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Önsöz 

Değerli Araştırmacılar,  

Günümüzde, teknolojik inovasyondaki yetkinlik rekabet gücü açısından mutlak bir belirleyici 

olarak, bütün sektörlerde gözlemlenmekte ve bilişim ve iletişim teknolojilerinin önemi artarak devam 

etmektedir. Bilişim ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın hemen her alanına nüfuz 

etmekte; iş yapma usullerini, kamu yönetimi yaklaşımlarını ve sosyal hayatı doğrudan etkilemektedir. 

Son yıllarda, firma ölçeğinden ülke ölçeğine kadar “akıllı teknolojiler”e sahip olmak ve bunları etkin 

bir şekilde kullanmak artarak yaygınlaşmaktadır.  

Öte yandan kurum ve organizasyonlarda sınırlı kaynaklar ile etkili ve verimli bir şekilde 

planlama, örgütleme, yönetme, denetim ve koordinasyon aşamalarında “akıllı yönetim” çözümleri ön 

plana çıkmaktadır. “Akıllı yönetim” ile neyin, ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağının 

önceden belirlenmesi, hem teknolojik hem de yönetimsel açıdan ele alınması ve akıllı çözümler 

sunulması zorunlu hale gelmektedir.  

Bu kapsamda “3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı” ana teması “Akıllı 

Teknoloji – Akıllı Yönetim” olarak belirlenmiştir. Konferans çerçevesinde farklı ölçeklerde farklı 

kurumlar/sektörler/kişiler tarafından gerçekleştirilen akıllı teknoloji kullanım alanları, farklı seviyedeki 

yöneticilerin akıllı yönetim örnekleri ele alınmış ve gerek bilimsel gerekse uygulamacı paydaşlarla 

tartışılmıştır.  

Konferans bilim kurulu tarafından değerlendirilip seçilerek “Bildiriler Kitabı”nda yer alan 

çalışmalarda çeşitli sektörlerden farklı uygulama ve teorik çalışmalara yer verilmiştir. Tüm 

okuyucularımızın Yönetim Bilişim Sistemleri alanında kendi uzmanlıklarını değerlendirebileceği ve 

gelecekteki çalışmalarına kaynak olabileceği düşünülen bir eser ortaya çıkarılmıştır.  

Saygılarımla,  

 

Prof.Dr. Vahap TECİM  

IMISC 2016 Konferans Başkanı 
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BİLDİRİLER KİTABI 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİSK YÖNETİMİ VE YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Vildan ATEŞ 

Gazi Üniversitesi 

 

Öz 

Günümüzde bilişim teknolojileri (BT) risk yönetimi kurumlar için önemli gereksinimlerinden biri haline 

gelmiştir. Bu doğrultuda kurumların uygun bir BT risk yönetimiplan ve programı belirleyerek uygulamaları ve 

potansiyel tehditlerin etkilerini kontrol altına almalarını gerekmektedir. Ulusal boyutta BT risk yönetimi ve BT 

risk yönetimi yöntemleri ile ilgili alanyazın incelendiğinde;kapsamlı ve güncel bir çalışma yapılmadığı, sunulan 
çalışmalarınçok sınırlı olduğu ve BT risk yönetimi yöntemleri hakkında detaylı bilgiye yer verilmediğitespit 

edilmiştir.Bu çalışmada ulusal düzeydeki kurumların BT risk yönetimini uygulayabilmeleri için onbir adet 

uluslararası BT risk yönetimiyöntemi detaylı ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelenen BT risk yönetimi 

yöntemleri; AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı, A&K Analizi, CRAMM, EBIOS, ISAMM, IT Grundschutz, 

MAGERIT, MEHARI, MIGRA OCTAVE ve SP800-30’dur. Bu incelemede elde edilen tespitlerden yola 

çıkılarak kurumların kendileri için uygun risk yönetim yöntemini seçmelerine yardımcı olmaya çalışılmıştır. Bu 

çalışmanın, BT risk yönetimi konusunda farkındalık oluşturması, BT risk yönetiminin uygulanmasının 

gerekliliği ve mevcut yöntemler hakkında detaylı bilgiler içermesinden dolayı kurumlara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, BT Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Yöntemleri. 

 

AN EVALUATION ABOUT INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT 

AND ITS METHODS 

 

Abstract 

Today, information technologies (IT) risk management has become one of the most important needs for 

institutions.Institutions should have appropriate IT risk management methods and tools in order to be able to 

control the impacts of potential threats. When IT risk management literature are investigated and analyzed, it is 

seen that there were not comprehensive and sufficient number of studies concerning IT risk management 

methods and some studies only mentioned about them very briefly. In this study, eleven well-known IT risk 

management methods, Austrian IT Security Handbook, A & K analysis, CRAMM, EBIOS, ISAMM, IT 
Grundschutz, MAGERIT MEHARI, MIGRA, OCTAVE and SP800-30were examined closely and their goals 

presented briefly to introduce successful IT risk management methods to Turkish institutions. Based on detailed 

review of related literature it is aimed to help Turkish institutions select, implement, and maintain appropriate IT 

risk management method for themselves.  It is also aimed to create awareness for IT risk management methods 

and to emphasize necessity of these methods for implementationprocess of IT risk management. It is thought that 

the methods are presented in detail will make contributions to individuals and institutions at this process.  

Keywords: Risk, risk management, IT risk management, risk management methods 

 

GİRİŞ 

Günümüzde BT kurumlar için anahtar role sahip olup tehditlere karşı korunması 

gerekmektedir. Kurumlar maddi ve manevi açıdan zarara uğramamak, kendilerine yönelen tehditleri 

ve sistemlerini etkileyecek BT risklerini gözden geçirmek için bir bilgi güvenlik politikası 
oluşturmaktadır (Elmaallam ve Kriouile, 2011). Kurumlarda bilgi güvenliğini sağlamak için sadece 

olası tehdit ve zayıflıklardan kaçınmaya çalışmak, bilgiyi her zaman güvenli hale getirmemektedir. Bu 

yüzden, varlıklar üzerindeki potansiyel zayıflıklara bağlı olarak BT risklerini yönetmek, bilgi 
güvenliği aktivitelerinin temel parçası haline gelmiştir. Bu doğrultuda kurumlarda uygulanabilecek BT 
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risk yönetimi süreci her kurumun kendi yapılarına, kurumsal ve yasal bağlılıkları dikkate alan, 

BTalanındaki standartları destekleyen, aynı zamanda kurum yönetiminin onaylayacağı bir yöntem 

olmalıdır.  

Microsoft’a (2006) göre her organizasyon için kabul edilebilir risk ile risk yönetimi tanımı 

farklılık göstermektedir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Günümüzde birçok risk yönetim yöntemleri 
vardır. Her yöntemin doğruluk, kaynaklar, zaman, karmaşıklık ve öznellik konularında üstünlük ve 

zayıflıkları bulunmaktadır. Kurumlar ulusal ve/veya uluslararası standartları benimseyen risk yönetimi 

yöntemlerini uygulayabilir ya da ihtiyaçları doğrultusunda kendi özel yöntemlerini geliştirebilirler. 
(Kouns ve Minoli, 2010: 114). 

Bu çalışmanın temel amacı günümüzde mevcut olan BT risk yönetimi yöntemlerini incelemek 

ve bu konuda bilgi vermektir. Buna ilaveten; BT risk yönetimini genel olarak açıklamak, BT risk 
yönetiminin kurumlarda etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin önemini vurgulamak, ülkemizde 

konuya daha çok önem verilmesini sağlamak ve BT risk yönetiminin önemini güncel açıdan 

değerlendirmek ve konuya tekrar dikkat çekmektir. Ülkemizde kurumlar için BT risk yönetimi 

yöntemlerini tanıtan yayınlanmış kapsamlı bir çalışma olmamasından dolayı da bu konudaki bilgi 
açığını kapatacağından bu çalışmanın önemli taşıdığı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın kapsamı ilk olarakBT risk yönetimi tanımı ve süreci tanıtılarak 

başlamıştır.İzleyen kısımda BT risk yönetiminin önemi ve amaçlarınadeğinilmiş ve BT risk yönetimi 
alanında mevcutyöntemlerhakkında bilgiler detaylı bir şekilde açıklanmıştır.Son bölümde ise bu 

çalışmada sunulan yöntemlerilekurumların BT risk yönetimiuygularken dikkat etmesi gereken önemli 

unsurlar değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. 

 

BT RİSK YÖNETİMİ TANIMI VE SÜRECİ 

Risk bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın oluşma olasılığı olarak 

tanımlanabilir. Risk için belirsizlik durumu, riskin gerçekleşeceği varlık ve bu varlığın bulunduğu bir 
ortam olmalıdır. Her organizasyon için kabul edilebilir risk ile risk yönetimi yaklaşımı tanımı farklılık 

gösterebilir. Risk yönetimi risklerin analiz edildiği ve yönetildiği sistematik bir süreç olarak 

tanımlanabilir. Şekil 1’de görüldüğü gibi kurumlar hedeflerine ulaşmak için çalışırlar ve bu süreçte bir 
takım risklerle karşılaşırlar. Karşılaştıkları riskleri kabul edebilir ya da seviyesini kabul edilebilir 

düzeye indirmek için gerekli kontroller ve önlemler uygulayabilirler (Ekelhart vd., 2009). Belirtilen bu 

yönetim süreci kısaca risk yönetimi olarak adlandırılır. 

Şekil 1. Risk yönetimi 

RİSK YÖNETİMİHEDEFLER

RİSKLER

KONTROL ve ÖNLEMLER
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BT RİSK YÖNETİMİ ÖNEMİ VE AMAÇLARI 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişim kurum ve kuruluşları BT sistemlerine daha 

bağımlı hale getirmekte, BT sistemlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar kurum ve kuruluşlara ciddi 

anlamda sıkıntılar oluşturabilmekte ve bütün bunlar BT risk yönetimini bir gereklilik haline 

getirmektedir (Teneyuca, 2001). Ayrıca yönetim kademeleri için de BT riskleri ve yönetimi kritik 
öneme sahip bir konu olmuş ve BT riskleri tek başına organizasyonların işleyiş ve yönetimlerini 

etkileyebilecek hale gelmiştir. Bu doğrultuda, kurumlar korumaları gereken BT varlıklarını (örneğin; 

uygulama, veri tabanı, elektronik posta, web sunucusu gibi kaynaklar ile bu kaynaklara erişim için 
kullanılan bilgi ağı kaynakları) oluşabilecek risklere karşı korumak zorunda olup kurumlarda BT risk 

yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması bir gereklilik haline gelmiştir. 

BT risk yönetiminin amaçları; kurummisyonunun gerçekleşmesini sağlamak, kurumun iç ve 
dış paydaşlarına kesintisiz hizmet ve servis sunmak, kurumlarda risk farkındalığı gelişmiş bir kültür 

oluşturmak, kurumun toplumsal değerini (saygı, itibar) arttırmak, diğer kurumlara karşı rekabet 

sürecinde üstünlük sağlamak, kanun, yönetmelik ve standartlarauyum sağlamak ve toplumu risk 

yönetimi konusunda bilgilendirmek şeklinde sıralanabilir. 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİSK YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ 

Bu bölümde, BT risk yönetiminde kullanılan güncel yöntemler hakkında detaylı bilgiler yer 
almaktadır. Hangi BT risk yönetimi yöntemlerininçalışmada değerlendirileceğine Avrupa Birliği Ağ 

ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) kurumsal web sayfası incelenerek karar verilmiştir. ENISA web 

sayfasında 17 BT risk yönetimi yöntemi bulunmaktadır. Bu 17 BT risk yönetimi yönteminin11 tanesi 

bu çalışma kapsamında incelenmiş olup diğerleri farklı çalışmalarda (Şahinaslan vd., 2010; Vural ve 
Sağıroğlu, 2008:514) değerlendirildiğinden veya standart olduğundan kapsam dışında bırakılmıştır. Bu 

çalışma BT risk yönetiminde kullanılabilecek yöntemlerle sınırlıdır. 

İzleyen bölümde,alfabetik sırasıyla AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı, A&K Analizi, CRAMM, 
EBIOS, ISAMM, IT Grundschutz, MAGERIT, MEHARI, MIGRA OCTAVE ve SP800-30 hakkında 

detaylı bilgiler bulunmaktadır.  

AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı 

AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı,Avusturya Federal İdari İşleri tarafından 1998 yılında 

yayınlanmış ve iki parçadan oluşmaktadır. Birinci bölüm; BT güvenlik yönetimi sürecinin tanımı, risk 

analizi, güvenlik kavramlarının tanımı, güvenlik planının uygulanması ve takip eden adımlardan 

oluşmaktadır. İkinci bölümde 230 temel güvenlik önlemi yer almaktadır. İlk geliştirilme aşamasında 
devlet kurumlarına yönelik olmasına rağmen günümüzde tüm kurumlara hitap etmektedir. 

AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı ISO/IEC IS 13335, Alman BT Güvenlik El Kitabı ve ISO/IEC IS 

17799 ile uyumludur. AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı risk yönetimi ile ilgili riskin tanımlanması, risk 
analizi, risk değerlendirme, ölçme, işleme, kabulü ve iletişimi konuları kapsamaktadır (Kouns ve 

Minoli, 2010: 114). 

Tablo 1’deAvusturya BT Güvenlik Kitabı yöntemi hakkında detaylı bilgiler görülmektedir. 
Tablo 1 incelendiğinde, tüm kurumlara hitap etmesi ve ücretsiz olması bu yönteminüstünlükleri olarak 

değerlendirilebilir. Diğer taraftan sadece Almanca dilini desteklemesi, uluslararası düzenlemelere 

uyumlu olmaması ve kullanacak kurumun veri tabanına uyarlanamaması bu yöntemin dezavantajları 

olarak düşünülebilir. 
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Tablo 1. Avusturya BT Güvenlik Kitabı tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem Avusturya BT Güvenlik Kitabı 

Menşe ülkesi Avusturya 

Organizasyon Avusturya Federal İdaresi 

Web sayfası http://www.cio.gv.at/securenetworks/sihb/  

Desteklediği diller Almanca 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, ticari ve ticari olmayan kuruluşlar 

Hedef kullanıcılar Yönetim ve operasyonel seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye 

beceri Uluslararası düzenlemelere uyum Hayır 

BT standartlarına uyum ISO/IEC 13335-1, -2, ISO/IEC 17799 (kısmen) 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Evet 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Hayır 

Fiyatlandırma Ücretsiz 

A&K Analizi 

A&K Analizi Hollanda Hükümeti tarafından 1996 yılında tamamlanıp duyurulmuş ve o 

tarihten beri güncellenmemiştir. Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen yöntem Hollanda devlet 

kurumlarının yanı sıra Hollanda’daki diğer kurumlar tarafından da kullanılmaktadır (Kouns ve Minoli, 

2010:117). 

Tablo 2. A&K analizitanıtımbilgileri 

Kriter / Yöntem A&K Analizi 

Menşe ülkesi Hollanda 

Organizasyon Hollanda İçişleri Bakanlığı  

Web sayfası - 

Desteklediği diller Hollandaca 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ticari ve 

ticari olmayan kuruluşlar 

Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyonel ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama için temel seviye, kullanma için standart seviye 

sürdürme için temel becerileri Uluslararası düzenlemelere uyum Evet (Hollanda Hükümeti Bilgi Güvenliği Yasası) 

BT standartlarına uyum ISO/IEC 17799 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Hayır 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Hayır 

Erişilebilirlik Ücretsiz 

Tablo 2’deA&K analizitanıtım bilgileri bulunmaktadır. Tablo 2’ye göre sadece Hollandaca 

dilini desteklemesi ve Hollanda Hükümeti Bilgi Güvenliği yasası ile uyumundan dolayı sadece bu 
ülkede bulunan tüm kurumlarda kullanılabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

 

CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Methodology)  

CRAMM,1987 yılında İngiliz Hükümetine bağlı telekomünikasyon kurumu tarafından 

geliştirilmişhem teknik hem de teknik olmayan güvenlik konularını kapsayannitel bir risk analiz 

yöntemidir ve kendi adı adında bir aracı olup aracı olmadan kullanımı zordur. İngiliz Hükümeti 
tarafından desteklenen yöntem, Siemens tarafından tekrar geliştirilmiştir. CRAMM, 70 mantıksal 

gruba ve 3000 detaylı riski önlemeye yol gösteren bir kütüphaneye sahiptir (Şahinaslan vd.,2010).  

CRAMM temelli BT risk yönetimi süreci üçadımdan meydana gelmektedir. CRAMM ilk 
bölümde bilişim sistemlerini oluşturan donanım, yazılım, verinin tanımlanmasına ve 

değerlendirilmesine olanak sağlar. Fiziksel varlıklar yerine koyma maliyetlerine göre, veri ve 

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/risk-management-inventory/rm-ra-methods/m_iso17799.html
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yazılımlar ise kaybolması, bozulması durumunda oluşabilecek etkilerine göre değerlendirilir. İkinci 

adımda bu varlıklarda oluşabilecek problemler ve tehditler tanımlanır. CRAMM bilişim sistemlerini 

etkileyebilecek, kasıtlı ve kasıtlı olmayan tehditleri de kapsamaktadır. Bu tehditlere yetkisiz erişim, 
virüsler, donanım ve yazılımın bozulması, terörizm ve insan hataları örnek verilebilir. İkinci adımın 

sonunda gerçek risk hesaplanır. Üçüncü adım tanımlamave önlemlerin seçimi olup ikinciadımda 

hesaplanan risklere karşı önlemler seçilir. (Kouns ve Minoli, 2010: 115-117; Pantazi, 2011; Rot, 

2008). 

 

Tablo 3.CRAMM tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem CRAMM 

Menşe ülkesi İngiltere 

Organizasyon İngiltere Merkezi İletişim ve Telekomünikasyon Kurumu 

Web sayfası http://www.cramm.com/ 

Desteklediği diller İngilizce, Hollandaca, Çekce 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler 

Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyonel ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için uzman seviye  

Uluslararası düzenlemelere uyum GLBA ve HIPPA 

 

BT standartlarına uyum ISO/IEC 17799 / ISO/IEC 27001 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Hayır 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Hayır 

Fiyatlandırma Kayıt gerekli 

CRAMM tanıtım bilgilerinin bulunduğu Tablo 3 incelendiğinde, CRAMM’ın son sürümü 5 
olup İngilizce, Hollandaca ve Çekçedillerini desteklediği görülmektedir. Buna ilaveten kurumların 

CRAMM yönteminianlama, kullanma ve sürdürme için uzman seviyede bilgiye sahip personele 

ihtiyacı olmaktadır.CRAMM, NATO, Hollanda silahlı kuvvetleri ve güvenlik konusunda aktif çalışan 
Unisys şirketi tarafından kullanılmaktadır. 

 

EBIOS (Expression of Needs and Identification of Security Objectives) 

EBIOS Fransa Hükümeti tarafından 1995 yılında yayınlanmış bir yöntem olup bu yöntemi 
destekleyen ücretsiz bir araca sahiptir. EBIOS, yöntemi bilişim sistemleri ile ilişkili riskleri 

değerlendirme ve işlemede ve bu bilgilerin organizasyon ve paydaşları arasındaki iletişimde 

kullanılmaktadır. Bu doğrultuda bir müzakere ve karar verici bir araç olarak da düşünülebilir. Bu 
yöntem risk yönetimi işlevini risk tanımlama, analiz, tedavi, kabul ve iletişimden oluşan beş adımlı bir 

süreçle değerlendirir (EBIOS, 2013). 

Tablo 4’de görüldüğü gibi EBIOS uluslararası standartlar olan ISO/IEC 27001, ISO/IEC 
15408, and ISO/IEC 17799 ile uyumlu olup Avrupa Birliği, Fransa, Tunus, Luxemburg da özel sektör 

firmaları tarafından tercih edilen bir yöntemdir (EBIOS, 2013; Kouns ve Minoli, 2010: 117-119). 

Tablo 4’de görüldüğü gibi EBIOS’un Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca dillerini desteklemesi 

bir üstünlüğü olarak değerlendirilebilir.  
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Tablo 4. EBIOStanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem EBIOS 

Menşe ülkesi EBIOS 

Organizasyon DCSSI (Merkez Bilgi Sistemleri Güvenliği Başkanlığı) 

Web sayfası http://www.ssi.gouv.fr 

Desteklediği diller Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ticari ve 

ticari olmayan kuruluşlar Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyonel seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye 

Uluslararası düzenlemelere uyum - 

BT standartlarına uyum ISO/IEC 27001, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 17799 

ISO/IEC 13335ISO/IEC 21827 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme - 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Evet 

Fiyatlandırma Ücretsiz 

 

ISAMM (Information Security Assessment Monitoring Method) 

ISAMM,Belçika Telindus Gruptarafından 2002 yılında yayınlanmış olup,bir kurumdaki bilgi 

güvenliği yönetim sistemini destekleyennitel yönteme dayalırisk analizmetodudur. İhtiyaç olması 

halinde nicel bir yöntem olarak kullanılabilmesi için Telindus Grup tarafından bir yazılım aracı 
geliştirilmiş olup riskleriparasalolarak ifade etmek içinyıllık kayıpbeklentisini(ALE) dikkate 

almaktadır. Bu risk-temelli bir yaklaşım olup birimler için ISO27001 sertifikasyonuelde etmek 

içinönemli bir dönüm noktasınıtanımlayıp beklenen yıllık kayıp olasılık ile ortalama etkinin çarpılması 
şeklinde ifade edilmiştir (ENISA ISAMM).  

Kurumlara bu yöntem ilgili varlık ve tehditlerin tanımlanması, tanımlanan açıklıklara göre 

tehditlerin olasılık ve etkilerinin ölçülmesi, risklerin sunumu ve bu risklerin kabul edilebilir ya da 
kabul edilemez olmalarına karar verilmesi, kabul edilemez riskler için alınacak önlemlere karar 

verilmesi ve risk iletişim sürecinin grafik ve raporlarla desteklenmesi konularında yardımcı 

olmaktadır. ISAMM kapsam, açık ve tehditlerinuyumdeğerlendirilmesi, tehditlerindoğrulanması ve 

hesaplama ileraporlama olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır (Kouns ve Minoli, 2010: 129-
130). 

Tablo 5.ISAMM tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem ISAMM 

Menşe ülkesi Belçika 

Organizasyon Telindus 

Web sayfası http://www.telindus.com 

Desteklediği diller İngilizce 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, ticari ve ticari olmayan kuruluşlar 

Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyonel seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye beceri 

Uluslararası düzenlemelere uyum Standartlar, yasa ve yönetmelikler, özel politikalara uyumlu 

BT standartlarına uyum ISO/IEC 27002 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme - 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme - 

Fiyatlandırma Bulunduğu sektöre göre ücretsiz kullanılabilirlik veya 

indirimli fiyat 

ISAMM yöntemi hakkında detaylı bilgiler Tablo 5’de görülmektedir. Tablo 5’e göre bu 
yöntemin farklı kuruluşlarda kullanılabilir olması, kullanmak için standart seviye beceri gerektirmesi, 

uluslararası düzenlemelere uyumlu olması ve fiyatlandırması olumlu yönleri olarak değerlendirilebilir.   
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IT-Grundschutz (IT Baseline Protection Manual) 

IT-Grundschutz Almanya Bilgi Güvenliği Bakanlığı tarafından 1993 yılında kurumlara bilgi 

güvenliği yönetim sistemikurmakiçin tasarlanmış biryöntemdir. Son sürümü 2005 yılında yayınlanmış 
olup Alman hükümetiiçin merkeziBTgüvenlik hizmetisağlayıcısıdır. IT-Grundschutz’ın amacı 

kurumlaraBTgüvenlik yönetimiiçin bir çerçevesağlamaktır. Belirli bir etki alanında gerekliBT 

güvenlikseviyesine ulaşmak için uygulanabilir BT güvenliksüreci ve detaylı tekniköneriler içeren bir 

yönteme sahiptir. 

 

Tablo 6. IT Grundschutz tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem IT-Grundschutz 

Menşe ülkesi Almanya 

Organizasyon Bilgi Güvenliği Bakanlığı 

Web sayfası http://www.bsi.de/gshb/ 

Desteklediği diller Almanca, İngilizce 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, ticari ve ticari olmayan kuruluşlar 
Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyonel ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye beceri 

Uluslararası düzenlemelere uyum KonTraG (GermanAct on Control andTransparency in 

Businesses), Basel II, TKG 

(GermanTelecommunicationsAct), BDSG (German Federal 

Data Protection Act) 
BT standartlarına uyum ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Hayır 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Evet 

Fiyatlandırma Ücretsiz 

IT Grundschutz tanıtım bilgileri Tablo 6’da görülmektedir. Tablo 6’ya göre IT Grundschutz 

yönteminin üstünlükleri Almanca yanında İngilizce’yi de desteklemesi, farklı kuruluşlarda 

kullanılabilmesi, uluslararası düzenlemelere ve BT standartlarına uyumlu olması, kurumun veri 

tabanına uyarlanabilmesi ve ücretsiz olması şeklinde sıralanabilir. Bunun yanında kurumsal süreçlerle 
bütünleşmemesi dezavantajı olarak düşünülebilir. 

MAGERIT (Methodology for Information Systems Risk Analysis and Management) 
MAGERIT 1997 yılında İspanya Bakanlığı Kamu İdaresi tarafından yayınlanmıştır. 2005 

yılında yeni sürümü hazırlanmış ve yayınlanmıştır. MAGERIT v2 (versiyon 2) ile beraber Ekonomik 

İşbirliğiveKalkınma Örgütü(OECD) içindeki Bilgi Sistemleri GüvenlikiçinOECDYönergelerive 

Ağlar’ın 6. Kuralında risk değerlendirmesi gerekli bir adım olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 
MAGERIT v2 ile ilişkili olan EAR ve PILAR isimli yazılımları sayesinde farklı standart ve formatta 

grafiksel araçlar sunmaktadır (Crespo vd.,2006, ENISA MAGERIT).  

