinin fazla olması, ülkemiz
hayvancılığının daha çok aile işletmeciliği şeklinde yapılması ve gelir düzeyinin yetersiz olması da mevcut
programların kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak daha iyi sürü kontrolünün sağlanması ile
işletmede hayvan sağlığının kontrolü açısından da önem arz ettiği ve daha iyi yetiştiricilik ile daha az hayvansal
ilaç kullanımı da işletmenin karlılığını artırdığı düşünüldüğünde küçükbaş hayvanlarda daha ucuz ve kullanımı
kolay programlara olan gereksinmeyi artırmaktadır. Bunların yanı sıra küçükbaş hayvanlarda(koyun, keçi) sürü
kontrol programının kullanımı ile hayvancılık işletmesinde gelir (süt, hayvan satışları, gübre vb.) ve gider (yem
alımı, hayvan alımı, aşı vb.) analizi yaparak işletme içi mali durumlarının takibinin sağlanabilmesi ile işletmenin
gelirini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılmasına neden olabilecektir. Keçilerde sürü kontrol programı
Visualbasic 2006 programlama dili kullanılarak Axcess tabanlı olarak hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Keçi, oğlak, Teke, Sürü Kontrolü, Visualbasic6
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Dijital Ayrılık Probleminin Çözümünde
Uydu Tabanlı Birleşik Ağ Uygulamaları
Erdem Demircioğlu, Murat H. Sazlı, Taha İmeci, Erol Şanlı
Özet: Gelişmekte olan ülkelerde ve kırsal bölgelerde bilişim alt yapısının eksikliği sebebiyle doğan dijital ayrılık
(digital divide) probleminin çözülebilmesi için birleşik ağ uygulamaları ortaya konulmuştur. Bu ağ yapısında
özellikle gelişmekte olan Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin kırsal kesimlerine başta internet, veri
iletimi, sabit ve mobil telefon haberleşmesi gibi bilişim servislerinin götürülmesi hedeflenmektedir. Bilgi ve
Haberleşme Teknolojileri (ICT – Information and Communication Technologies) alanında oldukça geri olan bu
bölgeler muhtemel pazar potansiyelleri göz önüne alındığında yakın geleceğin önemli yatırım bölgeleri olacaktır.
Pek çok araştırmacı ve ticari şirket bu bağlamda Afrika kıtasının kırsal kesimleri gibi gelişmemiş bölgeleri temel
çalışma ve ilgi alanı olarak alan proje planları hazırlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri (BHT), Dijital Ayrıklık, Birleşik Ağlar, Örgüsel Ağlar,
Heterojen Kablosuz Erişim
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Görme Engelliler İçin Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Açısından
Haber Siteleri Analizi
Zeki Gülen1
1

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Tezli Yüksek Lisans, İstanbul