Tablo 7’da bulunan MAGERIT tanıtım bilgileri incelendiğinde, bu yöntemin tüm kurumlarda 

uygulanabilir olması İngilizce ve İtalyancayı desteklemesi, ücretsiz olması, birçok BT standartlarına 
uyumu ve kurumun veri tabanına uyarlanabilmesi üstünlükleri olarak düşünülebilir. 
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Tablo 7. MAGERIT tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem MAGERIT 

Menşe ülkesi İspanya 

Organizasyon İspanya Bakanlığı Kamu İdaresi  

Web sayfası http://www.csi.map.es/csi/pg5m20.htm 

Desteklediği diller İspanyolca, İngilizce, İtalyanca 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, ticari ve ticari olmayan kuruluşlar 

Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyon ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama için standart seviye, kullanma için profesyonel seviye, 

sürdürme için yönetim becerileri 
Uluslararası düzenlemelere uyum Dolaylı olarak elde edilebilir 

BT standartlarına uyum ISO/IEC 27001 / 2005, ISO/IEC 15408 / 2005, ISO/IEC 

17799 / 2005, ISO/IEC 13335 / 2004 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Hayır 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Evet 

Fiyatlandırma Ücretsiz web sayfasından indirme 

http://www.csi.map.es/csi/pg5m20.htm 
 

MEHARI, CLUSIF (Club de la Sécurité de l'Information Français), bilgi güvenliği uzmanları 
Fransız Derneği tarafından geliştirilmiş, hazırlanmış ve dağıtılmış olup Risicare şirketi tarafından 

desteklenen bir risk analiz ve yönetim yöntemidir. MEHARI ilk olarak 1996 yılında üst yönetim 

çalışmaları için BT kaynaklarını güvenliğini sağlamak ve BT ilişkili riskleri azaltmak amacı ile 
geliştirilmiştir (ENISA MEHARI).  

MEHARI, kurumların işletme yöneticileri, bilgi güvenliği/risk yönetimi uzmanları ve 

paydaşlarına sadece BT riskleri değil bilgi, bilgi sistemleri ve bilgi süreçlerindedeğerlendirmeler 

yapmaları ve yönetmelerini sağlar. Buna ilaveten paydaşlara doğru birizleme sürecinedayalı, güvenlik 
açığıkontrol noktaları geliştirerek sürekli bir gelişim döngüsü elde etmelerini sağlar (CLUSIF 

MEHARI, 2010; Vladimir, 2012). 

MEHARI araçları ve bilgi tabanları ile dört bölümden oluşan modüler bir çerçeve sağlar. Bu 
bölümlerde paydaşlar temel bölümleri ve açıklıkları analiz edebilir, güvenlik analizi gerçekleştirebilir, 

riskleri azaltıp yönetebilir ve bilgilerin güvenliğini izleyebilir.  

Tablo 8. MEHARI tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem MEHARI 

Menşe ülkesi Fransa 

Organizasyon CLUSIF (Fransa Bilgi Güvenliği Birimi) 

Web sayfası http://www.clusif.asso.fr/en/clusif/present/ 

Desteklediği diller Fransızca, İngilizce 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, ticari ve ticari olmayan kuruluşlar 

Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyon ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye 

beceri 
Uluslararası düzenlemelere uyum Evet (örneğin, Basel II, Sarbanes Oxley Act) 

BT standartlarına uyum ISO/IEC IS 13335-1, ISO/IEC 27005:2008, ISO/IEC 

27001,ISO 27002 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Evet 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Evet 

Fiyatlandırma Ücretsiz 

  

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/risk-management-inventory/rm-ra-methods/m_iso27001.html
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/risk-management-inventory/rm-ra-methods/m_iso17799.html
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/risk-management-inventory/rm-ra-methods/m_iso17799.html
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/risk-management-inventory/rm-ra-methods/m_iso133352.html
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002
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BİLDİRİLER KİTABI 

Tablo 8’de MEHARI hakkında tanıtım bilgileri görülmektedir. Tablo 8’e göre; MEHARI, 

ISO/IEC IS 13335-1, ISO 27001,ISO 27002,ISO 27005standartlarını desteklemekte ve Microsoft 

Excel biçiminde geniş kapsamlı bilgi tabanı içermektedir. Buna ilaveten bu yönteminkurumdaki diğer 
süreçlerle bütünleşebilmesi ve kurumun veri tabanına uyarlanabilmesi diğer üstünlüklerindendir. 

CLUSIF web sayfasından, MEHARI hakkında detaylı dokümantasyona ulaşılabilir ve 2010 versiyonu 

ücretsiz indirilebilir (CLUSIF, MEHARI 2010 Overview; Wikipedia MEHARI). 

MIGRA (Integrated Methodology for the Management of Company Risk) 

MIGRA,1999 yılında yayınlanmış olan nitel birrisk değerlendirmesiveyönetimiolup BTve 

diğermaddi duran varlıklara uygulanan bir yöntemdir. MIGRA risk analistlerini tehdit, saldırı, 

güvenlik önlemlerivebileşenlerindikkatealmaya zorlar. 

Diğer yöntemlerin aksine, MIGRA analistlere tehditler, saldırılar, güvenlik önlemleri ve 
güvenlik çemberi bileşenleri arasındaki ilişkileri anlamalarında yardımcı olmaktadır. Böylece yöntem, 

her güvenlik önleminin risk ve maliyet açısından değerlendirilmesini sağlayarak uygulanıp 

uygulanmaması kararında yardımcı olur (ENISA MIGRA) 

 

Tablo 9. MIGRA tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem MIGRA 

Menşe ülkesi İtalya 

Organizasyon AMTEC/Elsag Datamat S.p.A. 

Web sayfası - 

Desteklediği diller İtalyanca, İngilizce 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler 

Hedef kullanıcılar Yönetim, operasyon ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama için standart seviye, kullanma için uzman seviye 

sürdürme için uzman seviye 

Uluslararası düzenlemelere uyum - 

BT standartlarına uyum ISO27000 serisi 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Evet 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Evet 

Fiyatlandırma Güvenlik danışmanlık hizmetleri bölümü ücretli 

Tablo 9’da MIGRA tanıtım bilgileri yer almaktadır. Tablo 9’a göre, MIGRA sadece devlet 

kurumları ve büyük şirketlere uygun bir yöntemdir. Buna ilaveten kurumsal süreçlerle 

bütünleşebilmesi ve uygulanacak kurumun veri tabanına uyarlanabilmesi üstünlükleridir. 

 

OCTAVE(Operationally Critical Threat Asset and Vulnerability Evaluation ) 

OCTAVE Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri 
(CERT) tarafından yayınlanmıştır.OCTAVE yöntemi 300 ve daha fazla çalışanı olan organizasyonlar 

için tasarlanmasına rağmen daha küçük organizasyonlar için de tasarlanan OCTAVE-S kullanılabilir. 

OCTAVE yöntemi bir dizi atölye çalışmalarından oluşur. Organizasyondaki farklı düzeylerdeki 

bilgilerden faydalanılarak kritik varlıklar ve tehditleri belirlenir. Açıklıklar kurumsal ve teknolojik 
olarak belirlenir. Kurumun misyonunuveönceliklerinidestekleyecek şekilde bir uygulama-tabanlı 

koruma stratejisiverisk azaltmaplanları geliştirilir.    

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27005
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OCTAVE yöntemi 18 birimden oluşmaktadır. Birinci birim giriş bölümü olup OCTAVE 

yönteminin tanımı ve kılavuzun nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. İkinci birim hazırlayıcı olup 

analiz takımının ve katılımcıların tanımlanmasını açıklar. Üçüncü ve on ikinci birim arasındaki on 
birimde OCTAVE sürecini açıklamaktadır. Kalan diğer altı birimdeki sırası ile sürecin 

değerlendirilmesi, kaynakça, uygulama katalogu, OCTAVE veri akışı, örneklerin sonuçları ve beyaz 

kâğıtlardan oluşmaktadır (Kouns ve Minoli, 2010: 208). 

 

Tablo 10. OCTAVA tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem OCTAVA 

Menşe ülkesi Amerika Birleşik Devletleri 

Organizasyon Carnegie Mellon Üniversitesin 

Web sayfası http://www.cert.org/octave/osig.html 

Desteklediği diller İngilizce 

Hedef kuruluşlar Octave-S v1.0 küçük ve orta ölçekli işletmeler 

Hedef kullanıcılar Yönetim ve operasyonel seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye beceri 

Uluslararası düzenlemelere uyum Hayır 

BT standartlarına uyum Hayır 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme Evet 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme Hayır 

Fiyatlandırma Deneme sürümü mevcut, kayıt gerekli/ ücretsiz 

OCTAVA tanıtım bilgileri Tablo 10’da görülmektedir. Bu tabloya göre OCTAVE kurumsal 

süreçlerle bütünleşebilen ve ücretsiz olarak temin edilebilen bir yöntemdir. Buna ilaveten küçük 
ölçekli işletmelerde de kullanılabilmektedir. OCTAVA yöntemininuluslararası düzenlemelere ve BT 

standartlarına uyumlu olmaması ve kurumun veri tabanına uyarlanamaması dezavantajları olarak 

değerlendirilebilir. 

 

SP800-30 

SP800-30, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından 2002 yılında 

yayınlanmıştır. SP 800-30,BT için risk yönetimine genel bir bakış sağlar ve sistem geliştirme yaşam 
döngüsünü (SDLC) nasıl desteklediğini belirtir. Ayrıca risk değerlendirme yöntemi ve BT sisteminin 

bir risk değerlendirmesi yürütülmesi konusunu dokuz temel adımda açıklar. Dokuz adım sistemin 

tanımlanması, tehditlerin tanımlanması, açıklıkların tanımlanması, kontrol analizleri, olasılıkların 
belirlenmesi, etki analizi, riske karar verilmesi, kontrol önerileri ve raporlama şeklindedir. SP800-30 

ayrıca risk azaltma seçenekleri ve risk azaltma stratejileri de dâhil olmak üzere süreci, kontrol 

uygulanması için yaklaşımı, kontrol kategorilerini, fayda-maliyet analizini ve artık riskleri de 
değerlendirir. Son olarak, başarılı bir risk yönetimi programı ve devam eden bir risk ölçme ve 

değerlendirme süreci için gerekli faktörleri açıklar (Rot, 2008; Syalim vd., 2009). 

Tablo 11 incelendiğinde, SP800-30’un tüm kurumlarda uygulanabileceği ve anlama, kullanma 

ve sürdürme için standart seviye becerinin yeterli olacağı görülmektedir. SP800-30 ücretsiz olarak 
temin edilebilir. 

BT risk yönetimi süreci iyi tanımlanmış olup dinamik bir süreçtir. Bu çalışmada yer alan 

11yöntemin risk yönetimi süreçlerininhangilerinidestekleyip desteklemediği Tablo 12 ‘de 
verilmektedir.   

http://scholar.google.com.tr/scholar?q=k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+ve+orta+%C3%B6l%C3%A7ekli+i%C5%9Fletmeler&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiE2ujYwI3MAhVIXBoKHdn_CbAQgQMIGDAA
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BİLDİRİLER KİTABI 

Tablo 11. SP800-30 tanıtım bilgileri 

Kriter / Yöntem NIST SP800-30 

Menşe ülkesi Amerika Birleşik Devletleri 

Organizasyon Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) 

Web sayfası http://www.csrc.nist.gov 

Desteklediği diller İngilizce 

Hedef kuruluşlar Devlet kurumları, büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, ticari ve ticari olmayan kuruluşlar Hedef kullanıcılar Operasyonel ve teknik seviye 

Gerekli beceriler Anlama, kullanma ve sürdürme için standart seviye 

Uluslararası düzenlemelere uyum - 

BT standartlarına uyum - 

Kurumsal süreçlerle bütünleşme - 

Kurumun veri tabanına uyarlanabilme - 

Erişilebilirlik Ücretsiz 

 

Tablo 12.Yöntemlerin risk yönetimini oluşturansüreçlerinin topluca karşılaştırılması 

                     Risk yönetimini oluşturan süreçler 
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Avusturya BT Güvenlik El Kitabı  √ √ √     

A&K Analizi √ √ √ √ √ √ √ 

CRAMM √ √ √     

EBIOS √ √ √ √ √ √ √ 

ISAMM √ √  √ √ √  

IT-Grundschutz √ √ √ √ √ √ √ 

MAGERIT √ √ √ √ √ √ √ 

MEHARI √ √ √     

MIGRA √ √ √ √ √ √ √ 

OCTAVE √ √ √ √ √ √ √ 

SP800-30 √ √  √ √ √  

 
Risk yönetimi yöntemlerinin topluca karşılaştırıldığı Tablo 12‘de çalışmada incelenen 11 

yöntemin risk yönetiminioluşturan süreçlerin hangilerini destekleyip desteklemediği görülmektedir. 
Tablo 12 incelendiğinde; AU BT Güvenlik El Kitabı, EBIOS, IT-Grundschutz, MAGERIT,MIGRA ve 

OCTAVE yöntemlerinin BT risk yönetimi süreçlerinin (risk tanımlama, analiz, ölçme, değerlendirme, 

işleme, kabul ve iletişim) tümünü gerçekleştirdiği görülmektedir. ISAMM ve SP800-30 yöntemleri 
risk tanımlama, analiz, değerlendirme, işleme ve kabul süreçlerini desteklemektedir. Risk tanımlama, 

analiz ve ölçme süreçlerini de A&K analizi, CRAMM ve MEHARI yöntemlerinin desteklediği Tablo 

12‘de görülmektedir. 

Bu bölümde AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı, A&K Analizi, CRAMM, EBIOS, ISAMM, IT 

Grundschutz, MAGERIT, MEHARI, MIGRA OCTAVE ve SP800-30 yöntemleri hakkında detaylı bilgiler 

verilmiş ve BT risk yönetimi süreçleri topluca karşılaştırılmıştır. 
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SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Bu çalışmada, kurumlarda BT risk yönetiminin önemine değinilmiş ve bu doğrultuda farklı 

ülkeler tarafından yayınlanan ve kullanılan BT risk yönetimi yöntemleritanıtılmış ve bu sistemler 
hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Günümüzde BT risk yönetimi sürecinin kurumlar için önemi ve 

yöntemlerinin bilinmesi ve uygulanması önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir.  

BT risk yönetiminin kurumlarda uygulanmasında ve yöntem seçimindeaşağıdaki hususlara 

dikkat edilmesi önerilmektedir. 

 Kurumlarda BT risk yönetimi süreci dinamik bir süreç olup süreklilik arz ettiği 

unutulmamalıdır.Buna ilaveten kurumlarda BT risk yönetiminin sağlanabilmesiiçin BT 

riskleri farkındalığı oluşturulmalıdır. 

 Dünya genelinde kabulgörmüş ve uygulanabilirliği test edilmiş BT risk yönetimi yöntemleri 

esas alınarak kurumların BT risk yönetimi konusunda eksikliklerinigidermeleri seçeneklerden 
birisidir.  

 Kurumlar uygulanacak BT risk yönetimi yöntemine karar verirken yöntemlerin avantaj ve 

dezavantajlarını değerlendirmeli ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kararverilmelidir. 

Kurumlar mevcut yöntem ve uygulamalardan birini seçebilecekleri gibi kendi yöntem ve 

uygulamalarını da geliştirebilirler. 

 Seçilen yöntemin, nitel ya da nicel bir yöntem olması, temel kurulum çalışmaları 

tamamlanmış ve sertifikasyona uyumlu olması da dikkat edilmesi gereken konulardandır. 

 Yöntemin, kurumsal süreçlerle bütünleşebilmesi ve uygulanacak kurumun veri tabanına 

uyarlanabilmesiihtiyaç durumunda önem taşımaktadır. 

 Kurumlar için maliyet önemli bir unsur olması durumunda EBIOS, MAGERIT, MEHARI ve 

OCTAVE gibi ücretsiz olan yöntemler değerlendirilebilir.  

 Kurumlar BT risk yönetimini oluşturan süreçlerin hangilerini uygulayacaklarına ihtiyaçları 

doğrultusunda karar verebilirler. Bu karar sonucu uygulanacak süreçlerin hangi yöntemler 

tarafından desteklenip desteklenmediğine Tablo 12’de belirtilen noktalar yardımı ile karar 

verilebilir. 

 Kurumda uygulanması planlanan BT risk yönetimi sürecinin ilk ve en önemli öğesinin gerekli 

donanıma sahip personel olduğu da unutulmamalıdır.AvusturyaBT GüvenlikEl Kitabı, 

EBIOS, ISAMM, IT Grundschutz, MEHARI, OCTAVE ve SP800-30 yöntemleri anlama, 

kullanma ve sürdürme için personelden standart seviye beceri gerektirirken; CRAMM ve 

MIGRA uzman seviyede beceri; MAGERIT ve A&K analizi standart ve temel seviyede beceri 
istediği yöntem seçiminde dikkate alınmalıdır. 

 BT risk yönetimi süreçlerine, üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve uygulaması 
ile birlikte kurum paydaşlarının da bu süreçlere uyması BT risk yönetiminin başarılı bir 

şekilde uygulanmasında önemli faktörlerdendir. 

Sonuç olarak, BT risk yönetimi kurumlarda düzgün bir şekilde uygulandığı zaman sonsuz 
yinelenen bir süreçtir. Kurumlar ulusal ve/veya uluslararası standartları benimseyen risk yönetimi 

yöntemlerini uygulayabilir ya da ihtiyaçları doğrultusunda kendi özel yöntemlerini geliştirerek 

uygulayabilirler. Geliştirilmiş yöntemlerin kullanılmasının kurumlara sağlayacağı en önemli 
avantajları temel kurulum çalışmaları tamamlanmış olması ve sertifikasyona uyumlu olmalarıdır.  
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BİLDİRİLER KİTABI 

ORTAOKULLARDA TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜ VE ETİK 

 

Ceren ÇUBUKÇU1, Berrin ATİKER2 

1Maltepe Üniversitesi, 2İstanbul Üniversitesi 

 

Öz 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin teknoloji kültürü ile etik konusuna yönelik bakış açıları ve 

tutumları araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ataşehir 
Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu’nda 7. ve 8. Sınıflardan60 öğrenci, toplamda 120 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere uygulanan “Teknoloji Kültürü ve Etik” anketi kullanılmıştır. 

Veriler yüz yüze anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi, 

nicel araştırma tekniklerinden bağımsız gruplar için t testi ve ANOVAkullanılmıştır. Araştırma sonunda elde 

edilen bulgular, sonuçlar yorumlar ve öneriler paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Etik, Cep Telefonu, Bilgisayar 

 

Abstract 

In this study, middle school students’ perspectives and attitude stowards technology culture and ethics 

were investigated. The study group consists of students who are studying in 7th and 8th grades of Ataşehir Ali 

İhsan Hayırlıoğlu Middle School located in Istanbul, Turkey during the spring of 2015-2016 academic year. 

There are consecutively 60 students studying in each grade making a total of 120 students for this study. As a 
data collection tool "Technology culture and ethics" survey was applied to students. Data were collected through 

face to face interviews. Then, this data was analyze during content analysis techniques and quantitative research 

methods including the t-test for independent groups and ANOVA. At the end of the study, the results were 

shared with our comments and suggestions. 

Keywords: Technology, Ethics, Mobile Phone, Computer 

 

GİRİŞ 

İnsan, varoluşundan itibaren kendisini ve dış dünyayı analiz ederek, bilimin ışığında hayatını 

kolaylaştıracak yenilikler keşfetmiştir. Telgraflardan, sabit telefonlara, televizyonlara, Internet’e ve 

günümüzde mobil araçlara uzanan iletişim alanındaki gelişmeler, uzay, tıp, bilişim vb. birçok alanda 

meydana gelen yenilikler, teknoloji temelli ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler,toplumsal yapıyı 
değiştirdiği gibi etik kurallara da yön vermektedir. 

 

TEKNOLOJİ ETİĞİ 

Teknoloji, Türk Dil Kurumu’nda, insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek 

amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, 

insanın kendi yaşam pratiğini iyileştirmesi açısından, bilimsel bilgileri ortaya koymasıdır (Turanlı 
&Sarıdoğan, 2010).Teknoloji, insanın doğaya karşı verdiği mücadelenin ürünüdür (Nair, 2008). 

Günümüzden önceki toplumların yaşam biçimleri, üretilen bilgi ve teknoloji ile zamanla 

değişmiş ve şimdiki hayat biçimlerimiz ortaya çıkmıştır. İlkel toplumlardan tarım toplumuna, ardından 

sanayi toplumuna ve son olarak bilgi toplumuna geçilmiştir. Temel ekonomik kaynağın bilgi olduğu 
bilgi toplumunda önemli bir role sahip olanteknoloji, kültür ve etik ile birlikte toplumların değişimini 

etkileyen dinamikler arasında yer almaktadır (Özaydın, 2010). 

Bilgi toplumuna geçişte bilgisayarlar ve telekomünikasyon araçları veriye erişimi 
kolaylaştırmıştır. Sanayi devrimiyle sanayi toplumuna nasıl geçildiyse, teknoloji devrimi de 

enformasyon toplumuna geçişi sağlamıştır (Aktaş, 2007). Bilgisayarlar enformasyon toplumunun 
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temel taşıdır. Bilgisayarların yanı sıra cep telefonları, tabletler vb. mobil aygıtlar modern hayatın 

vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Etik, Türk Dil Kurumu’nda ahlaki, ahlakla ilgili olan, bir toplum içinde kişilerin uymak 
zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları olarak tanımlanmaktadır.Etik, insanlar 

arasındakiahlâki değerlerden iyi ya da kötü, doğru veya yanlış olanlarının niteliklerini ve temellerini 

araştıran felsefe dalıdır(Işık, 2014). Etik değerler, bir otorite tarafından konulmamakta, insan 

ilişkilerinin ve insan aklının zaman içinde oluşturduğu tecrübelerden doğmaktadır (Işık, 2014). 
Bilgisayar ve Internet alanındaki hızlı ilerlemeler teknoloji etiğini ortaya çıkarmıştır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma 

Alışkanlıkları araştırması sonuçlarına göre 6-18 yaş grubunda yer alan ve 1-12. sınıflarda okuyan 
öğrencilerin yüzde 97,9’unun evinde televizyon, yüzde 73,7’sinde bilgisayar/tablet, yüzde 63’ünde 

Internet erişimi, yüzde 44,6’sında sabit telefon, yüzde 38,3’ünde radyo bulunmaktadır (RTÜK, 2013). 

Öğrenciler cep telefonuna günde ortalama 2 saat 39 dk, televizyona 1 saat 55 dk, internete 1 saat 48 

dk, bilgisayar/tablete (Internet dışında) 1 saat 34 dk zaman ayırmaktalar (RTÜK, 2013). Bu veriler 
öğrencilerin yeni iletişim araçlarını hayatlarının her gününde kullandıklarını göstermektedir. 

Bireylerin gündelik hayatlarında teknolojiyi kullanmaları yeni sosyal ilişki biçimlerini ortaya 

çıkarmıştır: kalabalık ortamlarda cep telefonlarıyla tanımadığınız kişilerle konuşmak/tanışmak, kişiler 
arası iletişim esnasında başka şahıslarla da iletişim kurma, aynı anda telefondan e-postalarını kontrol 

gibi önceki görgü kurallarının nezaketsizlik olarak gördüğü tavırlar artık böyle 

değerlendirilmemektedir (Uslu, 2007).Yeni iletişim araçları toplumların yeni kültürel yapılarının 
oluşmasını sağlamakta, yeni kültürel yapılar da etik anlayışın değişimine neden olmaktadır (Özaydın, 

2010). 

Teknoloji ve etik konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar özetlenirse;  

2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, T.E.F. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ile 
Bilgisayar Kontrol Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 251 öğrenciye bu araştırmada 

kaynak olarak yararlanılan anket uygulanmıştır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin kulaklıkla 

müzik dinlerken tanıdıkları ile karşılaşınca kulaklıklarını çıkarttığı, arkadaşları ile konuşurken aynı 
zamanda cep telefonları ile ilgilenmenin uygun olmadığını düşündükleri, toplu kullanım 

alanlarındatelefonlarını sessize aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin gelen e-mailleri 

geciktirmedencevaplama, msn gibi ağlarda çevrimiçi oldukları halde çevrimdışı görünme,  buağlarda 
arkadaşlarından gelen teklifleri kabul etme kültürü oluşturduklarıbelirlenmiştir. Öğrenciler, 

televizyonda sevdikleri program varken arkadaşlarınınmisafir olarak gelmesi durumunda televizyonu 

kapattıklarını belirtirken, bir kısmınıntelevizyon için uydu bağlantısı yaptırdıktan sonra aile içi 

iletişiminde azalma olduğu,televizyon izlerken bir yandan da birşeyler yeme kültürü 
oluşturduklarıbelirlenmiştir. Bilgisayar, cep telefonu ve televizyon kullanımında olumsuz kültürel 

değişmelerin olduğu,  etik anlayışının farklılaştığı, ancak oranların çokyüksek olmadığı saptanmıştır 

(Özaydın, 2010). 

2009-2010 Eğitim – Öğretim yılında Karaman ilindeki Karaman Temizel – Ünlü Bilgisayar 

Anadolu Teknik Lisesi ile Nefise Sultan KızTeknik ve Meslek Lisesinde öğrenim gören ve bilgisayar 

meslek dersi almış ya daalmakta olan 375 öğrencinin bilişim teknolojilerini etik kullanımlarına ilişkin 

davranışlarını saptamayı amaçlayan araştırma gerçekleştirilmiştir.Araştırmada “Etik Olmayan 
Bilgisayar Kullanım Ölçeği” kullanılmıştır.Araştırma sonucunda;  kendine ait bilgisayarı olmayan 

öğrenciler, olanlara göre daha etik görüş bildirirken, kaldığı yerde Internet olmayan öğrenciler, 

olanlara göre daha etik görüş bildirmiştir. Öğrencilerden bilgisayar kullanım düzeylerini “çok iyi” 
olarak belirtenler ile Internet kullanım düzeylerini “çok iyi” olarak belirtenlerin, bilişim teknolojilerini 

daha etik dışı amaçlarla kullandıkları sonucuna varılmıştır (Zeybek ve Beyhan, 2014). 

2012-2013 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 
ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde okuyan 370 öğrencininbilgisayar 

alanındaki bilgi düzeylerine bağlı olarak etik kavramlara ne kadar bağlı oldukları ve etik anlayışları 

irdelenmiştir. Araştırmada,  üniversite öğrencilerininçevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi 
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amacıyla  “Etik Dışı Davranış Belirleme Ölçeği”  adlı 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.Araştırma 

sonucuna göre öğrencilerin düşük düzeyde etik dışı davranış sergiledikleri, kadınların erkeklere göre 

daha etik davrandıkları, bilgisayar ve Internet kullanım düzeyleri arttıkça etik dışı davranışların arttığı 
sonucuna varılmıştır (Genç, Kazez ve Fidan, 2013). 

 

HİPOTEZLER VE UYGULAMA 

Bu çalışmada Özaydın (2010) tarafından geliştirilen “Teknoloji Kültürü ve Etiği Ölçeği” 
kullanılmıştır (EK-1). Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ataşehir Ali İhsan 

Hayırlıoğlu Ortaokulu’nda uygulanmıştır.  

Sınıf Düzeyi: 

Tablo 1. Sınıf düzeyi 

Sınıf Düzeyi N % 

6. Sınıf 60 50 

7. Sınıf 60 50 

Toplam 120 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma 6. sınıftaki 60 ve 7. sınıftaki 60 öğrenci olmak üzere, 

toplam 120 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Ayrıca Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya 59 kız ve 

60 erkek öğrenci katılmıştır. 1 öğrenci de cinsiyetini belirtmemiştir.  

Cinsiyet: 

Tablo 2. Cinsiyet 

Cinsiyet N % 

Kız 59 49,16 

Erkek 60 50 

Belirtmeyen 1 0,83 

Toplam 120 100 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Veri toplama aracında, 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Kullanılan 5’li Likert ölçeği, 1’den 

5’e kadar olan değerlendirme ölçeği olup, ölçek seçenekleri ile puan aralıkları Tablo 3’te verilmiştir 

(Karadağ vd., 2008). Ölçekteki sorulara verilen yanıtlar; tamamen katılıyorum: 5, büyük ölçüde 
katılıyorum: 4, kısmen katılıyorum: 3, çok az katılıyorum: 2 ve hiç katılmıyorum: 1 şeklinde 

puanlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS (21.0) programı kullanılmıştır. Tablo 4, Tablo 5 ve 

Tablo 6’te bu ölçeğe dâhil olan sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

gösterilmiştir.    
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Tablo 3. Ölçek seçenekleri ile puan aralıkları 

Seçenekler Verilen Puanlar Puan Aralığı 

Tamamen katılıyorum 5 4.20–5.00 

Büyük ölçüde katılıyorum 4 3.40–4.19 

Kısmen katılıyorum 3 2.60–3.39 

Çok az katılıyorum 2 1.80–2.59 

Hiç katılmıyorum 1 1.00–1.79 

 

Cep Telefonu Kullanımında Kültür ve Etik 

Tablo 4. Cep telefonu kullanımında kültür ve etik 

Cep telefonu kültürü ve etik 

__ 

X 

 

SS 

1-Sokakta müzik çalarımı dinleyerek yürürken, tanıdığım biriyle karşılaştığımda, konuşmak için her 

iki kulaklığımı da çıkarırım. 
4,2667 1,20037 

2.Bankada bir havale yaparken, kuaförde saçımı yaptırırken ya da sipariş verirken vb. telefonla 

konuşmanın doğru olmadığını düşünürüm. 
3,7667 1,40068 

3-Cep telefonumdan arandığımda, uygun değilsem arayan kişiyle daha sonra iletişim kurarım.  4,4250 ,99294 

4.Cep telefonumdan arandığımda, arayanı beklemeye almanın kaba bir davranış olduğunu 

düşünürüm 
3,2583 1,45807 

5.-Arkadaşlarımla birlikteyken, kulaklıkla müzik dinlememin uygun olmadığını düşünürüm. 3,5417 1,56590 

6.Otobüs gibi toplu alanlarda, kulaklıkla müzik dinlerken sesinin yüksek olmamasına dikkat ederim.  4,0417 1,36828 

7-Arkadaşımla konuşurken, cep telefonumla ilgilenmem ya da sms göndermemin uygun olmadığını 

düşünürüm. 
3,3250 1,46191 

8-Özel günlerde kişiye özgü sms yazarım. 3,4706 1,44283 

9-Özel günlerde gelen smsleri diğer kişilere aynen gönderirim. 2,3000 1,39386 

10-Yürürken cep telefonumla konuşmamaya özen gösteririm. 2,9083 1,42602 

11-Cep telefonu ile konuşurken, tanıdığımı görürsem, görmezden gelip konuşmamı devam ettiririm.  1,4667 ,98675 

12-Toplu taşıma araçlarında telefonla konuşmamaya özen gösteririm. 3,1933 1,42779 

13- Toplu kullanım alanlarda(konferans salonu, kütüphane vs.) telefonumu sessize alırım. 4,5500 1,09889 

14-Telefonumun 24 saat açık kalmasını isterim. 3,3583 1,48831 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, ortaöğretim öğrencileri 1, 3, ve 13. Sorulara tamamen 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Ölçekteki 2, 5, 6,ve 8. Sorulara ise büyük ölçüde katılmışlardır. 

Öğrenciler, 4, 7, 10, 12 ve 14. Sorulara ise kısmen katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ölçekteki 9 ve 11 
numaralı sorulara ise sırasıyla çok az katıldıkları ve hiç katılmadıkları tespit edilmiştir.  

Özaydın tarafından 2009 yılında üniversite öğrencilerine yapılan çalışmayla kıyaslarsak genel 

olarak tüm soruların ortalamaları azalmıştır. Fakat en bariz değişim 2 ve 5. sorulara verilen cevaplarda 
gözlenmektedir. Bu sorularaüniversite öğrencileri tamamen katılırken ortaokul öğrencileri ise büyük 

ölçüde katılmaktalardır. Bu sorulara verilen cevapların ortalamalarındaki düşüşü cep telefonlarının 

2009 yılına göre gelişmesi ve akıllı telefonların daha çok kullanılmasıyla beraber hayatımızda cep 

telefonlarının daha önemli bir yer almasına bağlayabiliriz. Cep telefonlarındaki bu gelişmelere karşın 
14 numaralı soruya katılım ortalamasının yükselmesi beklenirken bu sorunun ortalaması düşüş 

göstermiştir. Bu da ortaokul öğrencilerinin sürekli ulaşılabilir olmak istemediklerini göstermektedir.  
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Bilgisayar Kullanımında Kültür ve Etik 

Tablo 5. Bilgisayar kültürü ve etik 

Bilgisayar kültürü ve etik 
__ 

X 
SS 

15- E-mail yazışmasına kişiye özel hitap ile başlarım. 3,6417 1,35842 

16-Kendimle ilgili önemli haberleri, tanıdıklarıma e-maille göndermenin uygun olduğunu 

düşünürüm. 
2,5083 1,42012 

17- Msn gibi internet ağında okul arkadaşlarımdan gelen teklifleri kabul ederim. 3,2583 1,41121 

18-Gelen e-mailleri geciktirmeden cevaplandırırım. 3,2083 1,33408 

19-Yeni tanıdığım insanları, daha iyi tanımak amacı ile, ismini 

Google’a yazarak hakkında araştırma yaparım 
2,5083 1,48378 

20-Yeni tanıdığım insanların ismini Google’a yazarak hakkında araştırma yaptığımı 

söylerim. 
1,8833 1,2780 

21-İnternet üzerinde sohbet ederken, kimliğimi gizleyerek, insanları yanıltırım. 2,2917 1,59514 

22-Resmi bir e-mail yazışmasında ifadelerime ve kullandığım sembollere dikkat ederim. 4,2083 1,31504 

23- Msn de çevrimiçi olduğum halde çevrimdışı görünmenin uygun olduğunu düşünürüm. 2,6500 1,50434 

24- Gelen e-mailin, içeriğine bakmadan grubumda ki kişilere forward ederim(iletirim). 1,6723 1,15060 

25-Arkadaşlarımla sohbet ederken bir yandan da bilgisayarımla ilgilenirim (oyun vs.)  2,7500 1,54621 

26- Bir yakınımla yüz yüze görüşmek mümkün olduğu halde e-mail atmayı tercih ederim. 2,1333 1,43154 

27- Evde bulunduğum süre içerisinde bilgisayarım mutlaka açık olmalıdır 2,0917 1,40823 

 
Tablo 5’e göre öğrenciler, sadece 22. Soruya tamamen katıldıklarını ve 15. soruya da büyük 

ölçüde katıldıklarını belirtmişlerdir. 17, 18, 23 ve 25 numaralı sorulara ise kısmen katılmışlardır. 

Öğrenciler, 16, 19, 20, 21, 26 ve 27. Sorulara ise çok az katılmışlardır. 24. soruya ise hiç 

katılmamışlardır.  

Ortaokul öğrencilerinin verdiği cevapların ortalamasını üniversite öğrencileriyle kıyaslarsak 

en büyük farklılıkların 21 ve 26. soruda meydana geldiğini görebiliriz. Üniversite öğrencileri bu 

sorulara hiç katılmıyorum diye cevap vermişlerdir fakat ortaokul öğrencileri bu soruları çok az 
katılıyorum diye yanıtlamışlardır.  

 

Televizyon İzlemede Oluşan Kültür ve Etik 

Tablo 6. Televizyon İzlemede Oluşan Kültür ve Etik 

Televizyon kültürü ve etik 
__ 

X 
SS 

28-Arkadaşımın evine gittiğimde tv de sevdiğim bir program 
( maç, dizi vs.) varsa önce tvyi açmasını isterim. 

2,3583 1,38901 

29- Evime misafir geldiğinde tv de sevdiğim bir program(maç, dizi 
vs.) varsa tvyi kapatmam, izlemeye devam ederim. 

2,3193 1,40780 

30- Evde bulunduğum süre içerisinde tv mutlaka açık olmalıdır. 2,0167 1,34091 

31-Başkaları ile birlikte tv izlerken, onlara sormadan sürekli 

kumanda ile kanallarda değişiklik yaparım. 
1,6167 1,04667 

32-Tv için uydu bağlantısı yaptıktan sonra daha fazla tv izlemeye 
başladım. 

2,0417 1,18390 

33-Tv için uydu bağlantısı yapıldıktan sonra aile içi iletişimimde 
azalma oldu. 

1,7417 1,03303 

34- Tv izlerken bir yandan da bir şeyler yerim. 3,5250 1,35326 

 

Tablo 6’ya bakıldığında ortaöğretim öğrencileri sadece 34. Soruya büyük ölçüde 

katılmışlardır. 28, 29, 30 ve 32. Sorulara ise çok az katıldıklarını belirtmişlerdir. 31 ve 33 numaralı 
sorulara ise hiç katılmamışlardır. Öğrenciler televizyon etiği konusunda bilgisayar ve cep telefonu 

etiğine göre daha bilinçlidirler. Bu da televizyonun daha önce keşfedilmiş bir cihaz olduğu için 

etiğinin toplum arasında daha yerleşmiş olmasından kaynaklanır.    
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Ortaokul ve üniversite öğrencilerinin cevaplarını kıyaslarsak eğer yalnızca 30 ve 33 numaralı 

sorularda değişim olduğunu söyleyebiliriz. 30. Soruya, üniversite öğrencileri hiç katılmazken, ortaokul 

öğrencileri çok az katılmışlardır. 33. Soruya da üniversite öğrencileri çok az katılırken ortaöğretim 
öğrencileri hiç katılmamışlardır.  

Tablo 7’ye göre bilgisayar kullanma ve televizyon izleme kültürü ile ilgili kız ve erkek 

öğrenciler arasında farklılıklar saptanmıştır. Kız öğrenciler erkek öğrencilere kıyasla arkadaşlarıyla 

sohbet ederken ve başkaları ile birlikte tv izlerken daha hassas davranmaktadırlar ve yine kız 
öğrencilerin tv izleme süresinde uydu bağlantısı yapıldıktan sonra da pek bir değişim gözlenmemiştir.  

Tablo 8’e göre 7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasında teknoloji kullanımındaki etik ile ilgili 

farklılıklar vardır. 7. Sınıf öğrencileri 8. Sınıf öğrencilerine kıyasla sokakta müzik dinlerken birisiyle 
karşılaşınca ve e-mail yazışmalarında daha hassas davranmaktadırlar. Ayrıca yine 7. sınıf öğrencileri 

kendileri ile ilgili haberleri yakınlarına göndermeyi 8. sınıf öğrencilerine kıyasla daha uygun 

bulmaktadır. 8. sınıf öğrencileri ise 7. sınıf öğrencilerine göre internet üzerinden sohbet ederken 

başkalarını yanıltmayı uygun bulmamaktadırlar.  

Bilgisayar, Telefon Kullanımı ve Televizyon İzlemede Oluşan Kültür ve Etiğin Cinsiyetlere Göre 

Farklılığı 

Tablo 7. Bilgisayar, Telefon Kullanımı ve Televizyon İzlemede Oluşan Kültür VeEtiğin 
Cinsiyetlere Göre Farklılığı 

Cinsiyete göre, Teknoloji kültürü ve etik 

K E 

P __ 

X 

 

SS 

__ 

X 

 

SS 

25-Arkadaşlarımla sohbet ederken bir yandan da bilgisayarımla 

ilgilenirim (oyun vs.) 

2,4746 1,55758 3,0333 1,50667 0,049 

27- Evde bulunduğum süre içerisinde bilgisayarım mutlaka açık 

olmalıdır. 

1,8305 1,35383 2,3500 1,43592 0,045 

31-Başkaları ile birlikte tv izlerken, onlara sormadan sürekli 

kumanda ile kanallarda değişiklik yaparım. 

1,4068 0,81195 1,8000 1,20451 0,039 

32-Tv için uydu bağlantısı yaptıktan sonra daha fazla tv 

izlemeye başladım. 

1,6949 0,96943 2,3333 1,24420 0,002 

* p<.05   

Bilgisayar, Telefon Kullanımı ve Televizyon İzlemede Oluşan Kültür ve Etiğin Eğitim 

Sınıflarına Göre Farklılığı 

Tablo 8. Bilgisayar, Telefon Kullanımı ve Televizyon İzlemede Oluşan Kültür VeEtiğin 

Eğitim Sınıflarına Göre Farklılığı 

Sınıflara göre, Teknoloji kültürü ve etik 

7. Sınıf 8. Sınıf 

P __ 

X 

 

SS 

__ 

X 

 

SS 

1-Sokakta müzik çalarımı dinleyerek yürürken, tanıdığım biriyle 

karşılaştığımda, konuşmak için her iki kulaklığımı da çıkarırım. 
4,5167 0,91117 4,0167 1,39602 0,022 

2.Bankada bir havale yaparken, kuaförde saçımı yaptırırken ya da 

sipariş verirken vb. telefonla konuşmanın doğru olmadığını düşünürüm. 
3,5000 1,44386 4,0333 1,31441 0,036 

11-Cep telefonu ile konuşurken, tanıdığımı görürsem, görmezden gelip 

konuşmamı devam ettiririm. 
1,2333 0,67313 1,7000 1,18322 0,009 

15- E-mail yazışmasına kişiye özel hitap ile başlarım. 4,0500 1,25448 3,2333 1,34501 0,001 

16-Kendimle ilgili önemli haberleri, tanıdıklarıma e-maille 

göndermenin uygun olduğunu düşünürüm. 
2,8333 1,50892 2,1833 1,25538 0,012 

21-İnternet üzerinde sohbet ederken, kimliğimi gizleyerek, insanları 

yanıltırım. 
2,6833 1,66206 1,9000 1,43444 0,007 

27- Evde bulunduğum süre içerisinde bilgisayarım mutlaka açık 

olmalıdır. 
2,3833 1,50808 1,8000 1,24601 0,023 

32-Tv için uydu bağlantısı yaptıktan sonra daha fazla tv izlemeye 

başladım. 
2,2833 1,30308 1,8000 1,00507 0,025 

* p<.05      
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SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ortaokul öğrencileri, sokakta müzik çalarını dinleyerek yürürken tanıdıkları biriyle 

karşılaştıklarında konuşmak için her iki kulaklığı da çıkarma, cep telefonundan arandıklarında uygun 
değillerse arayan kişiyle daha sonra iletişim kurma,toplu kullanım alanlarında(konferans salonu, 

kütüphane vs.) telefonu sessize alma konularına tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler, 

bankada işlem yaparken veya alışveriş yaparken, arkadaşlarıyla birlikteyken kulaklıkla müzik 

dinlemenin uygun olmadığı, otobüs gibi toplu alanlardakulaklıkla müzik dinlerken sesin yüksek 
olmaması, özel günlerde kişiye özgü sms yazma konularına isebüyük ölçüde katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin sosyal alanlarda etik kuralları bildiklerini ve bu kurallara 

uyduklarını göstermektedir. 

Cep telefonundan arandıklarında arayanı beklemeye almanın kaba bir davranış olduğu, 

arkadaşıyla konuşurken cep telefonuyla ilgilenmenin ya da sms göndermemin uygun 

olmadığı,yürürken cep telefonuyla konuşmamaya özen gösterme, toplu taşıma araçlarında telefonla 

konuşmamaya özen gösterme, telefonun 24 saat açık kalmasını isteme konularına kısmen katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Arkadaşlarıyla iletişim kurarken bir yandan cep telefonuyla ilgilenme, ortaokul 

öğrencileri tarafından kısmen onaylamakta, bu durum tamamıyla nezaketsizlik olarak 

algılanmamaktadır. Özel günlerde gelen sms’leri diğer kişilere aynen göndermeye vecep telefonu ile 
konuşurken tanıdığını görüncegörmezden gelip konuşmamaya hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu 

da onların çevrelerine karşı duyarlı ve saygılı birer birey olduklarını gösterir. 

Ortaokul öğrencileri, resmi bir e-mail yazışmasında ifadelerine ve kullandıkları sembollere 
dikkat etmeye tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir.E-mail yazışmasına kişiye özel hitap ile 

başlamaya büyük ölçüde katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin e-posta iletişiminde etik kurallara 

dikkat ettikleri görülmektedir. 

Gelen e-mailleri geciktirmeden cevaplandırmaya vearkadaşlarıyla sohbet ederken bir yandan 
da bilgisayarla ilgilenmeye (oyun vs.) kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, öğrencilerin 

iletişim kurarken bir taraftan teknolojik araçları kullanmayı kısmen uygun gördüklerini 

göstermektedir. 

Öğrenciler, kendileriyle ilgili önemli haberleri tanıdıklarına e-maille göndermeyi uygun 

bulma, yeni tanıdıkları insanları daha iyi tanımak amacıyla isimlerini Google’a yazarak hakkında 

araştırma yapma, yeni tanıdıkları insanların ismini Google’a yazarak hakkında araştırma yaptığını 
söyleme, Internet’te sohbet ederken kimliğini gizleyerek insanları yanıltma, bir yakınıyla yüz yüze 

görüşmek mümkün olduğu halde e-mail atmayı tercih etme, evde bulundukları süre içerisinde 

bilgisayarın mutlaka açık olması konularına çok az katıldıklarını belirtmişlerdir.Gelen e-mailin 

içeriğine bakmadan gruptaki kişilere forwardetmeye (iletmeye) ise hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tv izlerken bir yandan da bir şeyler yemeye büyük ölçüde katıldıklarını belirtmişlerdir.Tv 

izlerken yemek yeme ortaokul öğrencileri tarafından olağan karşılanmaktadır. 

Öğrenciler, arkadaşlarının evlerine gittiklerindetv de sevdikleri bir program ( maç, dizi vs.) 
varsa önce tvyi açmayı isteme, evlerine misafir geldiğinde tv de sevdikleri bir program(maç, dizi vs.) 

varsa tvyi kapatmayıp izlemeye devam etme, evde bulundukları süre içerisinde tvnin mutlaka açık 

olması, tv için uydu bağlantısı yaptıktan sonra daha fazla tv izlemeye başlama konularına çok az 

katıldıklarını belirtmişlerdir.Bunlar öğrencilerin televizyona sanıldığı kadar düşkün olmadığını 
göstermektedir. 

Başkaları ile birlikte tv izlerken, onlara sormadan sürekli kumanda ile kanallarda değişiklik 

yapmaya ve tv için uydu bağlantısı yapıldıktan sonra aile içi iletişimdeazaldığınahiç katılmadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Kız ve erkek öğrencilerin bilgisayar kullanma ve televizyon izleme kültürleri arasında 

farklılıklar saptanmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha hassas davrandıkları ve etik 
kurallara daha çok uydukları belirlenmiştir.İlaveten 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin teknoloji kullanımıyla 
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ilgili farklılıklar gözlemlenmiştir. 7. sınıf öğrencileri email yazışmalarını daha çok önemserken, 8. 

sınıf öğrencileri de internette başkalarıyla konuşurken konuştukları kişileri kandırmama konusunda  

daha hassas davranmaktadırlar. 

Gençlerin teknoloji kültürüne bakış açıları geleceğin etik kuralları konusunda fikir 

vermektedir. Öğrenciler, Internet’i ve teknolojiyi bir önceki nesile göre daha çok kullanmakta ve 

teknolojik araçlara ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin etik kuralları benimsemeleri için empati 

kurabilecekleri diyaloglar hazırlanmalı, etik ile ilgili videolar izletilmeli ve öğrencilerden bu konu ile 
ilgili görüşler istenmelidir. 
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GİRİŞİMCİ FİRMALARIN WEB SİTELERİNDEN DUYGUSAL BİLGİ ÇIKARIMI 

 

Esra KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ1, Eduard Alexandru STOICA2 

1Erciyes Üniversitesi, 2Lucian Blaga University of Sibiu 

 

Öz 

Firmaların sosyal rekabet ortamında müşteri ile doğrudan iletişim kurarak onları anlayabilmelerine 

fırsat tanıyan web siteleri, firmaların görünen yüzüdür. Görüntüsü, içeriği ve kullanımı açısından iyi şekilde 
tasarlanması önemlidir.Web sitelerinin kaitiesinin artırmak amacıylakullanıcılar ile tasarımcılar arasındaki 

araştırma boşluğunun dolması için araştırmalar yapmak gerekmektedir.Web sitesi içeriğinin nasıl olacağı 

konusunda literatürde yapılmış duygu analizi araştırmaları yeterli değildir. Bu çalışmada “iyi bir girişimci web 

sitesinin kullanılan metinsel içeriğe göre ortalama mutluluk değeri ne olmalıdır?” araştırma sorusuna cevap 

vermek için, 2015 Forbes1’a gore ilk 100 en iyi girişimci web siteleri analiz edilmiştir. En iyi girişimci firmalar 

arasındaki ilişkiler ve çevrim içi valans değerleri tespit edilmiştir. Firmalar, karar verme aracı olarak bu ortalama 

mutluluk değerini kullanarak web sitelerini tasarlayabileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler:Girişimcilik Web Siteleri, Duygusal Analiz, Mutluluk, Doğal Dil Işleme, Web 

Metin Madenciliği, Sosyal Medya 

 

EMOTIONAL KNOWLEDGE EXTRACTION FROM ENTREPRENEURIAL FIRMS’ 

WEBSITES  

 

Abstract 

Websites which gives the opportunity to the firms to communicate directly with their customers are the 

visible faces of the firms. Designing a website is important in terms of the its contents, visuality, and ease of 

use. There is a gap between the designers and the users languages. In order to increase the quality of the 

websitesthe gap must be filled. Literature is not enough in the field of the website emotional content analysis.In 

this research we answer the research question which is “what should be a good entrepreneur website's happiness 

average value in the unstructured content of the website?” to increase the website quality. We analyze the 

Forbes2 2015 best 100 entrepreneur websites. We extract online relations and emotional valence values of the 

best entrepreneur firms. Firms could ıse these findings in order to give decisions while designing their website 

contents. 

Keywords: Entrepreneurial Web Sites, Emotional Analysis, Happiness, Natural Language Processing, 

Web Text Mining, Social Med 

 

GİRİŞ 

Girişimci firmalar, web sitelerini birçok kriteri göz önüne alarak tasarlamalıdırlar. 

Ölçülemeyen yönetilemeyeceği için, tasarladıkları içeriği duygsal yönden ölçebilmelidirler. Uzun 

vadede ise, yönetemezlerse, müşterilerin web sitesi yolu ile davranış değişikliklerini kontrol 

edemezler. Web sitelerinin duygusal kontrolü, adaptasyon açısından da önemlidir. Firmalar, gerçek 
zamanda verileri bu web siteleri vasıtası ile toplayacaktır. Dolayısıyla, web sitelerinin kullanıcılarında 

bırakmak istediği duygusal değer bilinmeli ve kontrol edilmelidir. 

Mutluluk kavramı uzun yıllardır farklı disiplinlerden araştırmacıların dikkatini çeken insanlık 
için önemli bir konudur.Psikoloji (Neugarten, 1961; Veenhoven, 1984; Veenhoven, 2012(a); 

Veenhoven, 2012(b)), davranış ekonomisi (Kahneman et al., 2004), ve ekonomi (Frey and Stutzer, 

                                                             
1 Forbes: http://www.forbes.com/ 
2 Forbes: http://www.forbes.com/ 
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2001). Frey and Stutzer (2001) alanları başta olmak üzere birçok alanda mutluluk araştırmaları 

mevcuttur. Jalloh ve digger araştırmacılar (2014) literatürdeki mutluluk araştırmalarını, ölçeklerini ve 

kavramlarınıincelemişlerdir.  