Giriş
Web teknolojileri ve uygulamaları gelişir ve yaygınlaşırken, görme engellileri de dikkate alarak geliştirilen Web
sitelerinin aynı oranda artmadığı gözlemlenmektedir. Dolayısı ile görme engellilerin bilgiye erişimini önemli
oranda yavaşlatan ve engelleyen ve ayrıca toplumda fırsat eşitsizliğini yaratan bir durum ortaya çıkmaktadır.
Çalışmanın konusunu oluşturan haber siteleri bağlamında da durumun pek farklı olmadığı görülmektedir. Bugün
yerel, bölgesel, ulusal veya küresel gelişmelerin haber siteleri kanalıyla insanlara erişimi son derece hızlı bir
biçimde gerçekleşmektedir. Haber sitelerinin artan ziyaret oranları ve paylaşılan haber sayıları göz önünde
bulundurulduğunda bunun ne denli yaygın biçimde gerçekleştiğini fark ed ebiliriz. Çalışmamızda haber
sitelerinin görme engelliler için kullanılabilirliği ve erişilebilirliği bağlamlarından haber sitelerini analiz ederek
mevcut durumun resmini ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Sözcükler: Erişilebilirlik, kullanılabilirlik, görme engelliler, web tasarımı, haber sitesi tasarımı, görme
engelli web deneyimi
Abstract
While Web technologies and applications are being developed and getting popularized, the Web sites which
consider the visually impaired Web users do not increase at the same rate. Therefore, a situation arises that
prevents visually impaired users to access to the information and creates an inequality in society in terms of
equal opportunities. The situation does not seem different for the news Websites which are basically in the
context of this work. Today, people access to the information about the developments in the local, regional,
national and global scale extremely quickly. Popular news Web sites prove that people utilize the information
which is provided by them. In this study, it is tried to take picture of the news Web sites in terms of the
accessibility and usability for the visually impaired Web users.
Keywords: Accessibility, Usability, Blind, Visually Impaired, Web Design, News Web Site Design, Web
Experience Of Visually Impaired
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Etkileşimli E-Kitapların Tasarım Aşamalarının İncelenmesi ve
Tasarım Farklılıklarının Belirlenmesi
Arif Daş1, Gürkan Yıldırım2, Mehmet Cem Bölen3, Orhan Çeliker4
Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
3
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4
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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arif. das@ataum. edu.tr, gurkan.yildirim@atauni.edu.tr, mehmetcem.bolen@atauni.edu.tr, orhan.celiker@atauni. edu .tr

Özet
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günlük hayatın her alanını etkilemektedir.
Gelişen teknoloji eğitim ortamlarının da gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu gelişmelerle
beraber etkinliği artan uzaktan eğitim, geleneksel eğitime alternatif hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında
uzaktan eğitim ortamları için hazırlanan içerikler de önemli görülmektedir. Özellikle günümüzde e-kitap
kavramı, üzerinde sıklıkla çalışılan bir araştırma konusudur. E-kitap basılı materyallerin sadece elektronik
ortama aktarılması olarak görülmemelidir. Çeşitli çoklu ortam öğeleriyle hazırlanan içeriklerle daha etkili hale
getirilebilir. Ayrıca hazırlanan e-kitapların okunmasını sağlayan mobil cihazlar da eğitim ortamlarında yerlerini
almaya başlamışlardır. E- kitapların kullanımının her geçen gün artmasına paralel olarak geliştirme süreciyle
ilgili araştırmaların da artış gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada bilgisayar ortamlarına ve mobil cihazlara
yönelik hazırlanan e-içeriklerin geliştirilmesi süreci ve çeşitli çoklu ortam öğelerinin e-kitaplara entegre edilme
deneyimleri aktarılmaktadır. Çalışma ile ülkemizde de gelişmekte olan e-kitap geliştirme sürecine katkı
sağlanması planlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: E-kitap, Elektronik Kitap, E-Öğrenme, Mobil Cihaz, Tablet Bilgisayar, Tasarım

Study Of Interactive E-Books Design Processes and Identification the
Differences
Abstract
Today, developments in information and communication technology affect every part of daily life. Growing
technology provide education environments to develop and to vary,too. With all this growth, distance education
whose efficiency has been increasing, has been an alternative to traditional education. When considered from
this point of view the contents prepared for distance education environments are substantial. The term "e -book"
is a research subject which is especially studied on. E-book should not be considered to convey printed materials
to electronic media. It can be more influential through the contents prepared by various multimedia items.
Moreover mobile equipments that enable e-books to be read has started to take part in education environments.
Studies about development process have been seen to develop in parallel with the growth in e-books uses day by
day. In this study, development process of e-books oriented to electronic environment and mobile equipment and
experiences of various multimedia items integrated to e-books has been explained. By means of the study, a
contribution to development process of e-books in our country is planned as well.
Keywords: E-book, Electronic book, E- learning ,Mobile Equipment, Tablet pc, Design
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İhracatçı Şirketlerin Web Sitelerinin
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Nazilli Örneği)
Mehmet Aksüt1, Tuğba Emek2
Mega Eğitim Denetim Danışmanlık Merkezi, Uşak