Birçok araştırmacı mutluluğu klasik anket yöntemleri ile ölçmüştür. Bazı ölçekler: Single-Item 

Measurement of Happiness (Abdel-Khalek, 2004); Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky and 

Lepper, 1999); Satisfaction with Life Scale (SWLS) (Diener et al., 1985); Oxford Happiness 

Questionnaire (Hills and Argyle, 2002); ve Bhutan’s Gross National Happiness Index (Ura et al., 
2012). Bu ölçekler sınırlı katılımcı sayısını gerektirir. Sosyal ağ araştırmaları son yıllarda önem 

kazanmıştır (Pitic et al., 2003; Stoica et al., 2013; Stoica et al., 2014). Bu ölçekler, sosyal ağlar göz 

önüne alınarak geliştirilmemiştir. Kişisel algılara dayanan bu teknikleri kalabalığın 
gücünden(Surowiecki, 2005) faydalanacak yeni sayısal platformlara uygun hale getirmek 

gerekmektedir. Son yıllarda büyük veriler mutluluk konularında çalışılmaya başlanmıştır 

(KahyaÖzyirmidokuz and Stoica, 2016). 

Sosyal ağlarda duygu çıkarımı yapılmış araştırmalar literatürde mevcuttur (Mostafa, 
2013;Yassine and Hajj, 2010;Brew et al., 2011;You, DesArmo and Joo, 2013; Mogilner et al., 2011). 

Kamvar and Harris (2010) “We Feel Fine” projesi ile kalabalığın duygularını tespit etmektedir. 2005 

yılından beri “I feel” ve “I am feeling”ile başlayan cümleleri internet üzerinde toplayarak analiz 
etmektedirler.  

Dodds ve Danforth (2010) bu sözlüğü kullanarak farklı disiplinlerde büyük ölçekli verilerden 

çalışma zamanında duygu çıkarımı yapmak üzere University of Vermont’de bir proje grubu 
yönetmektedirler. Gerçek zamanda mutluluk ölçen “hedonometer”ı geliştirmişlerdir. Affective Norms 

for English Words (ANEW) sözlüğünü (Bradley and Lang, 1999) kullanmışlardır. ANEW, dilsel 

terimlerden duygusal çıkarımlar yapmak üzere İngilizce için geliştirilmiş bir standarttır.Ayrıca, 

Amazon’s Mechanical Turk’ün kalabalık kaynaklı geliştirilmiş labMT 1.0 sözlüğünü de 
kullanmaktadırlar. Dodds ve diğer araştırmacılar (2015) 10 dilde araştırmalarına devam etmektedirler.  

Bu çalışmada, “İyi bir girişimci web sitesinin kullanılan metinsel içeriğe gore ortalama 

mutluluk değeri ne olmalıdır?” araştırma sorusuna cevap almak üzere, 2015 Forbes’a gore ilk 100 en 
iyi girişimci web siteleri analiz edilmiştir. En iyi girişimci firmalar arasındaki ilişkiler ve çevrim içi 

valans değerleri tespi edilerek iyi bir girişimci web sitesinin sahip olması gereken ortalama valans 

değeri tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Duygusal bilgi çıkarımı özellikle sosyal ağlar söz konusu olduğu zaman karmaşık analiz 

yöntemlerini kullanmayı gerektirir. Özellikle mutluluk ölçümü disiplinler arası araştırmaları gerekli 
kılar. Araştırmamızda, web madenciliği, doğal dil işleme, benzerlik analizleri ve valans duygusal 

değer tespiti kullanılmıştır. Bu araştırmada, “İyi bir girişimci web sitesinin kullanılan metinsel içeriğe 

göre ortalama mutluluk değeri ne olmalıdır?” araştırma sorusuna cevap almak üzere, 2015 Forbes’a 
gore ilk 100 en iyi girişimci web siteleri,ANEW (Bradley and Lang, 1999) sözlüğünden faydalanarak 

analiz edilmiştir. En iyi 100 girişimci firmalara ait web sitelerine ait URLler web madenleme ile 

otomatik olarak çevrim içi toplanmıştır. 
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Doğal Dil İşleme 

Veriler web sayfaları olarak bilgisayar ortamına çekilince, her web sitesi metin madenciliği 

(TM) teknikleri ile dökümanlara dönüştürülmüştür. Yüz adet dökümandan oluşan veri matrisine doğal 
dil işleme teknikleri uygulanmıştır. Şekil 1’de metin döküman analizi gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Doğal dil işleme teknikleri 

 

 

Araştırma doğal dil işleme sürecinde kullanılan TF-IDF (Terim Frekans-Ters Belge Frekans, 

Term Frequency- Inverse Document Frequency), birkelimenin döküman içindekini önemini yansıtan 
nümerik bir istatistiktir (Kahya Özyirmidokuz, 2014). Eşitlik(1) ve Eşitlik(2)’de TF-IDF 

gösterilmektedir. 

 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) = 𝑓(𝑡, 𝑑)/max{𝑓(𝑡, 𝑑):𝑊 ∈ 𝑑}   (1) 

 

𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = log(
|𝐷|

|{𝑑∈𝐷:𝑡∈𝑑}|
)     (2) 

 

Şekil 1’de gösterildiği gibi, parçalara ayırma (tokenization) işlemi, dökümanları anlamlı 
parçalara bölmek için kullanılmıştır. Sözcükler arasındaki boşluklara göre dökümanlar kelimelerine 

ayrılmıştır. Girişimci web sitelerinin dönüştürüldüğü her dökümandaki kelimeler küçük harflere 

dönüştürülmüştür. Daha sonra, “transform cases”işlemi ile bir döngü içinde bütün kelimelerdeki 
harfler küçük harfe veya büyük harfe dönüştürülmüştür. Dur-kelimeleri (stop-words) olarak 

adlandırılan, ve modelde herhangi bir anlamı olmayan “but, and, or” gibi bağlaçlar ve gereksiz 

sözcükler kelime listesinden çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, iki karakterden küçük ve 15 karakterden 

büyük olan kelimeler silinmiştir. Ayrıca, html kodları da listelerden temizlenmiştir. Doğal dil işlemede 
kelime vektörü oluştururken, kelimelerin eklerini kaldırmak (stemming) gerekmektedir. Bu 

araştırmada, Snowball algoritması ile kelimelerin kökleri tespit edilerek, yine otomatik olarak ekleri 

kaldırılmıştır.  

Doğal dil işleme işlemlerinin sonucunda satırları dökümanlardan sütunları kelimelerden 

oluşan nümerik bir matris olan (Stoica and Kahya Özyirmidokuz, 2015) kelime vektörü elde edilir. 

Sütunlarla satırların kesişimlerinde kelimelerin sıklıkları yer alır. Araştırma sonucunda 9980 kelime ve 

kelimelere ait frekans tabloları elde edilmiştir. Tablo 1’de, 100 girişimci web sitesinden elde edilen 
ortak kelimelerin sıklık değeri yüksek olanlara ait bazı kelimeler gösterilmektedir.  
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Tablo 1. Kelime listesi 

Kelimeler Toplam sıklık Doküman sıklığı 

categori 891 16 

link 757 23 

page 688 23 

article 685 16 

twitter 634 23 

count 504 13 

show 501 20 

author 499 13 

summary 456 16 

quality 454 3 

video 432 14 

social 400 19 

facebook 345 19 

 

Dökümanlara doğal dil işleme teknikleri uygulandıktan sonra Mixed Euclidean Distance 

benzerlik analizi yapılmıştır. Dökümanlar arasındaki mesafeler ölçülerek her iki döküman arasında 
benzerlik mesafeleri elde edilmiştir. Şekil 2’de elde edilen 23 düğümün benzerliklerini gösteren 

KKLayout tipi ağ grafiği gösterilmektedir.  

 

Şekil 2. KK-Layout ağ grafiği 

 

 

Kelime Listelerinden Mutluluk Ölçümü 

Tecrübelere dayanan hislerin ölçümü açısından nörolojik veya tanımlama seviyelerinden 

ziyade 2 temel boyut kullanılmalıdır (Fox 2008; 120). Birincisi, pozitif ve negative arasında değişen 

valans değeridir. Diğer boyut ise arousal seviyesidir.  Duygular bu iki boyut ile tanımlanabilir, 

ölçülebilir (Barret, 2006) Bu boyutlar daha güvenilir sonuçlar üretmektedir (Thelwall et al., 2011). 

Bu araştırmada, valans değeri mutluluk ölçümünü belirlemek için kullanılmıştır. ANEW 

(Bradley and Lang, 1999) sözlüğü içerisinde, kelimelere karşılık gelen duygusal valans değerleri 

mevcuttur. Bir metindeki ortalama valans değeri 𝜈𝑡𝑒𝑥𝑡’i tespit etmek için Eşitlik (3)’den (Bradley and 
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Lang, 1999) faydalanılmaktadır. 𝑓𝑖, kelimenin metin içindeki sıklığını vermektedir (Dodds and 

Danforth, 2010).Ortalama psikolojik valans değeri, bize metne ait mutluluk seviyesini vermektedir.  

 

𝛾𝑡𝑒𝑥𝑡 =
∑ γ𝑘∗f𝑘𝑘

∑ f𝑘𝑘
 (3) 

 

Tablo2’de kelime vektörüne ait bazı kelimeler, dökümanlarda kullanım sıklıkları ve ortalama 
valans değerleri verilmektedir. Eşitlik 3’ün kelime vektörü ve ANEW sözlüğündeki valans değerlerine 

uygulanması sonucu elde edilen web sitesi ortalama mutluluk değeri7.97 olarak hesaplanmıştır. Bu 

değer ortalama üzerinde bir değerdir. Ayrıca, diğer araştırmalar ile de kıyaslandığında (Kahya 
Özyirmidokuz and Stoica, 2016) mutluluk seviyesi yüksek bir değerdir.  

Bu araştırma sonucu olarak, iyi bir girişimci web sitesinin yapısal olmayan içeriği gözönüne 

alındığında, web sitesinin ortalama mutluluk değeri ortalamanın (7.97) üzerinde olmalıdır.  

 

Table 2. Kelimeler ve ortalama valans değerleri 

Kelimeler Average valence Frequency 

adventure 7,60 2 

hope 7,05 20 

garbage 2,98 0 

death 1,61 17 

agreement 7,08 5 

beautiful 7,60 9 

food 7,65 21 

freedom 7,58 17 

friend 7,74 22 

good 7,47 72 

 

SONUÇLAR  

Firmalar web tasarımındaki doğru stratejiler ile firmalar işlerini uluslararası boyutlarda 

büyüme fırsatı yakalayabilirler. Günümüzde tüketicilerin çoğu sosyal ağlar üzerinden firmaları 

inceleyerek davranışlarını belirlemektedirler. Ayrıca web siteleri düşük maliyetli bir reklam aracıdır. 
Bu derece önemli bir aracı, sosyal ağlarda üstünlük kurabilmek için iyi değerlendirebilmek ve 

tasarlamak gerekir. 

İyi bir girişimci web sitesinin sahip olması gereken özellikler e karar verirken sitenin 

içeriğinde yer alması gereken kelimeler ve bu kelimelerin kullanıcıya duygusal etkisi de dikkate 
alınmalıdır. Bu araştırmada, en iyi 100 girişimci web sitesinin yapısal olmayan içeriği madenlenerek, 

içeriğinoluşturduğu ortalama mutluluk etkisi tespit edilmiştir.  

Yazılım geribildirim analizi, sistemin performansını artırır. Yeniden yapılanan sistem kullanıcı 
memnuniyetini artırır ve böylece, yazılım kalitesi de iyileştirilmiş olur. Bu araştırmada, geleneksel 

şekilde yazılım değerlendirme yapılmıştır. Web sitesinin değerlendirilmesinin yanı sıra, kullanıcı 

geribildirimleri de çalışma zamanında değerlendirilecektir. Bu araştırma sonuçları dikkate alınarak 

geliştirilecek bir girişimci web sitesinin kullanıcılarında oluşturduğu mutluluk etkisi ölçülmesi 
hedeflenmektedir. Böylece, tasarımcılar ile kullanıcılar arasındaki boşlukta yer alan araştırma 
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sorularından bir kısmına daha cevap bulunmaya çalışılacaktır.  
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SİBER GÜVENLİK VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMIYLA BİR DEĞERLENDİRME 

 

Mustafa BOYACI1, Recep BENZER2, Bünyamin CİYLAN3 

1Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,2Milli Savunma Bakanlığı, 3Gazi Üniversitesi 

 

Öz 

Bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle; kurum ve kuruluşların bilgi toplumuna dönüşümü 

belirgin bir şekilde hızlanırken; uluslararası arenada bilgi varlıklarının korunmasında önem arz eden siber 

güvenlik de oldukça önemli hale gelmektedir. Bu çalışmayla; ülkemizin elektronik haberleşme sektörüne yön 

veren üst kurulu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun sorumluğunda olan bir takım önemli 

verilerin yapay sinir ağları aracılığıyla modellenmesiyle elektronik haberleşme sektörüne yönelik güvenlik 

önlemlerinde ne tür tedbirler alınabileceği hususu incelenecektir. Bu çalışma ile gerek BTK gerekse BTK’nın 
düzenleyici rol oynadığı hizmetleri kullanan ülkemiz insanın kişisel bilgilerinin güvenliğine katkı sağlanması 

açısından oldukça önem arz edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Yapay Sinir Ağları, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi 

 

CYBER SECURITY AND AN EVALUATION APPROACH WITH ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS  

 

Abstract 

With developments in information technologies, while institution and organizations have accelerated to 
transform into an information society , cyber security which is important for the protection of information assets 

in the international area has become very important. With this study, the subject includes a number of important 

data is modeled with artificial neural network and what kind of security measures issues that is owned by 

supreme board Information and Communication Tecnology Authority’s (ICTA) guiding the electronic 

communications sector of our country, will be examined for the electronic communications sector. It is 

contemplated that this study will be significant guide for the security of personel informations of  both people 

house the services designed with ICTA’s regulatory and ICTA. 

Keywords: Cybersecurity, Informationsecurity, Artificial Neural Networks, Mobile Device 

Registration System 

 

GİRİŞ 

Çağımızda Bilgi Teknolojileri (BT) sağladığı imkânlarla günlük yaşantımıza sürekli yenilikler 

ve kolaylıklar sunmaktadır. BT’de meydana gelen bu gelişmeler kurumsal anlamda hizmet veren 
sektörlerde (bilgi teknolojileri, eğitim, finans, güvenlik, haberleşme, sağlık vb.) özelliklekamu 

kurumlarının ve özel şirketlerin iş akışlarında belirgin bir seviyede kolaylıklar sağlamıştır. 

BT’de yaşanan bu kolaylıklar, kurum ve kuruluşların iş süreçlerinde değişimlere neden 

olmuştur. Bu değişimlerin en önemli göstergelerinden birisi, kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan 
hizmetlerin her geçen gün artan ölçüde elektronik uygulamalara (e-devlet, e-ticaret, e-eğitim vb.) konu 

olmasıdır. Bu gelişmelere bağlı olarak, kurum ve kuruluşlarda iş süreçlerini e-ortama taşımaya ve 

resmi yazışmalar, tebligatlar, başvurular, ihtarnameler ve sözleşmeler de dâhil olmak üzere e-ortamda 
çok sayıda bilgi ve belge üretmeye başlamıştır. 

Bilişim sistemlerinde üretilen bilgi ve belgeler sahip olunan bilginin oldukça kolay bir şekilde 

kullanımına ve hizmete sunumuna imkân tanımasına karşın beraberinde güvenlik zafiyetlerini de 

getirmiştir. Örneğin herhangi bir kurumun iç ağında güvenli bir şekilde yazışmalarının 
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Sonuç

YSA 
Analizi

5237, 5809, 
5070, 5651, 

Ulusal Sib. Güv. 
Stratejisi

ISO/IEC 27001, 

PCI DSS, COBIT, 
HIPAA, ITIL

Siber Ortam, Siber Güvenlik, 
Ulusal Siber Güvenlik, Siber 
Suç, Altyapı, Kritik Altyapı

Veri, Bilgi, Bilgi Güvenliği, 
Gizlilik, Bütünlük, Erişebilirlik 

gerçekleşmesini sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) işlemlerin ve iş süreçlerinin 

hızlanmasına imkân tanımasına karşın bu sistemlerin korunması da gerekmektedir.  

Bu çalışma ile ülkemizdeki elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici ve denetleyici üst 
kurulu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bünyesinde bulunan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi 

(MCKS) aracılığı ile 2007-2015 yıllarına ait savcılık ve mahkeme talimatı ile elektronik haberleşme 

bağlantısı kesilen/açılan cihaz sayıları üzerinden siber güvenlik ve yapay sinir ağları (YSA) 

yaklaşımıyla mantıksal bir model geliştirilecektir. Bu modelle; MCKS’nin icra ettiği önemli 
fonksiyonlardan birisine ait olanelektronik haberleşme bağlantısı kesilen/açılan cihaz sayılarıile siber 

güvenlikle ilgili olarak örneğin 2023 yılındaelektronik haberleşme cihazlarının kaç tanesinin hukuki 

olarak bir davaya veya şikâyete konu olma durumu irdelenecek ve siber güvenlik yaklaşımıyla bu 
sistemde siber güvenliğe (Başbakanlık, 2016) ilişkin ne tür önlemleralınabileceği hususuna yönelik 

öneriler sunulması hususunda siber güvenlikle ilgili uluslararası düzenlemelerden ve ülkemizde 

yapılan düzenlemelerden faydalanılarak bir çalışma yapılması planlanmaktadır. 

SİBER GÜVENLİK VE YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) YAKLAŞIMINDAKİ 

ÖNEMLİKAVRAMLAR 

Söz konusu model Şekil 1’deki yapı üzerine bina edilirken siber güvenlik ve YSA kapsamında; veri, 

bilgi, bilgi güvenliği prensipleri, siber ortam,siber güvenlik, ulusal siber güvenlik, siber suç, altyapı, 
kritik altyapı ve YSAkavramlarına ait tanımın yapılması söz konusu çalışmaya ait kavramsal 

çerçevesinin anlaşılmasında önem arz etmektedir. 

Şekil 1. Siber güvenlik ve YSA yaklaşımındaki temel unsurlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siber Güvenlik 

 

 

 

Bilgi Güvenliği 

 

 

Uluslararası Düzenlemeler 

Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler 

 

 

Kurum Verilerinin Analiz Edilmesi 

Sonuç ve Öneriler 

 



 

34 
 

PROCEEDINGS 

Veri ve Bilgi Nedir? 

Veri: Veri, bilginin yapıtaşını oluşturan ham gerçekler anlamına gelip bilginin elde edilebilmesi için 

yorumlanabilme özelliğine sahip olmasıdır (SumathiandEsakkirajan, 2007). 

Bilgi: Bilgi kelimesinin menşei, Latince’deki herhangi bir şeye şekil vermek anlamına gelen 

“informare” kelimesinden gelmektedir (Gammaıtone, 2016). Sözlük anlamıyla bilgi; “Bilişim 

sistemlerinde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişininveriye yönelttiği anlam”olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2016).Bilgi; işlenmiş, düzenlenmiş ve özetlenmiş veri anlamına da 
gelmektedir (GuptaandMittal, 2009). 

Bilgi Güvenliğinin Prensipleri 

Bilgi güvenliği temel olarak gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel 
prensipten oluşmaktadır. 

Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler veya sistemler tarafından ifşa edilmesine karşı korunmasıdır. 

Gizlilik, yalnızca erişim hakkına ve yetkisine sahip kişilerin bilgiye erişip herhangi bir şey 

yapabilmesini sağlamaktadır.  Bir başka deyişle kişilerin ancak ve ancak yetkileri ve sahip olduğu 
haklar dâhilindeki bilgiye erişmelerinin garanti edilmesidir. Yetkisiz kişiler veya sistemler bilgiyi 

görüntüledikleri zaman gizlilik kırılmaktadır. Bilginin gizliliğini korumak için; bilginin 

sınıflandırılması, güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi, genel güvenlik politikalarının uygulanması, 
bilgi güvenliği sorumlularının ve son kullanıcıların eğitilmesi gibi önlemler alınabilmektedir. Bilginin 

gizliliği; çalışanlar, müşteriler veya hastalar hakkında kişisel bilgiler olduğu zaman oldukça değer 

kazanmaktadır (WhitmanandMattord, 2011). 

Bütünlük: Bilginin kasıtlı, yetkisiz veya kazara olabilecek değişikliklere karşı korunmasıdır.  

Ayrıca verinin programlar veya işlemler tarafından değiştirilmesine karşı korunması da oldukça 

önemlidir (WhitmanandMattord, 2011). Bilginin bütünlüğünün sağlanabilmesi için kesinlik, doğruluk 

ve geçerlilik kriterlerine sahip olması gerekmektedir. 

Erişilebilirlik: Yetkilendirilmiş kullanıcıların veya sistemlerin enterferansa ve engellemeye 

maruz kalmaksızın kullanılabilir formattaki bilgiye erişmek istedikleri zaman ulaşabilmeleridir 

(WhitmanandMattord, 2013). 

Siber Ortam: Tüm dünyaya ve uzaya yayılmış durumda bulunan bilişim sistemlerinden ve 

bunları birbirine bağlayan ağlardan oluşan ortamı ifade eder(BTK, 2016a). 

Siber Güvenlik: Siber ortamı oluşturan bilişim sistemlerinin saldırılardan korunmasını, bu 
ortamda işlenen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin güvence altına alınmasını, saldırıların 

ve siber güvenlik olaylarının tespit edilmesini, bu tespitlere karşı tepki mekanizmalarının devreye 

alınmasını ve sonrasında ise sistemlerin yaşanan siber güvenlik olayı öncesi durumlarına geri 

döndürülmesini ifade eder(BTK, 2016a). 

Ulusal Siber Güvenlik: Ulusal siber ortamda bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla 

sağlanan her türlü hizmet, işlem ve verinin ve bunların sunumunda yer alan sistemlerin siber 

güvenliğini ifade eder(BTK, 2016a). 

Siber Suç: Bir bilişim sisteminin kullanılmasıyla bir bilişim sisteminin güvenliğini, verilerini 

veya kullanıcılarını hedef alarak işlenen suçları ifade eder (EGM, 2016). 

Altyapı: İngilizce “alt” anlamına gelen “infra” ve “yapı” anlamına gelen “structure” 

kelimelerinin birleştirilmesiyle meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşturulan altyapı kelimesi ilk defa 
ABD’de “Harabe İçinde Amerika” adlı kitabın yayımlanmasıyla öne çıkmış ve altyapı kelimesinin 

tanımı ve kapsamı belirlenmeye çalışılmıştır(Turhan, 2010).    
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Kritik Altyapı: İşlediği bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda, 

 Can kaybına, 

 Büyük ölçekli ekonomik zarara, 

 Ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına 

yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapıları ifade eder(BTK, 2016a). 

Yapay Sinir Ağı: YSA ile ilgili ilk çalışmalar 20. yy’nin başlarında başlamış ve günümüze 
kadar devam etmiştir. İlk YSA sinir ağı modeli; nörolog W. McCulloch ile matematikçi W. Pitts 

tarafından 1943 yılında geliştirilmiştir. Bu model, beynin hesaplama kabiliyetinden esinlenerek bir 

elektronik devre şeklinde modellenmiştir (Şubaşı, 2010). Özetle YSA; beynin bir özelliğini yerine 

getirebilmek için modellenen bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Shiffman, 2016). 

 

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla kurum ve kuruluşların yapmış oldukları iş 
ve işlemler elektronik ortama taşınmış ve taşınmaktadır. Bu gelişmeler söz konusu iş ve işlemlerle 

ilgili süreçlerin daha hızlı ve daha verimli işlemesini sağlamış ve dolayısı ile hizmet kalitesini büyük 

ölçüde artırmıştır. Ancak, bu durum son derece olumlu etkilerin yanında birtakım endişeleri de 

beraberinde getirmiştir. Bu hususların başında da şüphesiz birbiriyle iç içe girmiş olan veri, bilgi ve 
siber güvenliğin sağlanması gelmektedir. 

Bu doğrultuda;  veri ve bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda uluslararası düzeyde 

geçerliliğe sahip standartlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu standartlar sayesinde özellikle kurum ve 
kuruluşlar veri ve bilgi güvenliğini sağlama hususunda sistematik ve yol gösterici bir rehber 

edinmişlerdir. Bu standartlardan/düzenlemelerden en önemlileri ve yaygın olanları; ISO/IEC 27001, 

PCI DSS, COBIT, HIPAA ve ITIL’dır. 

ISO/IEC 27001 

ISO/IEC1 27000 standartları serisinin bir serisi olup kurumların bilgi varlıklarının güvenliğinin 

sağlanmasını hedefleyen bir standarttır. Bu standart bilgi varlıklarının yönetimini ve güvenliğinin 
sağlanmasını, temelde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) olarak adlandırılan yönetim 

yaklaşımı ile sağlamaktadır(ISO, 2016). 

ISO 27001 Standardı belli aralıklarla ISO tarafından güncelleştirilmektedir. Standardın 2013 
sürümünde bir önceki sürümde yer alan BGYS PUKO (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) yönetim 

yaklaşımı bırakılmış olup bu sürüm; ISO 22301:2012 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ndeki süreçlere 

uyumluluk göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda; ISO 27001:2013 sürümü aşağıda yer 

alan 11 başlığı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır (İnnova, 2013): 

 Giriş 

 Kapsam 

 Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar 

 Terimler ve Tanımlar 

 Organizasyon Bağlamı 

 Liderlik 

 Planlama 

 Destek 

 Operasyon 

 Performans Değerlendirme 

                                                             
1 ISO/IEC (The International OrganizationforStandardizationandThe International ElectrotechnicalCommission - 

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu): Dünya çapında 

standardizasyon için uzmanlaşmış bir sistemi meydana getirmektedir.. 
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 İyileştirme 

PCI DSS 

PCI DSS (PaymentCardIndustry Data Security Standard) yani Ödeme Kartları Endüstrisi Veri 

Güvenliği Standardı, kartlı ödeme sistemlerinin veri güvenliğinin sağlanması amacıyla 
MastercardWordwide, Visa Inc.,American Express gibi uluslararası kartlı ödeme markaları tarafından 

desteklenen PCI İcra Kurulu tarafından çıkarılmış standarttır. 