1
2

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F Aydın

dr.aksut@gmail.com, tugbaemek@gmail.com

Özet: Bilişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde dünya ülkeleri ve bu ülkelerin insanları (toplumları) her
alanda dolaylı dolaysız işbirliği ve etkileşime gitmektedirler. Ticaret alanında da bu etkileşimin gerçekleşmesi
kaçınılmazdır. 6102 sayili kanunun 1524 maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının
ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü
şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Bu çalışmada, 32 ihracatçı
şirketin, hedef kitlesi olan kişi ve kurumlarla iletişiminde kullanmak üzere hazırlamış oldukları web siteleri
incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; Uğur Soğutma, Uğur Motorlu Araçlar, Tuğba Gıda ve Orhanoğlu
Gıda ilk sıraları alırken, Eraslanlı Tarım, Kuteks Kutsallar, Sistem Enerji ve Nar Gıda alt sıralarda yer almıştır.
Çalışma sonuçları ile ihracatçı web sitelerinin geliştirilerek düzenlenmesinin gerekliliği ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Web sitesi, İhracatçı Şirketler, görsel tasarım.

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.
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AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi
Zeynel Cebeci1 , H. Durdu Çoban2
1
2
1

Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 01330 Balcalı, Adana, Turkey
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zcebeci@cu.edu.tr, 2hacicoban@gmail.com

Özet: Palearktik ekolojik zonda bulunan Türkiye toplam 409 türle en zengin kelebek biyoçeşitliliğine sahip
ülkelerden biri durumunda olmasına karşın kelebek türleri ile ilgili bilgiler tanımlandıkları bilimsel yayınlar ile
sınırlıdır. Türkiye kelebek türlerinin il ve tür düzeyinde tanıtımına yönelik olarak yapılmış mevcut ve erişilebilir
çalışmaların da genellikle liste düzeyinde kaldıkları görülmektedir. Ancak son yıllarda amatör gözlemci
sayısında görülen artışla türlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada amatör
gözlemcilerin 2006 yılından itibaren yapmış oldukları son 6 yıla ait kayıtları içeren AdaMerOs, Türkiye Kelebek
Türleri Bilgi Sistemi’nin tanıtımı yapılmaktadır. AdaMerOs, 372 türe ait 22.000 gözlem kaydıyla ve sunmuş
olduğu servislerle Türkiye kelebek biyoçeşitliliğini ortaya koyan önemli bilgi kaynaklarından biri durumuna
gelmiş bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kelebek türleri, Kelebek gözlemciliği, Biyoçeşitlilik, Türkiye
kelebekleri, Türkiye Lepidoptera faunası, Bilgi sistemi

AdaMerOs : An Information System for Butterfly Biodiversity of Turkey
Abstract: Although Turkey having 409 species is one of the richest countries in the number of butterfly species
in the palearctic ecological zone, the information regarding its butterflies species are limited to a few number of
scientific publications related to discovery of them. According to online accesible existing studies the
information about the butterfly species of Turkey are generally published as the checklists in the provinces level.
However, more detailed and incerased volüme of information on the butterflies species of Turkey is made
available to online access from year to year depending the remarkable increase in the number of amateur
observers and field observations. In this paper, AdaMerOs (adameros.org), an Information System on Butterflies
Species of Turkey containing obervation records made during the last six years since 2006. With its databases
and various useful services, AdaMerOs presenting 22.000 photographs of 372 butterfly species has been an
important information system related to butterflies diversity of Turkey
Keywords: Butterfly species, Butterfly observation, Biodiversity, Butterflies of Turkey, Lepidoptera fauna of
Turkey, Information system.
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Veri Kaybı Önleme Sistemleri (Data Loss Prevention - DLP)
Mehmet Düzgün Koçaslan1, Cem Kayacı2, Sertaç Öktem3
1

Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 120820014@student.beykent.edu.tr 2Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 120820024@student.beykent.edu.tr

3
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Özet: Günlük hayatımızı kolaylaştıran, medeniyetin gelişimine hız kazandıran teknolojik gelişmeler beraberinde
birçok sorunu da getirmektedir. Para, ticari sır, gizli evrak vs. gibi daha önceden fiziksel olarak yapılan korunma
tedbirleri artık yerini sanal tedbirlere bırakmaktadırlar. Bu tedbirler kötü niyetli yaklaşımlara karşı önlem
olmakla beraber, kullanıcıların farkında olmadan bağlı bulundukları kurumlara zarar vermelerini de engellemeye
yöneliktir. Bilginin hızla el değiştirmesi, çoğaltılabilmesi, özellikle doğrudan bilgi üreten ve ellerinde riskli bilgi
bulunan kurumların önlem almalarını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Abstract: Technological developments make our daily-life easier and speed up improvement of civilization and
also bring some problems with themselves. Previous physical protection precautions on money, commercial
secrets and secret document replace with virtual precautions no longer. These precautions prevent toward to
these malicious approaches and also prevent to users unconsciously damage in their corporations. Corporations
which keep and hold information, they especially need to get precautions about transfer of information one place
to another one and copy of information.
Anahtar Sözcükler: DLP, Veri Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Veri
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Açık Ders Malzemelerinde Bir Yol Ayrımında mıyız?
Orçun Madran1
1Atılım Üniversitesi
orcunmadran@gmail.com

Özet: Bu çalışmada Açık Ders Malzemelerinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi incelenerek gelinen
nokta değerlendirilecek ve yeni nesil açık dersler ile ortaya konan yeni model geleneksel açık ders malzemeleri
ile karşılaştırılacaktır. Çalışmada Açık Ders Malzemeleri konusunda hali hazırda portalları bulunan ya da portal
oluşturmak isteyen öğretim kurumlarının bir yol ayrımında olup olmadığı da tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Açık Ders Malzemeleri, Açık Ders
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Türkiye’de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditasyonu:
Bir Model Önerisi
Serpil Koçdar1, Cengiz Hakan Aydın2
1 Anadolu Üniversitesi,2 Anadolu Üniversitesi
serpilkocdar@gmail.com, chaydin@gmail.com

Özet: Son on yılda, dünyada birçok ülkede eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla
yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon sistemleri kurulmuştur. Ancak, bu sistemler içerisinde açık ve
uzaktan öğrenme programlarında kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği tartışmalı bir
konudur. Bazı ülkelerde bu alandaki uygulamalar belli bir geçmişe sahip iken, bazı ülkelerde henüz gelişme
aşamasındadır. Türkiye de bu uygulamaları geliştirme aşamasında olan ülkelerden biridir. Avrupa?da Bologna
Süreci kapsamında oluşturulan Avrupa Yükseköğretim Alanı?na Türkiye?nin de dahil olması, Türkiye?de kalite
güvencesi ve akreditasyon sistemlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması sürecini kaçınılmaz hale getirerek
hızlandırmıştır. Ayrıca, dünyada akreditasyon uygulamaları açık ve uzaktan öğrenme kurumlarının yapısına,
kültürüne ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Başka bir deyişle, akreditasyon sistemlerinin kurulması
ve yürütülmesinde ulusal bağlam önem taşımaktadır. Bu çerçevede, doktora tez çalışması kapsamında üç turlu
bir Delfi uygulaması ve odak grup görüşmesi ile Türkiye?de açık ve uzaktan öğrenme programları için bir model
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, geliştirilen model sunularak bu modelin uygulanabilirliği tartışılacaktır. *Bu
çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1002E57 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Açık ve Uzaktan Öğrenme Akreditasyonu

Accreditation of Open and Distance Learning Programs in Turkey:
A Model
Abstract: In the last decade, improving the quality of educational services in many countries around the world
and has been established for the development of systems of quality assurance and accreditation in higher
education. However, in these systems, open and distance learning programs, how to carry out the activities of
quality assurance and accreditation is a controversial issue. While some countries have a history of certain
practices in this area, currently under development in several countries. Turkey is one of the countries in these
applications are still under development. Europe, the Bologna Process, established under the European Higher
Education Area? Na in Turkey, including the fact that in Turkey the establishment and dissemination of quality
assurance and accreditation systems has accelerated the process of making the inevitable. In addition, the
structure of the world of accreditation applications, open and distance learning institutions, culture, and vary
according to the needs. In other words, accreditation systems, and the execution context of national importance.
In this context, a doctoral thesis under the three-round Delphi study and focus group interviews with application
in Turkey developed a model for open and distance learning programs. In this study, the applicability of the new
model is presented and discussed in this model. * This study adopted 1002E57 Anadolu University Scientific
Research Projects Commission supported the project.
Keywords: Open and Distance Learning Accreditation
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Web Tabanlı Dersler İçin Yeni Bir Sistem Geliştirme Önerisi
Cansu Güngör1
1
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Özet: Özel dershanelerin 2013 yılı itibariyle kapatılmasının gündemde olması yeni bir problemi ve bunun
yanında pek çok soruyu beraberinde getirmektedir. SBS, YGS, LYS gibi sınavlara girecek olan öğrencilerin,
eğitim almayı istedikleri kurumlara geçebilmesi için bu sınavlardan gerekli puanları almaları önemli olmaktadır.
Öngörülen öğretim şekli, web üzerinden yayınlanan bir içeriğin, ekran vasıtasıyla öğrenilmesi olduğundan
mevcut web tabanlı yazılımların çeşitli yönlerden incelenerek, dershanelerin kapatılması durumunda öğrencilerin
kullanması için hazırlanacak yazılımın, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak öğrenmelerini
kalıcı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yeni bir yazılım önerisi sunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Sözcükler: Web tabanlı öğrenme, Öğretici yazılımlar, Bilişim teknolojileri
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Veri Madenciliği ile Çapraz Satış ve Risk Yönetimi
Gencay Karaman1
1 Garanti Factoring - Beykent Universitesi
gencaykaraman@hotmail.com