COBIT 

COBIT (Control Objectivesfor Information andRelatedTechnology) terim olarak, bilgi ve 
bilgiyle ilgili teknolojiler için kontrol hedefleri anlamına gelmektedir. COBIT, şu şekilde de 

tanımlanmaktadır (TBD, 2008): 

Bir kurumda teknolojinin kullanımından ve BT yönetişimi ile kontrol geliştirmekten türeyen 
faydayı en üst düzeye çıkarmaya yardım etmesi için yöneticilere, denetçilere ve BT kullanıcılarına 

genel olarak kabul görmüş ölçüler, göstergeler, süreçler ve en iyi uygulamalar sağlar. 

COBIT’invizyonu; bilişim teknolojileri yönetişim (IT governance) modeli olmaktır. COBIT sadece bir 

denetim aracı değil, aynı zamanda bir yönetişim aracı olma amacını taşır. Bu nedenle yönetimden 
bilişim teknolojileri personeline kadar kurum içi ve dışında, kurumun varlığı ve sağlıklı faaliyet 

göstermesi konularında risk üstlenen çeşitli taraflara fayda sağlama amacını da yerine getirmeyi 

hedefleyen kontrol hedefleri olarak tanımlanmaktadır. 

COBIT, kurum ve kuruluşlar ile onların üst düzey yöneticileri için; 

 İş kararlarını desteklemek için yüksek kaliteli bilginin sağlanması, 

 BT yatırımları ile kendi amaçlarını gerçekleştirmek ve BT’nin etkili ve yaratıcı özelliklerinin 

kullanılması,  

 BT ile ilgili risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesinin sağlanması, 

 Teknoloji uygulamalarının sağlıklı ve etkili kullanılması yoluyla organizasyonun başarı 

seviyesinin artırılması, 

 BT hizmetlerinin ve teknolojilerinin maliyetlerinin optimize edilmesi, 

 İlgili yönetmelikler, düzenlemeler, sözleşmeden doğan anlaşmalar ve politikalarla 

uyumluluğunun sağlanması 

konularını hedef almakta ve bu konularda daha verimli organizasyon yapıları oluşturmak üzere 

mücadele etmektedir (ISACA, 2012). 

HIPAA 

HIPAA (HealthInsurancePortabilityandAccountabilityAct), 21 Ağustos 1996’da kabul edilen 

Amerikan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası’nın kısaltmasıdır (HHS, 1996). 

Bu kanunun gizlilik kuralları ile bireylerin tanımlanmış sağlık bilgisi gerek bir ortamda 
muhafaza edilsin gerekse ağ üzerinde iletim halinde olsun söz konusu sağlık bilgisinin tamamının 

korunması gerekmektedir. 

HIPAA, internet veya elektronik sistemler aracılığıyla bireylerin tanımlanmış sağlık bilgilerini 
kullanan kurum ve kuruluşlara bu bilgilerin korunması hususunda zorunluluk getirmektedir. Bireylerin 

tanımlanmış sağlık bilgilerini kullanan kurum ve kuruluşlar; hastaneler, eczaneler, ecza depoları, kaza 

ve sağlık sigorta acenteleri, tıbbi cihaz satan firma gibi kurum ve kuruluşlardır (HHS, 2000). 

ITIL 

ITIL2 (The Information TechnologyInfrastructure Library), bilgi teknolojileri alt yapı 

kütüphanesi anlamına gelmektedir. ITIL; BT aracılığıyla sunulan hizmetlerin yönetilmesini sağlayan 

                                                             
2 ITIL (The Information TechnologyInfrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi): ITIL, 

1987'de İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir. İş süreç yaklaşımı sayesinde ITIL müşteri, 

tedarikçi, BT bölümü ve kullanıcıları arasında başarılı bir şekilde iletişim kurulmasını sağlamaktadır. 



 

37 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

ve söz konusu hizmetlerin iş süreçlerinde kullanıcıların merkezi bir rol üstlendiği hizmet yönetim 

metodolojisidir (HKSAR, 2008). 

ITIL hizmet yönetimi, 

 Kullanıcıların ve müşterilerin BT hizmetlerinden memnuniyetini arttırma,  

 Geliştirilmiş hizmet erişimi ile doğrudan işletmeye kar ve ün kazandırma, 

 Geliştirilmiş kaynak yönetimi ile zaman kaybını önleyerek mali kazanım elde etme, 

 Pazarlama için yeni hizmetler ve ürünler sunma, 

 Karar alma ve riskleri azaltma 

gibi hususlarda kazanım sağlamaktadır (AXELOS, 2011). 

ITIL’de müşterilere sunulacak bir hizmete başlamadan önce, tasarım sırasında söz konusu 

hizmetin bir kurum için kazanıma dönüşebilmesinde o hizmette kullanılacak verinin ve bilginin 

güvenliğinin sağlanması ehemmiyet arz etmektedir (TBD, 2011). 

 

ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMELER 

Günümüzde BT’de yaşanan gelişmelerle bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleşen suçlar da 
doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu kapsamda; ülkemizde bilişim suçlarına yaptırım uygulanması, 

bilgi güvenliği ve siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin 5237, 5809, 5070, 5651 sayılı kanunlarda, 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı ve İnternet Geliştirme Kurulu ile bir dizi 
tedbir alınmıştır. 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) 

TCK’nın Onuncu Bölümü’nde Bilişim Alanında Suçlar tanımlanmaktadır. Bu bölüm;Madde 
243, Madde 244, Madde 245 ve Madde 246’dan oluşmaktadır.  

Bilişim sistemine girme isimli Madde 243’te; Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 

değiştirme isimli Madde 244’te; Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması isimli Madde 

245’teve bu maddelerle birlikte; Yasak cihaz veya programlarMadde 245/AileTüzel kişiler hakkında 
güvenlik tedbiri uygulanması iseMadde 246 ile kanuni olarak düzenlenmiştir. 

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 

Kanun ile kişisel veri ve gizliliğinin korunması, siber güvenliğin sağlanması ve Siber 
Güvenlik Kurulu gibi önemli hususlarda düzenleme yapılmıştır.  Bakanlığın (Ulaştırma Haberleşme ve 

Denizcilik Bakanlığı) görev ve yetkileri isimli Madde 5’in h) bendinde; 

“Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak, 

ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılar ile ait oldukları kurumları ve konumları 

belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlemek, her türlü siber 
müdahale aracının ve millî çözümlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapmak, 

yaptırmak ve bunları teşvik etmek ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı 

artırma çalışmaları yürütmek, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 
uyması gereken usul ve esasları hazırlamak.” hükmü bulunmaktadır. 

Kurumun (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) görev ve yetkileri isimli Madde 6’nın v) 

bendinde; “Siber güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya 
Siber Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya 

diğer birimleri marifetiyle yerine getirmek.”hükmü bulunmaktadır. 

Siber Güvenlik Kurulu isimli Ek Madde 1’de; 
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“Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve 

bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Bakanın başkanlığında Siber 
Güvenlik Kurulu kurulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak bakanlık ve kamu kurum ve 

kuruluşları ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması isimli Madde 51’de de kişisel verilerin 

işlenmesi ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.Görüldüğüüzere; 5809 
sayılı kanunla kişisel verilerin işlenmesinden siber güvenlik ve Siber Güvenlik Kurulu’na ilişkin bir 

dizi düzenleme yapılmış olup bu düzenlemelerle elektronik haberleşme kanalları/araçları üzerinden 

üretilen verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

Bu kanun, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları 

düzenlemektedir. Bu kanunda özetle;  

 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 

 Nitelikli elektronik sertifika, 

 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri, 

 Bilgilerin korunması, 

 Yabancı elektronik sertifikalar 

gibi hususlar kapsamlı bir şekilde açıklanmakta olup; imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı ve 

elektronik sertifikalarda sahtekârlık yapılması durumunda bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz 

günden az olmamak üzere adlî para cezası verilebileceği hükmü bulunmaktadır. 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla 

işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındadır. Bu kanunun amacı ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer 
sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanımsağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet 

ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas 

ve usulleri düzenlemektir. 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik 

Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı; 

 Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem 

ve veri ile bunların sunumunda kullanılan sistemlerin güvenliğinin  

 Kamu ya da özel sektör tarafından işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerinin 

güvenliğinin  

 Siber güvenlik olaylarının etkilerinin en düşük düzeyde kalmasına, olayların ardından 

sistemlerin en kısa sürede normal çalışmalarına dönmesine yönelik stratejik siber güvenlik 

eylemlerinin belirlenmesine ve oluşan suçun adli makam ve kollukça daha etkin araştırılmasının 
ve soruşturulmasının sağlanmasına yönelik bir altyapı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu kapsamda;yasal düzenlemelerin yapılması, adli süreçlere yardımcı olacak çalışmaların 

yürütülmesi, ulusal siber olaylara müdahale organizasyonunun oluşturulması,ulusal siber güvenlik 

altyapısının güçlendirilmesi, insan kaynağının yetiştirilmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri, siber 
güvenlikte yerli teknolojilerin geliştirilmesi, ulusal güvenlik mekanizmalarının kapsamının 

genişletilmesihususlarına ilişkin eylem planı hazırlanmış ve bu planın 2013-2014 yılları arasında 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (BTK, 2016a). 
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İnternet Geliştirme Kurulu 

İnternet Geliştirme Kurulu; 14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği ile 
oluşturulmuştur. Kurulun görevleri Madde 6’da tanımlanmış olup bu maddenin ö) bendinde; “Siber 

güvenliğin sağlanması için internet üzerinden alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulunmak” 

hususu ile siber güvenliğin sağlanmasında katkıda bulunulması hedeflenmiştir. 

YSA ARACILIĞLA KURUM VERİLERİNİN ANALİZİ 

Kurum verilerinin analizine geçilmeden önce bu verileri bünyesinde bulunduran Mobil Cihaz 

Kayıt Sistemi (MCKS)’nin tanımının yapılması önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında getirilen hükümler doğrultusunda; 

kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, MCKS veri tabanında yer alan elektronik kimlik bilgileri (IMEI3) 

değiştirilmiş cihazların tespit edilerek elektronik haberleşme hizmeti verilmesini önlemek amacıyla 

kurulmuş olan bilişim sistemidir. Bu çerçevede kayıt dışı cep telefonlarının kullanımının ve neden 
olduğu vergi kaybının önüne geçilmesini, cep telefonu kullanıcısının gasp olaylarına maruz 

kalmamasını, ithalatla ilgili süreçlerin otomasyonunu, ülkemize yasal ve yasal olmayan yollarla giren 

cihazların ayrımının yapılabilmesini sağlamaktadır (BTK, 2016b). 

MCKS bünyesinde bulunan 2007-2015 yıllarına ait savcılık ve mahkeme talimatı ile elektronik 

haberleşme bağlantısı kesilen/açılan cihaz sayılarına ilişkin bilgiler YSA modeli kullanılarak 

modellenmiştir. 

YSA  

Yapay zeka biliminin araştırma alanlarından biri olan Yapay Sinir Ağları (YSA), 

bilgisayarların öğrenmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Yapay sinir ağının genel bir tanımının 

yapılması gerekirse; yapay sinir ağı, insan beyninin çalışma ve düşünebilme yeteneğinden yola 
çıkılarak oluşturulmuş bir bilgi işlem teknolojisidir. Yapay sinir ağları, bir başka deyişle, biyolojik 

sinir ağlarını taklit eden bilgi sanılan yar programlarıdır. YSA’ ların öğrenme özelliği sayesinde 

geleneksel teknikler için çok karmaşık kalan problemlere çözüm sağlayabilmektedirler. Yine öğrenme 
yeteneği sayesinde, bilinen örnekleri kullanarak daha önce karşılaşılmamış durumlarda genelleme 

yapabilmektedir (Ağyar, 2015). 

Yapay sinir ağları biyolojik sinir sisteminden etkilenerek geliştirilmiştir. Biyolojik sinir 
hücreleri birbirleri ile synapsler vasıtası ile iletişim kurarlar. Bir sinir hücresi işlediği bilgileri axon’ları 

yolu ile diğer hücrelere gönderirler. Benzer şekilde yapay sinir hücreleri dışarıdan gelen bilgileri bir 

toplama fonksiyonu ile toplar ve aktivasyon fonksiyonundan geçirerek çıktıyı üretip ağın 

bağlantılarının üzerinden diğer hücrelere (proses elemanlarına) gönderir. Değişik toplama ve 
aktivasyon fonksiyonları vardır. Yapay sinir ağlarını birbirlerine bağlayan bağlantıların değerlerine 

ağırlık değerleri denmektedir. Proses elemanları birbirlerine paralel olarak 3 katman halinde bir araya 

gelerek bir ağ oluştururlar. Bunlar; “Girdi katmanı”, “Ara katmanlar” ve  “Çıktı katmanı” olarak 
isimlendirilir (Özetemel, 2012). 

Yapay Sinir Ağları uygulamaları genellikle tahmin, sınıflandırma, veri ilişkilendirme, veri 

yorumlama ve veri filtreleme işlemlerinde kullanılmaktadır. 

YSA Analizi 

Uygulamada; YSA’nın öğrenme mimarisi kullanılmıştır. Örnek veriler MATLAB 2015b 

kullanılarak yapılmıştır.Öğrenmede, YSAmodelieğitilmelidir. Eğitim işlemi, ağa girdi ve çıktı 

                                                             
3IMEI (International Mobile EquipmentIdentity – Uluslararası Mobil Cihaz Kodu): 15 basamaklı uluslararası 

mobil cihaz kimliğidir. 



 

40 
 

PROCEEDINGS 

bilgilerini vermekten oluşur. YSA modelindeher girdi kümesi (bağımsız değişkenler) için çıktı kümesi 

(bağımlı değişkenler) ağa gösterilerek öğretilir (Elmas, 2003). 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bünyesinde bulunan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi 
(MCKS) aracılığı ile 2007-2015 yıllarına ait savcılık ve mahkeme talimatı ile elektronik haberleşme 

bağlantısı kesilen/açılan cihaz sayıları sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırma sonrasında verilerin %70’i 

eğitim, %30’uda test verisi olarak değerlendirilmiştir.  

Eğitim verilerimizle elde edilen ağımızı (Şekil 2) eğitip, sonra eldeki gerçek test verilerini ağ 
üzerinde doğru sonuç elde edilmesi ile elde edilen YSA verileri üzerinden 2023 yılına ait tahmin verisi 

elde edilmiştir. YSA regresyon sonuçları Şekil 3’de görülmektedir.  

 

Şekil 2. 2 girişli 2 çıkışlı YSA modeli 

 

 

Şekil 3. Öğrenme, test ve tüm verileri ait regresyon eğrileri 
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Öğrenme sonrası yapılan denemeler ile 2007-2015 yıllarına ait hesap verileri ve ortalamalar  

Tablo 1’de  görülmektedir. Genel ortalamalar bakıldığında YSA ortalamaları ile tüm verilerin genel 

ortalamalarında çok yakın değerler elde edilmiştir. Buda bize öğrenmenin çok iyi gerçekleştiğini ve 
elde edilen YSA verileri ile tahmin yapılabileceğini göstermektedir.  

 

Tablo 1. YSA ile hesaplanan 2007-2015 verileri ve 2023 tahmin sonuçları 

Yıl Veri 1 Veri 2 

2007 6735,615 491,426 

2008 5973,390 855,251 

2009 4194,865 552,063 

2010 7370,802 1097,801 

2011 7497,840 1704,176 

2012 3432,640 1300,532 

2013 9784,515 1704,176 

2014 11054,890 1691,886 

2015 12515,703 1906,301 

2023 13251,500 2383,400 

YSA 7617,806408 1255,956575 

Gen Ort 7621,138889 1286,388889 
 

SONUÇ 

Bu bölümde, ilk olarak yapılan çalışmada ele alınan hususlar çerçevesinde elde edilen 

sonuçlara değinilmekte sonrasında ise sonuçlar ışığında önerilere yer verilmektedir. 

MCKS, ülkemizdeki elektronik kimlik bilgisine haiz tüm cihazların IMEI bilgisini bünyesinde 

barındırmakta olup bu sistem herhangi bir kişi IMEI sorgulamasını yapabildiğinden kişilerin IMEI 

sorgulamasını yaparken IMEI bilgisinin gizliliğine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte; yurtdışından 

getirilen cihazların kayıt işlemlerini yaparken de azami IMEI bilgisinin güvenliğiyle ilgili azami 
hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

Yapılan YSA analizinde;savcılık ve mahkeme talimatı ile elektronik haberleşme bağlantısı 

kesilen/açılan cihaz sayılarının 2023 yılında 13251,50/2383,40adet olacağından sahip olduğumuz 
elektronik haberleşme cihazlarından birisinin mahkeme veya savcılık kanalıyla kesilme ihtimali 

artacağından bu minvalde de IMEI bilgisinin güvenliğinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

Bununla birlikte; ülkemizde devlet erkânının kullanacağı elektronik haberleşme cihazlarını 
temin eden kişilerin de bu IMEI bilgilerinin korunmasına önem vermeleri gerekmektedir. 

MCKS’nin uluslararası arenada herhangi bir bilgi ifşasına neden olmaması adına PCI DSS, 

COBIT, ITIL gibi uluslararası geçerliliğe sahip düzenlemelerin sahip olduğu hususiyetlerle güvenlik 

çemberine alınması da kıymet arz etmektedir. 

Görüldüğü üzere; IMEI bilgisi sahip olduğumuz elektronik haberleşme cihazları açısından 

önemli olup bu bilginin siber ortamda güvenliğinin sağlanması da oldukça önem arz etmektedir.  
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OTO KODLAYICI TABANLI DERİN ÖĞRENME MAKİNALARI İLE SPAM TESPİTİ 

 

Oğuz KAYNAR1, Yasin GÖRMEZ1, Yunus Emre IŞIK1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

 

Öz 
Hızlı,kolay erişilebilir ve son derece ucuz bir iletişim aracı olan elektronik posta, bu özelliklerinden 

dolayıiş yaşamında haberleşmeyi kolaylaştıran vazgeçilmez iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Elektronik 

posta kullanımdaki bu artışla birlikte, dolandırıcılık ve reklam amacıyla kişinin isteği dışında gönderilen spam 

postalar sıkça görülmeye başlanmıştır. Çalışanlar her gün normal posta sayısı kadar spam posta ile karşılaşmakta 

hatta bazen spam posta sayısı, normal posta sayısından daha fazla olabilmektedir. Bu tür elektronik postaların 

tespit edilmesi,kontrolü ve ayıklanması gibi işlemler ciddi zaman ve emek kaybının yanı sıra, maddi 

kayıplaraneden olarak iş yaşamanı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu nedenlerden ötürü spam postaların 

otomatik tespit nedilmesine yönelik çalışmalar önemini ve güncelliği korumaktadır.  

Spam maillerin sınıflandırılması için bu çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak, modern makine 
öğrenmesi yaklaşımlarından biri olan,oto kodlayıcı tabanlı derin öğrenme makinasıönerilmiştir. Otokodlayıcılar, 

aslında giriş ve çıkışları aynı veri setine sahip çok katmanlı algılayıcıdırlar. Genellikle üç katmandan oluşan, 

giriş ve çıkış katmanından daha az sayıda gizli nöron kullanan oto kodlayıcılar, giriş veri setini çıkış veri setine 

doğrusal olamayan şekilde haritalayarak veri setinin boyutunu düşürürler.Bu özelliği ile nonlinear PCA gibi 

davranan oto kodlayıcının gizli katmandan elde edilen veri, aslında giriş verisinin daha düşük boyutlu bir uzaya 

iz düşürülmüş şeklidir.Birçok oto kodlayıcıyığın (stacked) şeklinde arka arkaya bağlanarakderin öğrenme 

mimarisi oluşturulur. Bu mimarinin son katmanına, sınıf bilgisini içeren eğiticili katmanın eklenmesiyle oto 

kodlayıcılı derin öğrenme makinası elde edilir.Oto kodlayıcılı derin öğrenme makinası kullanan sınıflayıcının 

spam mailleri %98 oranında son derece yüksek doğru sınıflandırma başarısına sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Spam Mail , Yapay Zeka , Oto Kodlayıcı , Derin Öğrenme  

 

SPAM DEDECTION WITH AUTOENCEDOR DEEP LEARNING MACHINE 

 

Abstract 

Electronic mail which is a fast, easily accessible and extremely cheap communication tool, has become 

one of the indispensable way of communication that facilitate communication in business life because of these 

characteristics. With this increase in the use of electronic mail, fraud and spam mails sent outside the person's 

request for advertising are often to be seen. Employees are faced with spam mails every day as the number of 
postal mail and sometimes, it may be even more than the number of regular mail. Detection, control and 

extracting of such electronic mails cause serious loss of time and labor as well as financial resources and this 

process continues to adversely affect the business life. Because of these reasons the studies aimed the automatic 

detection of spam mails keep up-to-date and importance. 

In this study, an autoencoder based deep learning machine which is the one of modern machine learning 

approaches is proposed for the classification of spam mail unlike other studies. Autoencoders are actually multi-

layer perceptrons that inputs and outputs havehe same data set. Autoencoders which usually consist of three 

layers and use fewer hidden neuron from the input and output layer, reduce the size of the data set by mapping 

the input data set to output dataset non-linearly.  

The data obtained from the hidden layer of an autoencoder that acts as a nonlinear PCA, is actually 

input data reduced to a lower-dimensional space. Deep learning architecture is created by connecting many auto-
encoders like stack. The auto-encoder deep learning machine is obtained by addition of training layer having the 

information of classes to the last layer. The classifier that uses auto-encoder deep learning machine has been 

shown to have an extremely high success rate of 98% correct classification. 

Keywords: Spam Mail, Artificial Intelligence, Autoencoder, Deep Learning 
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GİRİŞ 

Günümüzde İnternet kullanımı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 

İnternetin yaygınlaşması, internet hızında yaşanan gelişmeler, kullanım ücretlerindeki ucuzlama ve 
mobil teknolojiler sayesinde her an, her yerden kolaylıkla internete ulaşılması, internet kullanımdaki 

bu artışın temel nedenleri arasında sayılabilir. İnternet üzerinden iletişim denildiği zaman ise ilk akla 

gelen iletişim aracı elektronik postalardır. İlk olarak 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanan email bu 

gün gerek iş yaşamında gerek sosyal yaşamda en temel ileticim aracı olma özelliğini kazanmıştır.  

Teknoloji Pazar araştırma şirketlerinden birisi olan The Radicati Group’un 2016-2020 mail 

istatistik raporunda yer alan bilgiye göre 2016 yılı içerisinde mail kullanıcı sayısı 2.7 milyarı 

bulacaktır .Bu kullanıcıların şimdiye kadar iş, ticari veya kişisel amaçlı göndermiş olduğu mail 
toplamının ise yaklaşık olarak 215 milyar civarında olduğu tahmin edilmektedir.2020 de ise bu sayının 

yaklaşık 257 milyar olması bekleniyor(Radicati Group, 2016). 

Her ne kadar bu rakam devasa gibi görünse de,maalesef bu maillerin tamamı istenilen 

maillerden oluşmamaktadır. 90’lı yılların sonuna doğru kişisel e-maillerin sık kullanılmasıyla ticari 
amaçlı reklam sektörü, bu yolu kullanarak potansiyel müşterilerine ulaşmayı ve pazarlama sektörüne 

yeni bir boyut kazandırmayı başarmıştır. Bu durumun sonucunda kişisel email heapları reklam veya 

tanıtıcı amaçlı istenmeyen mail denilen, resmi adıyla istenmeyen ticari e-mail (Unsolicited 
Commercial E-mail – UCE)’lerle dolmaya başlamıştır. Symantec firmasının 2015 yılı Internet 

Security Threat Report’ta verilen mail raporuna göre, 2014 yılında maillerin yaklaşık %60’lık kısmını 

istenmeyen mail yani Spam mailler oluşturmaktadır (Symantec, 2014). 

Çalışanlar her gün normal posta sayısı kadar spam e-mail ile karşılaşmakta hatta bazen spam 

e-mail sayısı, normal e-mail sayısından daha fazla olabilmektedir. Bu tür elektronik postaların tespit 

edilmesi, kontrolü ve ayıklanması gibi işlemler ciddi zaman ve emek kaybının yanı sıra, maddi 

kayıplara neden olarak iş yaşamanı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. 

Ayrıca E-mail yoluyla yayılan zararlı yazılımlar, kimlik hırsızlığı gibi konularda da yaygın 

olarak e-mail kullanılması durumun ciddiyetini daha da arttırmaktadır (Jagatic vd.,2007). Spam 

maillerin sadece ürün tanıtıcı amaçlarla değil siber saldırılarda da kullanılması gerçek maillerin spam 
olanlardan ayırılması ihtiyacını ciddi bir biçimde arttırmıştır. 2014 yılında kötü amaçlı yazılımların 

gelen mailler içerisindeki dağılımı incelendiğinde, her 244 mailden 1 tanesi siber saldırı amaçlı olduğu 

ve bilgisayara zarar vermek için gönderildiği belirlenmiştir(Symantec,2014). 

Belirtilen nedenlerden ötürü spam mailleri engellemek içinbirçokyöntem geliştirilmiştir. İlk 

olarak spam maillerin geldiği sunucuların adreslerinin tutulduğu kara, beyaz ve gri listeler 

oluşturularak ya da spam mail içerisinde çok geçen kelimelerden oluşan listeler yardımıyla spam 

sorununönüne geçilmeye çalışılmıştır (Çıltık ve Güngör, 2008). Mail sayısındaki artış, listelerin 
manual olarak sürekli güncelleme sorunu ve yeni geliştirilen spam teknikleri nedeniyle bu filtrelerin 

rahatlıkla aşılması, daha kompleks yeni yaklaşımların kullanılması zorunluluğu ortaya koymuştur. 

Makine öğrenmesine dayanan model tabanlı bu yöntemler, spam sorununu bir sınıflandırma problemi 
olarak ele alarak, mevcut veri seti ile modeli eğitmekte, daha sonra bu model yardımıyla gelen bir 

mailin spam olup olmadığına karar vermektedir.  

Model tabanlı yaklaşım da sıklıkla bayes ağları kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir(Almeida vd., 2009; Almeida vd., 2011; Sculley ve Cormack, 2008 ; Schneider, 2003; 
Deshpande vd., 2007; Androutsopoulos vd, 2000a; Androutsopoulos vd, 2000b; Song vd., 2009; 

Metsis vd., 2006; Yang vd., 2006). Literatür incelendiğinde bayes ağları dışında; KNN (Tretyakov, 

2004; Lai ve Tsai, 2004; Firte vd., 2010), Karar ağaçları(Akçetin ve Çelik, 2014; Carreras 
andMarquez, 2001; Shi vd., 2012, Sharma and Sahni, 2011), Destek vektör makinaları (Kanaris vd , 

2007; Sculley ve Wachman, 2007; Sculley ve Wachman, 2008; Islam vd., 2005) ve yapay sinir ağları 

(Clark vd, 2003; Luo ve Zincir-Heywood, 2005; Ruan ve Tan, 2010; Sabri vd., 2010; Tzortzis ve 
Likas, 2007) gibi makine öğrenmesine dayalı sınıflama algoritmalarının kullanıldığı ve bu yöntemler 

birbirleriyle karşılaştırıldığı çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir.  
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Bu çalışmalarda metin madenciliği yardımıyla mail içeriklerinden binary, terim frekansı, ters 

döküman frekansı, n gram gibi çeşitli yöntemlerle özellikler çıkarılarak vektör uzay modelleri 

oluşturulmuş daha sonra sınıflama gerçekleştirilmiştir. Sınıflama performansını etkileyen en önemli 
unsurlardan birisi veri setinin büyüklüğü ve öznitelik sayısı oluşturmaktadır. Veri setinin büyüklüğü 

ve her bir veri için gözlemlenen öznitelik sayısı artıkça makine öğrenmesinin başarı oranının da arttığı 

görülmüştür. Ancak çok büyük veriler beraberinde hesaplamaların çok zaman alması, gereksiz 

özniteliklerin öğrenmeye dâhil edilerek makinanın veri setini ezberlemesi dolayısı ile yeni veriler 
üzerindeki başarı oranının düşmesi gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sebepten, 

istenmeyen e-posta tespiti için gereksiz olan özniteliklerin ayırt edilmesi, oluşturulan model için 

önemli bir yer tutmaktadır. Öz niteliklerin seçimi için ki-kare (Chi-square) , bilgi kazancı(information 
gain) , gini katsayısı(gini index), ortak bilgi(Mutual information) gibi filtreleme yöntemleri, genetic, 

sürü parçacık, arı koloni, ısıl işlem algoritması gibi sezgisel algoritmalar kullanılmaktadır. Filtreleme 

yöntemleri öznitelikler üzerinde bir değişiklik yapmaksızın her bir öz niteliğin ilgili sınıfa katkısını 

gösteren bir oran değeri üretirler. Bu oranlar her bir nitelik için sıralanarak en yüksek orana sahip öz 
nitelikler sınıflama için kullanılırlar. Ancak bu yöntemde öz nitelikler tek tek değerlendirildiği için öz 

niteliklerin birlikte sınıflamaya etkisi hakkında her hangi bir bilgi içermez. Sezgisel algoritmalar ise 

arama uzayı büyüdükçe oldukça zaman alıcı yöntemlerdir.  

Öznitelikleri seçmek yerine onları bulundukları yüksek boyutlu bir uzaydan daha düşük 

boyutlu bir uzaya taşıyarak kelimeler arasındaki gizli anlamsal ilişkilerini ortaya koyan boyut düşürme 

yöntemleride kullanılmakladır. Bu yöntemler arasında LSI(Laten Semantic Index), LDA, PCA, kernel 
PCA, ISOMAP gibi boyut düşürme yöntemleri sayılabilir.  

Oto kodlayıcılar(Autoencoder) ses ve görüntü işlemeuygulamaların da gürültü giderme ve 

boyut düşürmek amacıyla kullanılan oldukça başarılı sonuçlar veren yöntem olarak dikkat 

çekmektedir(Le, 2015; Lu vd., 2013, Ng, 2011, Shin vd, 2013, Deng vd, 2010). Oto kodlayıcılar, 
aslında giriş ve çıkışları aynı veri setine sahip çok katmanlı algılayıcıdan oluşan bir makine öğrenme 

yöntemidir. İlk olarak 1980’li yıllarda Hinton ve PDP grup tarafından ortaya konan Oto kodlayıcı 

algoritması, derin öğrenme (deep learning) mimarisinin geliştirilmesi ile 2006 yılında makine 
öğrenmesinin ana konularından biri haline gelmiştir. İleriki aşamalarda ayrıntılı bir şekilde anlatılacak 

olan oto kodlayıcı modeli daha az öznitelik daha fazla başarı oranı mantığı ile veri setindeki öznitelik 

sayısını lineer olmayan pca modeline benzer bir şekilde düşürerek, hem hız hem doğruluk oranını 
artırmayı hedefleyen derin öğrenme yöntemlerinden biridir (Baldi, 2012). 

Bu çalışmada oto kodlayıcılı derin öğrenme makinası ile istenmeyen e-posta ile diğerlerini 

ayırt eden bir model önerilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümündespam tespitinde kullanılan yöntemler 

üçüncü bölümdeoto kodlayıcı ve derin öğrenme mimarisine değinilmiş, dördüncü bölümde ise 
önerilen yöntemin uygulaması verilerek elde edilen bulgular, sonuçbölümünde tartışılmıştır. 

 

SPAM TESPİTİ VE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Spam yayılımını limitleyen yasal düzenlemeler, gönderici kimlik doğrulamalı eposta 

protokolleri veya spam mail gönderen sunucunun engellenmesi gibi istenmeyene-postadan 

kurtulmakamacıyla alınmış birçok önlem bulunmaktadır.  

Ancak ne kadar katı şekilde bu önlemler uygulansa da; internet kullanımının yaygınlaşması, 
internet üzerinden yapılan reklamlara ayırılan bütçenin artmasıyla birlikte reklam amaçlı maillerin 

çoğalması, mail gönderen sunucuların internet adreslerinin kolaylıkla değişmesi ve hackerler 

tarafından geliştirilen yeni teknikler sayesinde, bu mailleri engellemek için kullanılan yöntemlerden 
kayda değer bir sonuçlar alınamamaktadır. Konu halen güncelliğini korurken,istenmeyen maillerden 

korunmak için birçok yöntem geliştirilmiştir. Zararlı e-postaları tespit etmek için kullanılan yöntemleri 

genelde üç kategori altında toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla liste tabanlı, içerik tabanlı ve 
öğrenme tabanlı filtreleme yöntemleridir.  
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Liste tabanlı filtreleme yöntemleri kara liste, gri liste ve beyaz liste olarak adlandırılan ve daha 

önce gelen maillerin IP adreslerinin tutulduğu listelerden oluşmaktadır. Gelen e-postanın IP adresi bu 

listelerle karşılaştırılarak e-postanın spam ya da normal bir e-posta olduğuna karar verilmektedir. Kara 
listede daha önceden spam gönderdiği bilinen sunucuların listesi tutulur ve bu mail adreslerinden 

gelen mailler engellenir. Beyaz listede ise kara listenin tam zıddı olarak sadece belirlenmiş mail 

adresleri ve sunucular bir listeye kayıt edilir ve sadece bu listeden gelen maillere izin verilir. 

Griliste'de ise bilinmeyen kaynaktan gelen mail önce engellenir ve göndericiye iletilmedi mesajı 
sistem tarafından otomatik olarak gönderilir. Eğer gönderici aynı maili tekrar yollarsa bunun spam 

olarak atılmadığı varsayılarak bu adresten veya sunucudan mail gelmesine izin verilir. Liste tabanlı 

filtreleme yöntemi hızlı olsa da listelerin güncelleme gerektirmesi, aynı IP adresinden gelen normal 
maillerin spam mail olarak değerlendirmesi gibi dezavantajlara sahiptir (Kaynar ve Yildiz,2015). 

İçerik tabanlı filtreleme yönteminde, zararlı kelime ya dacümlelerin geçtiği bir liste 

oluşturularak mailin ilgili kelimeyi içerip içermediği kontrol edilir. Bu yöntem spam maillerde yer 

alan kelime veya kelime gruplarını pozitif / negatif olarak işaretler ve bir daha bu kelime içeren mail 
geldiği zaman engeller. Kelimelere tek tek bakmak yerine özellikle spam olduğu bilinen kelimelere 

yüksek ağırlık değeri, normal maillerde sık geçen kelimelere ise düşük ağırlık değeri verilerek her 

mail için skor değerlerinin hesaplandığı ağırlıklandırma yöntemi de kullanılmaktadır. Bu yöntemde, 
skor değeri belirli bir eşiğin üstünde olan mailler spam mail, aksi durumda ise normal mail olarak 

değerlendirilir. 

İçerik tabanlı filtrelerin dezavantajı bazı normal mailler içerisinde yer alan kelimelerden bir 
kısmının zararlı kelime listesinde yer almasından dolayı normal bir maili spam gibi algılamasıdır. 

Ayrıca spam gönderen kişiler bu zararlı kelime gruplarının listesini tahmin ederek mail içeriğinde 

değişiklik yapıp kullanılan filtreleme yöntemlerini rahatlıkla geçilebilirler. 

Kullanıcıların spam mailden korunma amacıyla içerik tabanlı kelimeyi veya liste tabanlı 
sunucuyu düzenlemek için, bu konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca bu yöntemlerde 

işlemler genellikle kullanıcı tarafından manuel olarak gerçekleştirildiği için uzun süreçler 

gerektirmektedir. Bu nedenlerle öğrenme tabanlı spam filtreleme yöntemleri yükselişe geçmiştir. Bu 
yöntemlerde daha önceden spam ve normal olarak etiketlenmiş maillerden oluşan eğitim setiyle 

oluşturulan model eğitilerek yeni gelen maillerin spamolup olmadığına karar verilir.  

 

Makine Öğrenme Yöntemi Oto Kodlayıcı  

İlk kısımlarda da bahsedildiği gibi oto kodlayıcı yapay sinir ağı modelinden türetilmiş 

denetimsiz bir makine öğrenmesi yöntemidir. Klasik bir yapay sinir ağı modeli girdi katmanı, gizli 

katman ve çıktı katmanı olmak üzere üç katmandan meydana gelmektedir. Her bir katmanda 
belirlenen sayılarda nöronlar bulunmaktadır. Girdi katmanındaki nöron sayısını veri setindeki özellik 

sayısı belirlemektedir. Çıktı katmanındaki nöron sayısını ise elde edilmesi istenen sınıf sayısı 

belirlemektedir. Gizli katman sayısı ve bu katmandaki nöron sayıları ise sabit değildir ve genel olarak 
deneme yanılma yöntemi ile bulunmaktadır. Yapay sinir ağları çok karmaşık olmayan veri setlerinde 

oldukça iyi sonuçlar vermektedir ancak daha karmaşık veri setleri için yeterli başarı oranı elde 

edilmemektedir. Autoenconder modeli ise şekil 1 de gösterildiği gibi daha karmaşık veri setlerinde 

başarı oranını artırmak için benzer bir ağ yapısını iyileştirerek kullanmıştır. Oto kodlayıcı modelinde 
girdi katmanındaki nöron sayısı genellikle gizli katmandaki nöron sayısından daha fazladır. Bu modeli 

ileri beslemeli yapay sinir ağlarından ayıran en önemli ikinci özellik ise giriş veri setiyle çıkış veri 

setinin aynı olması dolayısıyla çıktı katmanındaki nöron sayısının girdi katmanındaki nöron sayısına 
eşit olmasıdır (Ng, 2011) 
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Şekil 1. Otokodlayıcı Mimarisi 

 

 

Teknik olarak oto kodlayıcıbir sınıflama işlemi yapmaz. Temel amacı N boyutlu bir özellik 

vektörünü daha küçük bir boyutlu vektöre en az kayıpla düşürmektir. Bunun için öncelikle girdi 

katmanında tüm özellikler okunur. Daha sonra bu bilgiler eşitlik 1’de gösterildiği gibi gizli katmana 
aktarılır. Eşitlik 1’de xj girdi katmanındaki j’inci nöronun değerini, yi gizli katmandaki i’inci nörona 

aktarılan değeri, n girdi katmanındaki nöron sayısını, wji girdi katmanındaki j’inci nörondan gizli 

katmandaki i’inci nörona giden ağırlığı, f ise aktivasyon fonksiyonunu(örneğin: gauss, softmax, 
sigmoid ) temsil etmektedir. 

𝑦𝑖 = 𝑓(∑ 𝑥𝑗 ∗ 𝑤𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1 )   (1) 

İlk aşamadan sonra elde edilen değerler eşitlik 2’de gösterildiği gibi çıktı katmanına 

aktarılarak, son değerler hesaplanır. Eşitlik 2’de 𝑥𝑗
′  çıktı katmanındaki j’inci nöronu, yi gizli 

katmanındaki i’inci nöronu, wij gizli katmanındaki i’incinörondan çıktı katmanındaki j’inci nörona 
giden ağırlığı, m gizli katmandaki nöron sayısını,f ise aktivasyon fonksiyonunu temsil etmektedir. 

𝑥𝑗
′ = 𝑓(∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑤𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 )  (2) 

Oto kodlayıcı modelinde temel amaç, ilk iki aşama sonrasında üretilen 𝑥𝑗
′  değerinin, girdi 

katmanındaki 𝑥𝑗  değerine benzer bir değer gelmesidir. Bu iki değerin birbirine yakın çıkması için 

ağırlıklar geri yayılım algoritması yardımıyla hesaplanarak sürekli güncellenir. Geri yayılım 
algoritması eşitlik 3’te verildiği gibi iki değer arasındaki farkın karesini minimize etmektedir. 

𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑥𝑗
′ −𝑥𝑗)

2𝑛
𝑖=1  (3) 

Tüm derin öğrenme mimarilerinde olduğu gibi oto kodlayıcı modelinde de aşılması gereken en 

önemli problemlerden birisi ağın aşırı (overfit) eğitilmesidir.Aşırı eğitim durumu, bir modelin eğitim 

seti için büyük başarı oranı vermesine rağmen eğitim seti dışındaki yeni bir veri seti için düşük bir 

başarı oranı elde etmesidir. Bu problemin önüne geçmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu 
yöntemlerden ilki iterasyon sayısına limit koymaktır. Öğrenme aşamasında iterasyon sayısı artıkça 

ağırlıklar eğitim veri setini ezberleyecek derece sıfır hatayla öğrenmektedir. Giriş veri setinde gürültü 

olması durumunda gürültünün de gerçek veri gibi modele dâhil edilmesine neden olacaktır. Bir diğer 
yöntem ise, eğitim verisinin bir kısmını doğrulama verisi olarak kullanıp eğitim verilerindeki hata 

oranı azalırken benzer şekilde geçerlilik verisindeki hata oranın azalıp azalmadığını kontrol ederek 

eğitimin erken sonlandırılmasını sağlamaktır.  

Aşırı eğitimin engellemenin diğer yolu ise regülarizasyonyönteminin kullanılmasıdır. Bu 

yöntemde ise eşitlik 4’te gösterildiği geri yayılım algoritması ile güncellenecek hata değerine, 
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ağırlıkların L1ya daL2 normları uygun bir değer ile çarpılarak eklenir. Bu yöntem sayesinde aşırı 

öğrenmeye neden olan kesin değişimler esnetilmektedir. Bu esnekliği ise belirlenmiş olan 

regülarizasyon parametresi belirlemektedir. Birçok uygulamada bu parametre deneme yanılma 
yöntemi ile belirlenmekte olup çok büyük ya da çok küçük olmaması gerekmektedir.Eşitlik 4’te 

regülarizasyon yönteminin nasıl kullanıldığı formülüz edilmiştir. Bu eşitlikte toplam sembolü 

içerisinde ki ilk kısım eşitlik 3’ü, L(w) ağırlıkların L1yadaL2 normlarını, λ ise regülarizasyon 

parametresini temsil etmektedir. 

𝑚𝑖𝑛[(∑ (𝑥𝑗
′ −𝑥𝑗)

2𝑛
𝑖=1 ) + λL(w)] (4) 

Şekil 2 de gösterildiği gibi oto kodlayıcıların yığın (stacked) şeklinde arka arkaya bağlanmasıyla derin 

öğrenme mimarisi elde edilir. Oto kodlayıcılardan farklı olarak bu mimarinin son katmanına denetimli 
öğrenme işlemini gerçekleştirecek softmax içeren bir katman eklenmesiyle sınıflama ya da tahmin 

işlemlerigerçekleştirilir.  

Arka arkaya bağlanan oto kodlayıcılar veri setinde boyut düşürme işlemlerini kademeli olarak 
gerçekleştirirler. Mimaride, her bir oto kodlayıcının çıkışı, bir sonraki oto kodlayıcı girişine bağlıdır. 

En son kodlayıcının çıkışı ise denetimli öğrenmeyi gerçekleştirecek yapay sinir ağının giriş verisini 

oluşturur. Bu ağın çıkışındaki nöron sayısı ise veri setindeki sınıf sayısı kadardır. Son katmandaki bu 
ağa kadar oto kodlayıcılarda sadece boyut düşürme işlemi gerçekleştirilir ve her hangi bir denetimli 

öğrenme söz konusu değildir.Sınıflama işlemi mimarinin sonuna yerleştirilen bu yapay sinir ağı 

tarafından gerçekleştirilir. 

Şekil 2. Yığın şeklinde bağlı oto kodlayıcılı derin öğrenme makinası

 

 

Yıgın şeklinde bağlanmış otokodlayıcılarve son katmandaki ağ, bir birinden bağımsız şekilde 
eğitilirler. Bu durum sistemin başarı oranı istenilen düzeye ulaştıracak yeterlilikte değildir.Sistemin 

daha yüksek başarımını için hassas ayarlama (finetuning) adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır.Bu 

yöntemde mimari bir bütün olarak ele alınıp ağırlık güncellenmeleri tüm sistem üzerinden yeniden 

gerçekleştirilir.  

 

UYGULAMA 

Uygulamamızda Türkçeve İngilizce olmak üzere 2 farklı email veri seti kullanılmıştır. İlk veri 
seti S.Ergin vd., tarafından akademik çalışmalarda kullanmak üzere hazırlanmış Türkçe veri seti , TXT 

formatında olup 400 normal 400 adet spam olmak üzere 800 adet mail içermektedir. CSMINING 

GROUP tarafından oluşturulan veri seti ise2949 adet normal 1377spam olmak üzere toplam 4326 

adet.EML formatında, İngilizce maillerden oluşmaktadır. Veri setlerine ilişkin bilgi tablo 1’de 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Veri Setleri 

 Format Spam  Normal Dil Url 

Veriseti1  TXT email 400 400 Türkçe 
http://ceng.anadolu.edu.tr

/par/ 

Veriseti2 EML email 2449 1378 İngilizce 

http://www.csmining.org/

index.php/spam-email-

datasets-.html 

 

Veri setlerinin eğitim ve sınıflandırma süreçlerine hazırlanması amacıyla çeşitli veri ön işleme 
adımlarından geçirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen ön işlem aşamaları aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir. 

 HTML ve XML etiketlerin temizlenmesi, 

 İletideki konu ve içerik kısmını oluşturan bölümlerin düz metin haline dönüştürülmesi, 

 İletideki simge ve noktalama işaretlerinin temizlenmesi ve karakterlerin küçük harfe 

çevrimi, 

 Her bir kelimenin köklerinin bulunması ve terim listelerinin oluşturulması, bu amaçla 

türkçe metinler için C# ortamında hazırlanan Nzemberek, ingilizce metinler için ise PYTHON 

ortamında hazırlanan NLTK kütüphanelerinden yararlanılmıştır. 

 Metin içerindeki edat, bağlaç ve zamirlerden oluşan durak kelimeleri ile uzunluğu 3 harften 

küçük kelimelerin kaldırılması  

 Terim frekansları ve ters doküman frekansları yardımıyla vektör uzay modelinin 

oluşturulması. 

Uygulamamızdaoto kodlayıcı içeren derin öğrenme makinalarıyla iki ayrı model 

oluşturulmuştur. Model1 Türkçe veri setindeki spam maillerin sınıflaması için kullanılırken model 2 

İngilizce veri seti için uygulanmıştır. Her iki modeldede veri setinin %75 eğitim %25 ise test amacıyla 
kullanılmıştır. Modellerde regülüzasyon kullanıldığından dolayı ayrıca bir doğrulama veri setine gerek 

görülmemiştir. 

Modeller arka arakkaya bağlanmış 2 adet oto kodlayıcı ile çıkışlarında softmax layer içeren bir 
sınıflayıcıdan oluşmaktadır. Şekil 3’te de gösterildiği gibi model 1 de yer alan oto kodlayıcılar için 

sırasıyla 231 ve 115 gizli nöron, benzer şekilde model 2 de yer alan oto kodlayıcılar içinse 200 ve 100 

olacak şekilde gizli nöron kullanılarak veri boyutları sınıflandırma katmanı öncesinde düşürülmüştür. 
Bu sırada kodlayıcılar birbirinde bağımsız olarak eğitilmiştir. Eğitim sırasında ağın ezberlemesini 

önlemek için her iki modelde de regülarizasyon kullanılmıştır.  

http://ceng.anadolu.edu.tr/par/
http://ceng.anadolu.edu.tr/par/
http://www.csmining.org/index.php/spam-email-datasets-.html
http://www.csmining.org/index.php/spam-email-datasets-.html
http://www.csmining.org/index.php/spam-email-datasets-.html
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Şekil 3. Uygulamada kullanılan derin öğrenme mimarileri 

 

 

Modellerin eğitimine ilişkin parametreler tablo 2 de verilmiştir. Son aşamada hassas ayarlama 

işlemi gerçekleştirilerek derin öğrenme makinasının eğitimi tamamlanmıştır. 

 

Tablo 2. Modellere ait parametreler 

 Model1 Model2 

 AE1 AE2 Softma

x 

AE1 AE2 Softma

x 

Giriş 7408 231 231 1000 100 231 

Gizli 231 100 - 100 50 - 

Çıkış 7408 231 2 100 100 2 

L2 Reg 0.004 0.02 

Sparse Reg 4 4 

İterasyon 100 100 

 

Eğitim sonrasında elde edilen modele, test verileri girilerek sınıflandırma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Testler sonucunda elde edilen sınıflandırma oranlarına ilişkin karmaşıklık 

matrisleri Tablo 3‘te verilmiştir. Tablo 3’te S spam mail sayısını N ise normal mail sayısını 
göstermektedir. Hassas ayarlama öncesi ve sonrasında elde edilen  doğruluk (Accuracy), duyarlılık 

(Precsion) ve Hassasiyet (Recall or sensitivy) değerleri tabloda verilmiştir. 

Tablo 4’de verilen TP;TN,FP,FN değerleri ; 

TP (True pozitif): spam olup spam olarak sınıflandırılan mail sayısı (S-S) 

TN (True Negatif): normal olup normal olarak sınıflandırılan mail sayısı (N-N) 

FP (Flase Pozitif): normal olup, spam olarak sınıflandırılan mail sayısı (N-S) 

FN ( False Negatif): spam olup, normal olarak sınıflandırılan (S-N) mail sayısı 

şeklinde ifade edilir.   

Autoencoder

100 Gizli Nöron

Autoencoder

231 Gizli Nöron

SoftMax Layer

Giriş

Çıkış

Autoencoder

50 Gizli Nöron

Autoencoder

100 Gizli Nöron

SoftMax Layer

Giriş

Çıkış
Model1 Model2
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Tablo 3. Sınıflama sonucunda elde edilen karmaşıklık matrisleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Sonuç Değerleri 

Model 

Hassas  

Ayarlama 

(Fine Tuning) 

Doğruluk(Accuracy) 

𝑨

=
𝑻𝑷 + 𝑻𝑵

𝑻𝑷 + 𝑻𝑵+𝑭𝑵+𝑭𝑷
 

Hassasiyet 

𝑷

=
𝑻𝑵

𝑻𝑵+𝑭𝑷
 

Duyarlılık 

𝑹

=
𝑻𝑷

𝑻𝑷 + 𝑭𝑵
 

Model1 
Önce 0,98 0,97 0,989 

Sonra 0,97 0,96 0,979 

Model2 
Önce 0,975 0,977 0,961 

Sonra 0,944 0,946 0,940 

 

SONUÇ 

İstenmeyen elektronik postaların sınıflanması, özellikle getirdiği ağır maddi yükle beraber 
bilgi teknolojileri alanının önemli bir sorunu haline dönüşmüştür. Spam mail gönderenlerin 

(Spammer) kullanılan filtreleme sistemlerini geçebilmek için spam göstergesi olan bazı işaretleri 

(içerik, noktalama) ve kelimeleri sıkça değiştirmesi kullanıcıların elle spamlara engel olmasını daha da 
zorlaştırmıştır. Bu sebeplerden dolayı Makine öğrenmesi yöntemleri bu konuda kilit bir öneme sahip 

hale gelmiştir.Makine öğrenme yöntemi kullanan sınıflayıcılardaki en büyük problemlerden birisini öz 

nitelik seçimi oluşturmaktadır. Öz nitelik sayısı artıkça, hesaplama zamanının artması vegereksiz 

özniteliklerin öğrenmeye dâhil edilerek başarı oranının düşmesi gibi sorunları da beraberinde 
getirmektedir. 