Özet : Veri Madenciliği ile Çapraz Satış ve Risk Yönetimi İstatistik hipotezin ispatı veya reddine yoğunlaşırken,
veri madenciliği verinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan korelasyon ile olasılığı gösterir. Veri madenciliği,
verilerinizdeki gizli desenleri ?Prediktif? yani öngörebilen teknikler kullanarak ortaya çıkarır. Verilerinizde
bulunan bu gizli desenler karar verme süreçlerinde çok kritik rollere sahiptir, çünkü iş süreçleriniz ile ilgili
birçok akışı ve bilgiyi ortaya çıkartır. Veri madenciliği ile müşterilerinizle olan etkileşimlerinizdeki karlılığınızı
arttırabilir, hilekarlık durumlarını tespit edebilir ve risk yönetiminizi geliştirebilirsiniz.Bunların yanında ortaya
çıkan bilgilerle doğru zamanda daha iyi kararlar verebilirsiniz. Bu durum pazarlama tarafında ele alınırsa; Veri
madenciliği, tüketici davranışlarına ilişkin ürün, fiyat ve dağıtım kanalı bazında çok çeşitli analiz veriler
içermektedir. Tüketicilerin mevcut ve yeni ürünlere karşı göstereceği reaksiyon, bankaların ürünlerle ilgili
yapacağı reklam, ürün ve servis kalitesindeki iyileştirmeler ve rekabetçi tutuma bağlı olarak öngörülebilir. Banka
analistleri geçmiş trendleri analiz ederek şu anki talebi tespit edebilir, ürün ve hizmet bazında tüketicilerin
gelecekteki davranışları üzerine tahminlerde bulunabilir ve daha fazla fırsatın ortaya çıkmasını sağlayabilirler.
Veri madenciliği tekniği aynı zamanda karlı müşteri ve iş alanlarının, karsız olanlardan ayırt edilmesini sağlar.
Bankacılık sektöründe veri madenciliğinden faydalanabileceğimiz bir başka alan ise, bankanın müşterisine başka
bir ürün ya da hizmeti satın alması için yapacağı cazip bir öneri götürmesi ile ortaya çıkan çapraz satışlardır. Ev
kredisi ile sunulan sigorta opsiyonları bu konudaki başarılı örneklerden biridir. Veri madenciliği teknikleri
aracılığıyla bankalar, müşterilerin çapraz satış aktivitelerinde hangi ürün ve servislere karşı nasıl tepki vereceğini
öngörebilir, belirli bir ürüne hangi profildeki müşterilerin ilgi gösterdiği belirlenerek çapraz satış aktiviteleri o
alana odaklanırlar. Risk yönetimi tarafında incelediğimizde ise, Bankalar müşterilerine tutar, vade, faiz oranı,
kredi türü, coğrafi bölge ve özellikler, gelir, kredi geçmişi gibi pek çok parametreye bağlı olarak kredi verirler.
Bankaların uzun süreli müşterileri, özellikle bu müşteriler arasından yüksek gelir grubuna dahil olanlar en kolay
şekilde kredi alabilirler. Veri madenciliği teknikleri müşteri bazında risk ölçümü ve ödeme sırasında yaşanması
muhtemel aksaklıkları öngörebilmemizi sağlar. İncelediğimiz bu çalışmada veri madenciliğinin yukarıda bahsi
geçen özelliklerini kullanarak Çapraz Satış ve Risk Yönetimine etkisini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: veri madenciliği, data mining, risk, firsat, iş zekası, çapraz satış

Cross-Selling and Risk Management with Data Mining
Abstract: Cross-Selling and Risk Management Statistics Data Mining proof or rejection of the hypothesis
focuses on the correlation of data mining as a result of the processing of the data indicates the possibility . Data
mining hidden patterns in your data ? Predictive ? using techniques that predict reveals. Decision-making
processes hidden patterns in your data , this is a very critical role , because the information flow and reveals a lot
about your business processes . Etkileşimlerinizdeki customers with data mining , which can increase your
profitability , and risk management to scam you can determine the status of the emerging next
geliştirebilirsiniz.Bunların information at the right time can make better decisions . If you take the marketing
side of this situation , data mining , consumer behavior on the product, price and distribution channel data
analysis includes a wide variety of terms . Show the reaction of consumers to the existing and new products , the
banks will make product-related advertising, product and service quality improvements and predictable ,
depending on the competitive attitude . By analyzing the current demand for the Bank's analysts may identify
historical trends , predictions on future behavior of consumers on the basis of products and services can be found
in the emergence and provide more opportunity . At the same time profitable customers and business areas of
data mining technique , allows to distinguish unprofitable ones . Another area of data mining and leverage our
banking sector , the bank's customers to purchase the product or service to another will take you an attractive
proposition resulting from cross- sales. Home loan insurance options offered by one of the successful examples
in this regard . Through data mining techniques, banks, customers' cross-selling activities for products and
services which provide for how to react to a particular product cross-selling activities which determined the
profile of customers showed interest focused on that area . When we examine the risk management side , Banks
maintains customers , maturity, interest rate, loan type , geographic region, and abilities , income, depending on
many parameters , such as credit history, give credit . Banks' long -term customers, especially those involved in
the high-income group of customers may receive a loan in the easiest way . Data mining techniques based on
risk measurement and the time of payment the customer provides öngörebilmemizi failures likely to occur . In
this study, we examined the properties of the data mining using the above-mentioned will consider the impact of
Cross-Selling and Risk Management
Keywords: data mining, data mining, risk, opportunity, business intelligence, cross-selling
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