Bu makalemizde, istenmeyen elektronik postaların sınıflandırılması konusunda sıkça 

kullanılan algoritmalar ve metotlardan farklı olarak Oto kodlayıcılı derin öğrenme makinası 
önerilmiştir. Uygulama sonuçları da göstermektedir ki, Oto kodlayıcılı derin öğrenme yaklaşımı 

herhangi bir öznitelik seçme yöntemine gerek duymaksızın veri setine ilişkin boyut düşürme işlemini 

başarıyla gerçekleştirerek yüksek doğruluk oranına sahip bir sınıflayıcı olarak çalışmaktadır.Bu 
nedenle Oto kodlayıcı tabanlı derin öğrenme makinaları diğer metin madenciliği uygulamalarında 

alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.  

  

Veri seti Hassas Ayar Öncesi Hassas Ayar Sonrası 

Türkçe mail 

veri seti 

T
ah

m
in

 

Gözlenen 

T
ah

m
in

 

Gözlenen 

 S N  S N 

S 97 1 S 96 2 

N 3 99 N 4 98 

CSDMC2010 

İngilizce mail 

veri seti 

T
ah

m
in

 
Gözlenen 

T
ah

m
in

 

Gözlenen 

 S N  S N 

S 353 14 S 330 21 

N 16 698 N 39 691 
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GELENEKSEL YAZILIM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİNDE TEST PROBLEMLERİ 

 

Ahmet BARAN1, Fulya ASLAY1, Funda AKAR1 

1Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

 

Öz 

Yazılım testi, yazılımın kalitesini etkileyen temel süreçlerden biridir. Bu sürecin etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmesi; yazılım kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Yazılım üreticisi işletmeler bu 
nedenle; toplam yazılım geliştirme bütçesinin %30 ila %40 arasındaki miktarını, test ve kalite faaliyetlerine 

ayırmaktadırlar. Bununla birlikte etkili test işlemi, sadece geliştirmenin bir aşamasında kullanılacak testlere bağlı 

değil, yazılım geliştirmenin en başında tercih edilen yazılım geliştirme yöntemine de bağlıdır.  

Bu çalışmada; geleneksel olarak nitelendirilebilecek yazılım geliştirme modellerinin test süreçlerinin 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Sistem geliştirme hayat döngüsünde en çok kullanılan Şelale, V-Model, Helezonik 

Model ve W-Model süreçleri kısaca tanıtılarak, bu modellerin test hususlarındaki kısıtlarından ve bu kısıtları 

hafifletme çalışmalarından bahsedilmiştir. Sonuç olarak, geleneksel yazılım geliştirme modelleri kullanıldığında 

faydalı olabilecek, yazarların tecrübelerine ve literatüre dayalı bazı test pratikleri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Testleri, Geleneksel Yazılım Geliştirme Yöntemlerinde Test 

 

TEST PROBLEMS ON THETRADITIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT METHODS 

 

Abstract 

Software test is one of the basic process that affects the quality of software. Performing of efficent 

process increases quality of software and satisfaction of customer. Therefore, software development firms 

allocate 30%-40% of software development budget for testing and quality activities. However, effective test 

process is not only related to tests are used in a development phase it is also related to software development 

method that prefers at the beginning of the development.  

In this study, the test process evaluation of software development models which are characterized 

traditionally has been performed. Process of Waterfall, V-Model, Spiral Model and W-Model that are used 
commonly in system development life cycle, have been introduced shortly and then constraints of test issues and 

mitigation of these constraints have been mentioned. Finally some testing practices which may be useful when 

traditional software development models are used and that are based on experience of authors and literature, are 

presented. 

Keywords: Software Tests; Test on Traditional Software Development Methods 

 

GİRİŞ 

Diğer sektörlerdeki işletmeler gibi, yazılım üretim sektöründeki işletmeler de, son zamanlarda 
müşterilerini her zamankinden daha fazla önemsemektedir.Müşteri memnuniyetini, süreçleri için 

stratejik hedef olarak benimsenmekte ve internet dünyasında (özellikle sosyal medyada) şöhretlerinin 

zedelenmemesi için yazılım kalitesineoldukça önem vermektedirler. 

Yazılım kalitesi için çok fazla tanım olmasına rağmenkısaca; sistem, bileşen veya sürecin, 

kullanıcı veya müşterilerin ihtiyaçlarını/beklentilerini karşılama derecesidir (Galin, 2004). Bunun 

sağlanması için yazılımın olabildiğince sorunsuz olması gerekmektedir. Buradaki“sorun” çok geniş bir 

kavram olup; hatalı ihtiyaç tanımlanması sorunları, müşteri-geliştirici iletişiminden kaynaklı sorunlar, 
ihtiyaçlardan bilinçli bir biçimde sapma sorunları, mantıksal tasarım sorunları, kodlama sorunları, 

kodlama yönergelerine ve dokümantasyon ile uyuşmama sorunları, test sürecinin hızlı geçilmesinden 

kaynaklanan sorunlar, prosedür sorunları ve dokümantasyon sorunları başlıkları altında özetlenebilir 
(Galin, 2004).  

Bu sorunların mümkün olduğunca en aza indirilmesi; yazılımın fonksiyonelliğini, performans 

etkinliğini, uyumluluğunu, kullanılabilirliğini, güvenilirliğini, güvenliğini, bakımının 
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sürdürülebilirliğini ve taşınabilirliğini iyileştirerek; ürün kalitesini, kullanım kalitesini ve veri 

kalitesini yükseltir (ISO, 2011). 

Bu sorunların çoğunun hafifletilmesi için “etkili yazılım testi” hususu öne çıkmaktadır. 
Yazılım üreticisi işletmeler de bu hususun önemini bilmekte ve yazılım kalitesini etkileyen tek unsur 

olmamasına rağmen, testlere giderek daha fazla işgücü ve bütçe ayırmaktadır. Bilişim endüstrisinin 

2012 yılında kalite güvence ve test çalışmalarına ortalama %18 bütçe ayırdığı, 2013’te %23, 2014’de 

%26 ve 2015’de %35 bütçe ayırdığı raporlanmıştır vebu oranın 2018’de %40 olacağı tahmin 
edilmektedir  (Capgemini vd., 2015). Bununla birlikte, geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri test 

konularında çeşitli zayıflıklar içermekte ve bu nedenle testler, yazılımları beklenen kalite hedefine 

ulaştıramamaktadır. Bu çalışmada; geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinin test sorunları ile etkili 
test teknikleri, yazarların tecrübeleri ile literatür bilgileri bir araya getirilerek sunulmuştur. 

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, yazılım testleri temel olarak 

tanıtılmış olup, üçüncü bölümde geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri ve bu yöntemlerin yazılım 

testleri açısından değerlendirilmesi verilmiştir. Çalışma, dördüncü bölümdeki sonuç ve öneriler ile 
sonlanmaktadır. 

 

YAZILIM TESTİ 

Bir yazılımdaki sorunları bulmak ve yazılımın kalitesini ölçmek için yapılan sistematik 

aktivitelere yazılım testi adı verilir. Çok basit yazılımlar haricindeki hiçbir yazılım hatasız değildir 

(Spillner vd., 2014). Test işlemlerinin temel amacı ise bu hataları bulmak, geri besleme aracılığı ile 
hataların miktarını en aza indirmek ve böylece yazılım kalitesini mümkün olduğunca arttırmaktır. 

Yazılım kalitesi; yazılım fonksiyonelliği, performans etkinliği, uyumluluğu, kullanılabilirliği, 

güvenilirliği, güvenliği, bakımının sürdürülebilirliği ve taşınabilirliği hususlarını içeren çok boyutlu 

bir olgudur. Bir yazılımın fonksiyonelliği, kullanıcının/müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilme 
kapasitesidir.  Yazılımın performans etkinliği,  belirtilen koşullar altında kullanılan kaynakların 

miktarı ile ilişkilidir. Yazılımın uyumluluğu, yazılımın aynı donanımı ve yazılım ortamını paylaştığı 

sırada, diğer ürün / sistem / bileşenlerle beklenilen enformasyon alışverişini gerçekleştirebilmesidir. 
Yazılımın kullanılabilirliği, kullanıcının yazılım fonksiyonlarını etkin, verimli ve memnun şekilde 

kullanabilmesini ifade eder.Yazılımın güvenilirliği, belli bir süre ve belirtilen şartlarda yazılımın 

belirli fonksiyonelliğini gerçekleştirmenin derecesidir.Yazılımın güvenliği, insanlar ve diğer 
sistemlerin sadece yetkilendirildiği derecede veri ve enformasyona erişebilmesini sağlamasının 

derecesidir. Yazılımın bakımının sürdürülebilirliği, yazılımın ihtiyaçlara ve çevresindeki değişimlere 

göre geliştirilebilmesini, adapte edilebilmesini ve düzeltilebilmesini ifade eden bir karakteristiktir. 

Yazılımın taşınabilirliği, yazılımın bir donanım veya yazılım ortamından diğer bir donanım veya 
yazılım ortamına etkin ve verimli bir şekilde transfer edilmesinin derecesidir (ISO, 2011).  

Bu kalite parametrelerini sağlamak için yazılım testlerinin etkili bir şekilde yapılması 

zorunludur. Yazılım testleri için oldukça çok sayıda yöntem ve araç bulunmaktadır (Hariprasath, 2015; 
Spillner vd., 2014). Her teknik, test nesnesinin özel bir yönünü test etmeye odaklanır. Yine her testin, 

çeşitli hataları bulmakta güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Tüm hususlara çözüm olabilecek tek bir 

test tekniği bulunmamaktadır. Bu nedenle değişik birçok nedenlerden kaynaklanabilecek hataları 

bulabilmek için; her projenin ihtiyaçlarına göre özel olarak tespit edilmiş ve bir stratejiye göre 
sistematik şekilde farklı test tekniklerinin kombinasyonlarının kullanılması gereklidir.  

Geliştiricilerin, kodların ihtiyaçları ve ayrıntılı tasarımı karşılayıp karşılamadığını doğruladığı 

test; birim testi olarak isimlendirilir. Bu test kodlara bakarak gerçekleştirildiğinde beyaz kutu test 
gerçekleştirilmiş olup, bu test hata ayıklamadan farklıdır. Hata ayıklama işlemi, hataların kaynaklarını 

bulmak ve düzeltmek iken, buradaki test; hataları bulmak için sistematik bir yaklaşımı ifade 

etmektedir. Kodlara bakmadan, sadece giriş-çıkış ilişkileri test edildiğinde siyah kutu testi 
gerçekleştirilmiş olur (Spillner vd., 2014). 
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Bileşenlerin bir araya getirilerek, daha büyük yapısal bileşenleri ve alt sistemleri oluşturması 

işlemine bileşen entegrasyonu adı verilir. Bu bileşenlerin birbirleri ile beklenen şekilde çalışıp 

çalışmadığının kontrolü işlemine bileşen entegrasyon testi adı verilir. Aynı şekilde sistemlerin 
birbirleri ve donanımla uyumunun kontrolüne sistem entegrasyon testi adı verilir(Myers vd., 2011). 

Entegrasyon işleminde bileşenler hazır oldukça entegrasyonun yapılması, büyük patlama etkisinden 

kaçınmak için izlenebilecek bir yoldur. Bu yolun izlenmesi ile tamamlanan bileşenin entegrasyonu ile 

entegrasyon testi yapılmasına amaca yönelik (Ad Hoc) entegrasyon testi adı verilir. Diğer taraftan tüm 
bileşenlerin bitiminden sonra, yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı tüm bileşenlerin birbirleri ile 

birlikte çalışabilmesini test etmek, izlenebilecek yollardır(Spillner vd., 2014).Bileşen ve entegrasyon 

testleri ile “ürün doğru mu geliştirildi?” sorusuna cevap veren doğrulama testleri yapılmış olur 
(Boehm, 1979). 

Sistem testi, bütünleşmiş ürünün ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Önceki 

testler, geliştirici bakış açısından yapıldığı halde bu test,geliştiricilerin,müşterinin bakış açısından 

bakması şeklinde yapılır. Burada “doğru ürün mü geliştirildi?” sorusuna cevap veren onaylama testi 
yapılır (Boehm, 1979). Genelde fonksiyonel olmayan testler burada gerçekleştirilir. Bunların arasında 

yetenek, hacim, stres, kullanılabilirlik, güvenlik, performans, depolama, yapılandırma, uyumluluk, 

kurulum, güvenilirlik, kurtarma, bakım, dokümantasyon ve prosedür testleri bulunmaktadır (Myers 
vd., 2011). 

Kabul testi ise, gerçek çalışma ortamına kurulumundan önce, ürünün müşteri tarafından 

onaylanmasını ifade eder. Geleneksel yazılım geliştirme modellerinde bu test müşterinin katıldığı tek 
testtir ve anlaşma belgelerine uygunluk, kullanıcıların kabulüne uygunluk, operasyonel kabul 

uygunluğu ve alan testleri (alfa ve beta testleri) bu aşamada yapılır (Spillner vd., 2014). 

 

GELENEKSEL YAZILIM GELİŞTİRME VE TEST  

Bu bölümde geleneksel olarak isimlendirilenŞelale, V-Model, Helezonik Model ve W-Model 

kısaca tanıtılarak test hususları değerlendirilecektir. 

 

Şelale Modeli 

Şelale yöntemi akış temelli bir yazılım geliştirme modelidir. Bu yazılım geliştirme modelinde; 

geliştirmenin başlangıcında sistem ihtiyaçları tespit edilir (Şekil 1). Bu aşamanın çıktılarına göre, 
geliştirilmesi gereken yazılım ihtiyaçlarının tespitine geçilir. Sonraki aşamada, geliştirilecek yazılım 

için ayrıntıların araştırılmasını ifade eden analiz işlemi gerçekleştirilir. Bir sonraki aşamada yapılmış 

ayrıntılı analizlere göre ihtiyaçları karşılayacak yazılımın mantıksal ve fiziksel tasarımı yapılır. Daha 

sonra tasarımlara uygun şekilde kodlama aşaması gerçekleştirilir. Kodlama bittikten sonra test aşaması 
gerçekleştirilir ve yazılım işletime alınır (Royce, 1970). 

Bu model test açısından incelendiğinde: 

1. İhtiyaçların tanımlanması ve test aşamaları arasında uzun bir geri besleme olması 
nedeniyle; 

a. Değişen iş süreçleri, 

b. Değişen fikirler, 

c. Unutulan ihtiyaçlar, 

d. Yanlış anlaşılan ihtiyaçlar 

test aşamasında fark edildiğinde uzun zaman ve işgücü kaybına neden olur (Balaji ve 

Murugaiyan, 2012). 
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2. Test için gerekli hazırlıklar yapılmadan geliştirme yapılır (Spillner, 2002). Bu durum 

sistematik bir test işleminin yapılmasını zorlaştırır. 

3. Bir aşamadaki problemler, o aşama boyunca tamamen çözümlenemez. Gerçekte, bir 
aşamaya ait problemler ancak o aşamadan sonraki aşamalarda görünür ve bu durum 

sistemin sorunlu geliştirilmesine neden olur (Balaji ve Murugaiyan, 2012; Christie, 2008). 

4. Test personeli tüm geliştirme aşamalarından sonra sürece dâhil olur. 

5. Kabul testine kadar olan testlerde müşteri bulunmamaktadır. 

Süreç içerisinde beklenmeyen bir durum ortaya çıktığında sürecin nasıl cevap vereceği 

tanımlıdeğildir (Spillner vd., 2014). 

 

Şekil 1. Şelale Modeli Yazılım Geliştirme(Royce, 1970) 

 

V-Modeli 

V-Modeli onaylamave doğrulama üzerine kurulu olup, bu modelde; şelale modelinde 

yapılmayan “test planı”modele eklenmiş durumdadır (Boehm, 1979). Bu modelin tanımlamalarına 

göre; kodlama ile birlikte veya kodlamanın devamında kodlamaya ait bileşen testi yapılmalıdır. Bunun 
ardından detaylı tasarım dokümanlarına göre entegrasyon testi yapılmalıdır. Daha sonra ürün 

tasarımına göre kabul testleri yapılmalı ve ardından yazılım kurularak işletime alınmalıdır (Şekil 2).  

Bu model test açısından incelendiğinde: 

1. Testin plansız yapılması sorunu haricinde, şelale modelindeki tüm sorunlar geçerlidir 

(Spillner, 2002). 

2. Bununla birlikte 

a. Test planı ve stratejisi, ihtiyaçların tanımlanmasının hemen sonrasında tanımlandığı 

için, süreç boyunca olabilecek değişimlere adapte olamamaktadır. 

b. Testlerin, geliştirme aşamaları ile bire bir ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Bununla 

birlikte, Alman V-Modelinde bu ilişki daha farklı tanımlanmıştır (Plögert, 1996). 
Gerçek hayat uygulamalarında çoktan çoğa ilişkilerin kurulması gerektiği ile oldukça 

sık karşılaşılmaktadır.  

3. “V” sembolünün sol bacağı ile sağ bacağı arasında kurulmuş olan test bağlantıları 
belirsizdir(Christie, 2008). Bu bağlantıların “sonuçların statik testi mi”, yoksa “sözleşmedeki 

ihtiyaçların tanımları mı” veya “erken test planı mı” olduğu belli değildir.  
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Şekil 2.  V-Modeli Yazılım Geliştirme(Boehm, 1979) 

 

 

Helezonik Model 

Helezonik model risk-güdümlü bir model olup, prototip geliştirmeler ile risklerin bulunması 

ve çözümlenmesinin ardından geliştirmeye geçilmesini önerir. Prototipler, projenin doğru yolda 

ilerleyip ilerlemediğini, önceki fazlara dönülüp dönülmeyeceğini ve projenin sonlandırılıp 
sonlandırılmayacağını belirlemek için kullanılır. Bu modelde ilk aşama olarak amaçlar, alternatifler ve 

sınırlar belirlenir (Şekil 3). Bunun ardından riskler incelenip alternatifler değerlendirilerek bir prototip 

oluşturulur. Bu prototipin iş ihtiyaçlarına uygunluğu araştırılır. Risk analizi, değerlendirmesi ve 
çözümlemeleri yeniden yapılarak yeni bir prototipe ulaşılır. Oluşturulanprototipin, yazılım 

ihtiyaçlarına uygunluğu kontrol edilerek ihtiyaçlara doğru bir çözüm olupolmadığı onaylanır. 

Ardından geliştirme planına geçilir. Geliştirme planında risk analizi, değerlendirmesi ve 

çözümlemeleri yapıldıktan sonra yeni bir prototip oluşturulur. Bu prototip üzerinden yazılım ürün 
tasarımı, tasarım onaylama ve doğrulaması ile entegrasyon ve test planlanır. Bu çıktıların risk analizi, 

değerlendirmesi ve çözümlemesinden sonra operasyonel bir prototipe ulaşılır. Ardından şelale 

modeline geçilerek; ayrıntılı tasarım ve kodlama; birim, entegrasyon ve kabul testleri yapılarak ürün 
işletime alınır (Boehm, 1988). 

Bu model test açısından incelendiğinde: 

1. Test planının sistem tasarımından sonra yapılması V-modelindeki erken planlama problemini 
bir miktar hafifletmektedir (Spillner, 2002). Bununla birlikte, aşamalar ve aşama süreçleri hâlâ 

lineerdir (Christie, 2008).  

2. Son çevrimde Şelale basamaklarının kullanılması nedeniyle test hâlâ kodlamadan sonra 

yapılmaktadır (Schwaber, 1997). Bu durum akış temelli ve V-Modeli geliştirmenin plansızlık 
hariç tüm sorunlarını beraberindegetirmektedir. 

 

Şekil 3. Helezonik Model Yazılım Geliştirme(Boehm, 1988) 
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W-Modeli 

W-Modeli, V-Modelindeki belirsizliği gidermek için; V-Modelindeki “V” görünümüne bir 
“V” daha eklenerek oluşturulmuş “W” görünümlü bir modeldir(Herzlich, 1993). Bu model, V-

Modelinin sol bacağındaki geliştirme aktivitelerini sağ bacağındaki test aktiviteleri ile eşleştirir (Şekil 

4). Proje sol bacaktan ilerlerken, test personeli her aşamanın çıktılarını inceleme ve yol takibi gibi 
statik testlerle test etmektedir. Geliştirme yapılırken elde edilen çıktılar vasıtasıyla sağ taraf için 

gerekli dinamik test planı üretildiğinden, sol bacakta önceden yapılmış bir dinamik test planı 

kullanılmaz. Proje sağ bacaktan ilerlerken dinamik testler yapılır (Christie, 2008). Test personelinin 
kesin sınırlamalara bağlı kalmadan projeye özgün testleri yapabilmesine müsaade eder. Bu modelde 

V-modelinden farklı olarak; her testin sadece tek bir geliştirme aşamasını test etmesi prensibi yerine, 

testler ile geliştirme aşamaları arasında ihtiyaçlar doğrultusunda çoktan çoğa ilişkilerin olabileceği 

öngörülmektedir. 

Bu modeldeanaliz ve tasarım aşamaları ile test planlama aşamalarının birlikte yürütülmesi 

değerlendirildiğinde: 

1. Hangi süreçlere ne kadar kaynak, zaman ve personel ayrılacağı belirlenmemiştir 
(Spillner, 2002). 

2. Sol bacaktaki test işlemleri farklı personel ile gerçekleştirilmek istenirse; bu durumda 

ekstra personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

3. Test işlemi aynı personel ile gerçekleştirilmek istenirse; kodlamada gecikmelere ya da 
test dokümanının kısa sürede gözden geçirilmesine neden olabilmektedir(Christie, 

2008). 

Bu kısıtlar, geleneksel yöntemlerle geliştirilen yazılımların sadece fonksiyonelliğinde 
sıkıntılara neden olmakla kalmayıp, bilişim teknolojisinin ilerleme hızı düşünüldüğünde; yazılımların 

performansında, uyumluluğunda, kullanılabilirliğinde, güvenilirliğinde, bakımının sürdürülmesinde ve 
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taşınabilmesinde de çeşitli kısıtlara neden olabilmektedir (Balaji ve Murugaiyan, 2012; Jorgensen, 

2013; Spillner vd., 2014).  

 

Şekil 4: W-Model Yazılım Geliştirme (Herzlich, 1993) 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Önceki bölümde açıklandığı üzere geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri; yapıları 

nedeniyle, test hususlarında bazı problemler içermektedirler. Bu problemler, ürünlerin sorunlu olarak 

kullanıma geçirilmesine ve dolayısıyla düşük müşteri memnuniyetine neden olmaktadır. 

Yazılım üreticisi işletmelerin de kabul ettiği gibi; kaliteyi arttırarak, müşteri memnuniyetine 

direkt ve dolaylı etki edecek “etkili test süreçlerinin” uygulanması zorunludur. Bu kapsamda, 

geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri kullanımında, test süreçlerinin etkili yapılması ve buna bağlı 
olarak ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak için; yazarların tecrübeleri ile literatür 

pratikleri birleştirilerek; aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir: 

 Projenin tamamı için bir test stratejisi belirlenmelidir. 

 Test bir faz olarak değil, tüm süreç boyunca yürütülecek; planlama, uygulama ve kontrol 

aşamalarını içeren bir süreç olarak görülmelidir. 

 Test sırasında hata bulunması, projede hata bulunması anlamına gelirken; hata 

bulunmaması, projenin hatasız olduğu anlamına gelmez. Bir kaç testten sonra test süreci 

hızlıca geçilmemeli vetest maliyeti, yazılımdaki sorunun maliyetinden düşük olduğu 

sürece,testlere sistematik şekilde devam edilmelidir. 

 Test sürecinde ve işletim sürecinde oluşan sorunlardan, geliştirme sürecinde ders 

alınmalıdır. Bu çıkarımlar sadece örtük bilgi olarak kalmamalı, dokümante edilmeli ve daha 
sonraki yazılımlarda temel nokta olarak kullanılmalıdır. 

 Test işlemi; gereksiz bir işlem, vakit kaybı veya sıkıcı bir bürokrasi olarak görülmemeli, 

projenin ve proje ekibinin gelişimi için bir araç olarak düşünülmelidir. 

 Test durumları, başta statik olarak tanımlanmamalı, projenin gelişimi ile paralel bir 

şekilde hazırlanarak ilerlenmelidir. 

 Mümkün olduğunca geliştirme sürecinde, geliştiriciler ile test personelinden oluşan 

takımın, aynı fiziksel ortam içerisinde bulunması sağlanmalıdır. 

 Müşterinin geliştirme ve test aşamasına katılması sağlanmalıdır. 

 Defalarca yapılacak aynı testler için hem manuel hem deotomatik test araçları 

kullanılmalıdır. 

 Test işlemi sadece test edicilerin görevi değildir. Tüm ekibin bunun bilincinde olması 

sağlanmalıdır. 

 Testin sadece hatalardan arınmayı ifade etmediği, bakım ve onarımı da kolaylaştırdığı 

bilinmelidir. 
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 Dökümantasyon gereğinden ne az, ne de çok olmalıdır. Geliştirme ile paralel 

yürütülmelidir.  

 Test sonuçlarına göre hata seviyeleri yüksek ise, takımın motivasyonu ve çalışma saatleri 

gibi yönetimsel hususların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
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KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞI SUNUCULARA AKTARILMASININ BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK VE AVRUPA HUKUKU AÇISINDAN 

İNCELENMESİ  

 

F. Itır BİNGÖL1, Kutan KORUYAN1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Öz 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Türk hukukunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu 

kanunun 9. maddesinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde korumanın sağlanabilmesi için verinin 

gönderileceği ülkenin sahip olması gereken şartlar açıklanmıştır. Kanun, Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı 

direktifinden yararlanılarak hazırlanmıştır ve Kanun’un 9. maddesi Direktif’in 25. maddesindeki düzenlemeden 

esinlenilerek kaleme alınmıştır. Avrupa Birliği hukukunda verinin üçüncü bir ülke olan ABD’ne gönderilmesi 

hususunda 2000 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ‘güvenli liman’ kararı alınmıştır. Bu karara göre 
verinin Avrupa Birliği’nden ABD’deki güvenli liman listesinde yer alan işletmelere gönderilmesi serbesttir. 

Ancak internet kullanımının artışına bağlı olarak yaşanan gelişmelerin ardından 2015 yılında Avrupa Birliği 

Adalet Divanı Maximillian Schrems - Veri Koruma Komisyonu kararında Avrupa Komisyonunun vermiş olduğu 

güvenli liman kararının geçersizliğine karar vermiştir. 

Türk hukukunda da 6698 sayılı kanunun 9. maddesinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Avrupa 

Birliği’ndeki bu sürecin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, kişisel verilerin başka bir ülkeye aktarılması durumunda konunun Türk ve Avrupa Birliği 

hukukunda nasıl ele alındığı anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Koruma, Veri Aktarımı, Verinin Yeterli Korunması 

 

 

Abstract 

Protection of Personal Data Act Nr. 6698 is a new code in Turkish Law. In article 9 of this act the 

necessary conditions are mentioned to protect the data when the data is transferred to third countries. The Code 

is regulated by taking in consideration the EU Directive 95/46 and article 9 of the Protection of Personal Data 

Act is inspired from article 25 of this Directive. In European Law, the European Commission gave a decision 

which is called ‘safe harbour’ in 2000. According to this decision the data is free to be transferred to the USA 

enterprises which are listed in the safe harbour list. But during the time passed, the internet has been used more 

widely and in 2015, European Union Justice Court decided that the European Union’s safe harbour decision is 

invalid in his decision Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner. 

In order to apply article 9 of act Nr. 6698 effectively The Data Protection Organization must take into 
consideration all these procedures in European Union. 

In this article it’s tried to explain the subject of transfer of data to other countries according to Turkish 

and European Union law. 

Keywords: Data Protection, Data Transfer, Adequate Protection of Data 

 

GİRİŞ 

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 7.04.2016 tarihinde T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlanan 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 

kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından menfaat 

sağlama amaçlı kullanılması, veri sahibi kişiyi mağdur edebilmektedir. Böyle bir mağduriyetin 
önlenebilmesi için, kişisel verilerin hukuki bir koruma altına alınması gerekmektedir. 

Ne var ki, küresel ekonomideki rekabetçi ortamda öne geçmek isteyen girişimciler, 

müşterilerini tanımak, müşteri davranışlarını izlemek ve ne istediklerini anlamak veya reklam yapmak 
için müşterilerinin kişisel verilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle, iş ilişkisine girdikleri 

THE ANALYSIS OF THE TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THE SERVERS ABROAD
 ACCORDING TO THE INFORMATION SYSTEMS IN TURKISH AND EUROPEAN 

UNION LAW 
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müşterilerinden birtakım kişisel verilerini talep etmekte ve bunları ileride de kullanabilmek için 

saklamaktadırlar. Bu veriler, kimi zaman işletmelerin kendi bünyelerinde barındırılmakta; kimi zaman 

bilişim teknolojilerinin önemli bir ürünü olan bulut ortamında tutulmakta veya veriler girişimciler 
tarafından bazen yurt dışındaki iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bu durumda kişisel veriler, veri 

sahibinin vatandaşı olmadığı ülkelerde de saklanmaya başlanmaktadır. Bununla birlikte, ister yurt 

içinde ister yurt dışında olsun, dijital ortamda tutulan kişisel verilerin korunmasında zaman zaman 

aksaklıkları da beraberinde getirmektedir. 

Özellikle bilişim teknolojilerinin insan hayatındaki önemi arttıkça kişisel verilerin izinsiz 

olarak üçüncü kişilerin eline geçmesi riski de artmaktadır. Örneğin, Sony, Nisan 2011’de 77 milyon 

PlayStation network kullanıcısının isim, adres, doğum tarihi, e-posta adresleri, şifreleri, güvenlik 
soruları gibi bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini açıklamıştır (The Guardian, 

2011). Buna istinaden, PlayStation.Blog yaklaşık bir ay sonra kendi ağlarının ve kişisel veri 

korumasının arttırıldığını duyurmuş, Sony Computer Entertainment internet sitesindeki şifre sıfırlama 

sayfasını istismar edilebileceği gerekçesiyle kapatmıştır (PlayStation.Blog, 2011; Kotaku, 2011). 
Yazılım şirketi Adobe de Ekim 2013’te siber saldırıya uğramış ve 2,9 milyon kişi bu durumdan 

etkilenmiştir. Kullanıcıların kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları, kredi kartını kullanım sürelerinin 

sona erdiği tarih ve kredi kartı şifreleri bilgisayar korsanlarının eline geçmiştir (The Guardian, 2013). 
Bu olumsuz durum için Adobe başta tüm kullanıcıların şifrelerini sıfırlamış, bir öz eleştiri yaparak 

kullanıcılarına güvenlik tedbirlerini daha da arttırdığını duyurmuştur (Adobe, bt.). Çevrimiçi alışveriş 

sitesi eBAY’in veri tabanı da 2014 yılı Şubat ayının sonunda siber saldırıya uğramış ve kullanıcıların 
isim, şifre, e-posta adresi, fiziksel adres, telefon numarası ve doğum tarihleri ele geçirilmiştir (BBC, 

2014). eBAY, kullanıcı şifrelerinin şifrelenmiş olduğunu belirtse de diğer kullanıcı bilgilerinin 

çalındığını doğrulamıştır. Bunun yanında, kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesini önermiştir (CNN, 

2014). Geçmişten günümüze teknolojinin ilerlemesi ile siber saldırılar devam etmekte ve gelecekte de 
devam etmesi beklenmektedir. Bu yüzden,bilişim şirketlerinin teknik olarak bu tür olumsuz olaylar 

karşısında yetersiz kaldığı, daha fazla önlem alması gerektiği ve yeni veri güvenliği çözümlerini 

kullanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu tür olaylar çoğunlukla kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelere yeterince 

riayet edilmemesinin yanında, verilerin saklandığı sunuculardaki (sunucu, veri sahibinin bulunduğu 

ülkede veya başka bir ülkede olabilir) güvenlik zafiyetlerinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunun 
yanında, verileri saklamakla yükümlü kişilerin yetkisiz erişimlere karşı verileri korumaya ilişkin 

önlemler almakta yeteriz kalmaları ve verilerin kriptolanabilmesi için ek bütçe ayrılmaması da 

gelmektedir (Henkoğlu ve Külcü, 2013: 67) 

Küresel dünyada büyük bir ilerleme kaydeden internet ve özellikle bulut bilişim teknolojisi ile 
veriler zaman ve mekândan bağımsız olarak kullanılmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Bu yüzden, 

hizmet sağlayıcılar verileri kullanıcının bulunduğu ülkede değil de başka bir ülkede barındırabilmekte, 

bu da hukuki yükümlülüklerin yanı sıra bazı teknik gereksinimleri de beraberinde getirmektedir. 

Hurwitz vd. (2010: 177) herhangi bir sunucudaki güvenlik duvarı, anti virüs yazılımları ve 

VPN [Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ)] koruması gibi bilişim önlemlerinin yanında, özellikle 

bulut ortamında güvenlik risklerini en aza indirmek için gerekli anahtar önlemleri şöyle sıralamıştır: 

 Ağa erişen herkesin kimliğinin denetlenmesi. 

 Kullanıcı erişim izinlerinin sadece belirli uygulama ve verilere yönelik olarak ayarlanması. 

 Bilgisayarlarda çalışan tüm yazılımların ve o yazılımlardaki değişikliklerin denetlenmesi. 

 Veri veya uygulamalara olan erişim izin süreçlerinin biçimlendirilmesi. 

 Tüm ağ hareketliliğinin izlenmesi ve olağandışı hareketler için sistem günlüğünün 
tutulması. 

 Beklenmedik durumlarda kullanıcı ve program hareketliliği için sistem günlüğü tutulması 

ve bunun analiz edilmesi. 

 İlave koruma gerekli tüm değerli verilerin şifrelenmesi. 
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 İnternet veya yabancı kullanıcılara erişimi olan ve saldırıya açık tüm yazılımlar için ağın 

düzenli kontrol edilmesi. 

Teknik anlamda koruma altına alınan kişisel veriler, aynı zamanda veri sahibinin vatandaşı 

bulunduğu ülkede o ülkenin yasalarıyla korunma altına alınabilmekte; ancak bu verilerin yurt dışına 
aktarılması durumunda ise söz konusu yasaların koruyucu gücü ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle, 

ülkelerin veri koruma yasaları, verilerin yurt dışına aktarılmasını da çeşitli koşulların sağlanmasına 

bağlı tutmak zorunda olmaktadır. 

Bu çalışmada, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunun gerek Türk hukukunda 
gerekse Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde nasıl ele alındığı açıklanacaktır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI ESNASINDA HUKUKEN 

KORUNMASI 

Verinin Aktarılması Kavramı 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması esnasında korunmalarının nasıl olacağı üzerinde 

açıklamalara başlamadan önce veri aktarımı kavramını ortaya koymak gerekmektedir.  

Veri aktarımı, belli bir veri sorumlusu tarafından elde edilip saklanmış herhangi bir kişisel 

verinin başka bir veri sorumlusunun egemenlik alanına geçirilmesi durumudur. Bir veri sorumlusunun 

egemenliği altına almış olduğu verileri internet ortamına koyması da çoğu zaman bu verilere 
başkalarının ulaşmasını sağlayabilecektir. Bu durumda, ortada yine bir veri aktarımın bulunup 

bulunmadığı sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.  

Bu konuda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın verdiği bir karar konuya ışık tutacaktır. Avrupa 
Birliği Adalet Divanı, bir verinin sadece internette yayımlanmasının her ne kadar bu veriye Avrupa 

Birliği ülkeleri dışından da erişilebilir olması mümkün olsa da verinin Avrupa Birliği dışında bir 

ülkeye gönderilmesi anlamına gelmeyeceğine karar vermiştir (Court of Justice of the European Union, 

2003). Adalet Divanı, Bodil Lindqvist davasında bu konuya ilişkin kararını şu şekilde 
gerekçelendirmiştir: Verinin internette yer alması bu verinin sunucu tarafından internet kullanıcılarına 

gönderilmesine neden olmamaktadır, bu veriye ulaşmak için internet kullanıcılarının harekete 

geçmeleri ve veriye ulaşmaları gerekmektedir; dolayısıyla veriyi internete koyan kişinin bilgileri 
doğrudan doğruya internet kullanıcısına gönderilmemektedir (Court of Justice of the European Union, 

2003). Böylece Adalet Divanı ölçüt olarak veriye üçüncü bir ülkeden ulaşılıp ulaşılmadığına değil, bu 

verinin üçüncü ülkedeki belli bir muhataba gönderilip gönderilmediğine bakmaktadır (Library of 
Congress, 2015).  

Bu demektir ki, bir veri sorumlusunun, kendisine emanet edilen verileri yurt dışında belli bir 

kişiye aktarmayıp internet ortamında erişilebilir kılması bu çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır. 

 

Verinin Avrupa Birliği Dışına Aktarılmasına İlişkin Kurallar 

Kişisel verilerin korunmasına yönelik ilk düzenlemeler Avrupa’da yürürlüğe girmiştir. Burada 

öncülüğü Almanya almış ve 1970’de Hessen Eyaleti’nin çıkarmış olduğu veri koruma yasasını, 1979 
yılında federal düzeydeki Veri Koruma Yasası takip etmiştir1(Murray, 1997: 934). Bunun ardından 

Avrupa Birliği’ne üye diğer ülkeler de kendi ulusal veri koruma kanunlarını hazırlamışlardır. Ulusal 

düzeyde her ülkenin verilerin korunması konusunda düzenleme getirmesi, veri güvenliğinin 

sağlanması açısından faydalı olmuş; ama Avrupa Birliği içerisinde verinin serbest dolaşımı hususunda 
engelleyici bir durum yaratmaya başlamıştır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için 95/46 sayılı AB 

Direktifi kabul edilmiştir (Murray, 1997: 935). Bu direktif ile bir yandan verinin Avrupa Birliği 

                                                             
1 Almanya’da şu anda ise 1990 tarihli Federal Veri Koruma Yasası yürürlüktedir. 
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içerisinde serbest dolaşımının sağlanması, öte yandan verinin Avrupa Birliği ile eşdeğer koruma 

sağlamayan ülkelere gönderilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır (Murray, 1997: 938). 

Zamanla Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin kendi özel veri koruma kanunlarındaki farklılıkları 
ortadan kaldırmak ve Direktif’in kabulünden sonra internet kullanım oranlarındaki artışın yarattığı 

yeni ihtiyaçlara yanıt verebilmek için2 hem üye devletleri bağlayıcı hem de güncel bir düzenleme 

yapma gereği doğmuştur (European Commission, 2012). Bu amaçla, “Kişisel Verilerin İşlenmesinde 

Gerçek Kişilerin Korunmasına, Verilerin Serbest Dolaşımına ve 95/46 sayılı AB Direktifinin 
Kaldırılmasına İlişkin 2016/679 sayılı Tüzük” kabul edilmiştir. 4 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa 

Birliği’nin resmi gazetesinde yayımlanan bu tüzük yayımından yirmi gün sonra yürürlüğe girmiştir; 

ancak 25 Mayıs 2018’den itibaren uygulanacaktır. 95/46 sayılı AB Direktifi de o tarihe kadar 
uygulanmaya devam edecektir. 

Bu nedenle, kişisel verilerin yurt dışına aktarımı bakımından önce 95/46 sayılı AB Direktifi 

kapsamındaki sonra da 2016/679 sayılı Tüzük kapsamındaki düzenlemelerin açıklanmasında yarar 

vardır. 

95/46 sayılı Avrupa Birliği direktifine göre verilerin yurt dışına aktarımı  

95/46 sayılı veri koruma direktifi, kişisel verilerin işlenmek üzere yahut da işlendikten sonra 

başka bir ülkeye transferine ancak verinin gönderileceği ülkenin de Avrupa Birliği’ndeki gibi ‘yeterli 
bir koruma’ sağlaması halinde izin vermektedir. 

‘Yeterli koruma’ verinin taşınması hususunda birçok unsurla bağlantılıdır. Örneğin gönderilen 

verinin niteliği, verinin işlenme amacı ve süresi, orijin ülkede ve varış ülkesinde ayrıca varış ülkesi 
tarafından sektörel bazda kabul edilen kuralların ya da uluslararası taahhütlerinin olup olmadığı 

hususları önemlidir (Direktif m. 25/2). Eğer bir ülke yeterli koruma getirmiyorsa AB’nin üye 

ülkelerinin bu durumdan birbirlerini ve AB Komisyonu’nu haberdar etmeleri gerekmektedir (Direktif 

m. 25/3). AB Komisyonu bir ülkenin eş değer koruma sağlamadığını tespit ederse, o zaman AB üyesi 
ülkelerin bu ülkeye veri gönderimini yasaklamaları gerekmektedir. Ancak Direktif, böyle bir durumda 

verinin gönderildiği ülke ile bu soruna çözüm bulmak için müzakerelere girişmesi için AB 

Komisyonu’na yetki vermektedir (Direktif m.25/3). 

Direktif’in 29. maddesine dayanılarak kurulan Çalışma Grubu3 (Working Party) yeterli 

koruma kriterini açıklayabilmek için fonksiyonel bir test oluşturmuştur. 1998 tarihli görüşünde üçüncü 

bir ülkenin yeterli koruma sağladığından söz edebilmek için aşağıdaki prensiplerin sağlanması 
beklenmektedir (European Comission, 1998): 

 Amaç sınırlaması getirmiştir. Şöyle ki; veri belirli bir amaç için üçüncü bir ülkeye 

gönderiliyorsa ancak bu amaç doğrultusunda işlenebilir. 

 Verinin kalitesi ve orantılılığı prensibini getirmiştir. Buna göre; veri gerçek olmalı, güncel 

olmalı, üçüncü bir ülkeye gönderilmesi sebebiyle ilgili olmalıdır. 

 Şeffaflık prensibini getirmiştir. Buna göre; bireyler verilerinin üçüncü bir ülkede 

işlenmesinin sebepleri konusunda ve veri sorumlusunun kimliği hususlarında 
aydınlatılmalıdırlar. 

 Güvenlik prensibini getirmiştir. Buna göre; veri sorumlusu tarafından verinin işlenmesi 

hususunda teknik ve kurumsal güvenlik tedbirlerinin alınmasını, bu anlamda veriyi işleyen 

tarafından verinin işlenişiyle ilgili riskleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasını 
gerekmektedir. 

                                                             
2 Tüzük’ün hazırlanmasını gerekli kılan diğer sebepler için bkz. (Baker, 2014; King ve Raja, 2013; Koruyan ve 

Bingöl, 2015; Rotondo, 2013). 
3 Kişisel Verilerin İşlenmesi Hususunda Bireylerin Korunması Çalışma Grubu, AB’nin 95/46 sayılı Veri Koruma 

Direktifi’nin hükümlerini yorumlamakla yetkili organlardan birisidir. Bu çalışma grubu Direktif’in farklı 

hükümleri ile ilgili tavsiyede bulunur, görüş ve çalışma belgeleri yayımlayarak bu görevini yerine getirir 

(European Commission, 2015). 
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 Veri sahibinin veriye ulaşım, veriyi değiştirme ve veriyi reddetme hakları vardır. Veri 

sahibinin kendisi ile ilgili işlenmekte olan bütün verilerin bir kopyasını alma hakkı 

bulunmaktadır. Bu veriler doğru olmadıklarında bunları değiştirme hakkı ve gerektiğinde 

bu verileri reddetme hakkı bulunmaktadır.  

 Verinin bir sonraki yere gönderimine sınırlamalar getirilmektedir. Kişisel verinin bir kez 

daha gönderilmesi söz konusu ise bu ikinci alıcının da yeterli koruma düzeyini sağlaması 

beklenir 

Veri Koruma Direktifi, verinin üçüncü ülkeye gönderilmesi hususundaki yasaklamalara çeşitli 

istisnalar da getirmektedir. Böylece ulusal hukuk kişisel bir verinin yeterli koruma sağlamayan üçüncü 

bir ülkeye gönderilmesine çeşitli sebeplerle izin verebilmektedir: Örneğin4; 

 Birey verinin gönderilmesine açık rızasıyla izin verirse, 

 Birey ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası için verinin gönderilmesi 

gerekliyse, 

 Bireyin önemli menfaatlerini korumak için verinin gönderilmesi gerekliyse, 

 Kamu yararı gerekçesine dayanarak verinin gönderilmesi gerekliyse ya da isteniyorsa.  

Türk hukukunda 6698 sayılı kanunun 9. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre ise kişisel 

verinin yeterli koruma sağlamayan bir ülkeye gönderilmesi; ‘…Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 
veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, 

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın’ mümkün olabilecektir. Bu maddede getirilen istisna 

sayısı Direktif’dekinden daha az olmasına rağmen veri sahibini daha korumasız bırakmaktadır. 
Nitekim veri sahibinin zarar görme ihtimali olduğundan kurulun izninden önce veri sahibinin rızasının 

aranması gerekmektedir. 

Güvenli liman prensibi 

Avrupa Komisyonu, kişisel verinin yeterli korunması için bazı kararlar yayımlamıştır ve bazı 
ülkelere kişisel verilerin gönderilmesi durumunda bu ülkelerin yeterli koruma sağladığını tespit 

etmiştir. Maalesef bu ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır (European Commission, 2016a). 

AB Komisyonu ile ABD Ticaret Departmanı 2000 yılında AB’den ABD’ye gönderilen kişisel 
verilerin yeterli koruma ölçütlerine uygun olduğuna dair Güvenli Liman Anlaşması’nı (Safe Harbor 

Agreement) imzalamışlardır. Buna göre; ABD’de AB’den gelen verileri işleyen kurumların Direktif’in 

istediği standartlara uygun davranmaları gerekmektedir. Güvenli Liman Anlaşması, güvenli liman 
listelerini içermektedir (Export.gov, 2000).  

Avrupa Komisyonu’nun internet ortamındaki veri transferinin artışıyla birlikte AB’den ABD’e 

gönderilen verilerin yeterli düzeyde korunamadığı hususunda bazı tereddütleri oluşmuş ve bu 

tereddütlerini ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur (European 
Commission, 2013).  

Avrupa Birliği Komisyon raporunda şeffaflığın sağlanamaması sebebiyle ABD’de Güvenli 

Liman Prensibi’ni uyguladığını iddia eden bazı şirketlerin aslında bu prensibe uygun hareket 
etmedikleri, bu durumun ise AB üyesi ülke vatandaşlarının temel haklarını ihlâl ettiği tespit edilmiştir 

(European Commission, 2013). Avrupa Birliği Komisyonu’nun güvenli liman prensibine dayanılarak 

yeterli koruma sağlanamadığına dair endişelerinin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın verdiği 

Maximillian Schrems - Veri Koruma Komisyonu Kararı’yla (Maximillian Schrems v. Data Protection 
Commissioner) haksız olmadığı yargı kararıyla da teyit edilmiştir. AB Adalet Divanı Ekim 2015’te 

verdiği bu kararla Avrupa Birliği Komisyonu’nun Güvenli Liman Prensibi kararının geçersizliğine 

karar vermiştir (European Commission, 2016b). 

Maximillian Schrems - veri koruma komisyonu kararı 

                                                             
4 95/46 sayılı direktif madde 26 
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Maximillian Schrems, Avusturya vatandaşı olup 2008’den beri Facebook kullanıcısıdır. 

AB’de ikamet eden diğer Facebook kullanıcıları gibi Maximillian Schrems’in Facebook’a koyduğu 

bütün veriler, Facebook’un İrlanda şubesi tarafından Facebook’un ABD’de bulunan sunucusuna 
gönderilmiş ve orada işlenmiştir. Maximillian Schrems, İrlanda Veri Koruma Komisyonu’na şikâyette 

bulunmuştur. Şikâyetinde 2013 yılında Edward Snowden’ın özellikle Amerikan Ulusal Güvenlik 

Teşkilatı’na ilişkin bilgileri kamuoyuna sızdırmasından yola çıkarak ABD’deki hukuki alt yapının ve 

uygulamanın bu ülkeye gönderilen verilerin korunmasında yetersiz kaldığını iddia etmiştir. İrlanda 
Veri Koruma Komisyonu, bu şikâyeti, 26 Temmuz 2000 yılında AB Komisyonu’nun aldığı Güvenli 

Liman Prensibine göre; ‘ABD kendisine gönderilen kişisel verilere yeterli düzeyde koruma 

sağlamaktadır’ diyerek cevap vermiştir.  

Bunun üzerine davacı uyuşmazlığı yargıya taşımıştır. İrlanda Yüksek mahkemesi, söz konusu 

Güvenli Liman prensibinin AB’nin istediği koruma güvencesini taşıyıp taşımadığını incelemeden önce 

bu prensibin ABD’de sadece özel teşebbüse ait işletmeler tarafından uygulandığını, kamuya ait 

işletmelerin bu kurallarla bağlı olmadıklarını tespit etmiştir. Daha da ötesi, ABD’nin ulusal güvenlik 
kamu yararı, emniyet gereksinimlerinin Güvenli Liman prensibine üstün tutulmakta olduğunu tespit 

etmiştir. Bu durumda ABD işletmelerinin, Güvenli Liman prensibindeki şartların, yukarıda bahsi 

geçen gereksinimlerle çatışması durumunda, bu şirketlerin Güvenli Liman listesindeki kurallara 
uymamakta olduklarını tespit etmiştir. Yani ABD’nin Güvenli Liman listesine ABD’nin kamu 

otoriteleri tarafından müdahale edilebilmekte ve AB Komisyonu’nun kararının ABD’de bu tür bir 

müdahaleyi sınırlamaya ya da bu tür bir müdahaleye karşı etkili bir yasal koruma getirmeye imkân 
vermemekte olduğunu tespit etmiştir. 

AB’deki temel haklar ve özgürlüklere ilişkin korumanın ABD’de eş değer bir düzenlemesinin 

olup olmadığını inceleyen İrlanda Yüksek Mahkemesi, AB’deki konuyla ilgili düzenlemelere göre 

AB’den ABD’ne verisi gönderilen kişilerin verilerinin herhangi bir ayrım yapılmadan, sınırlama 
getirilmeden işlenmesinin yeterli koruma bulunduğu anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. Mahkeme 

ayrıca kamu otoritelerinin veriye ulaşmasının sınırlarını çizerken ve ardından sonraki kullanımının 

sınırlarını belirlerken objektif bir kriter ortaya koymadıklarını belirtmiştir. Mahkeme aynı zamanda 
kamu otoritelerinin elektronik haberleşmenin içeriğine erişimini, özel hayatın gizliliğine saygı temel 

hakkının özüyle uzlaşma içinde olması gerektiğini de belirtmiştir (Court of Justice of the European 

Union, 2015a). 

İrlanda Yüksek Mahkemesi, Maximillian Schrems’in açtığı davanın içeriğinin AB 

Komisyonu’nun 2000/520 sayılı Güvenli Liman prensibi kararının geçerliliğine dayandığını tespit 

etmiş ve bu konuda karar vermesi için olayı AB Adalet Divanı’na taşımıştır (Court of Justice of the 

European Union, 2015b). Adalet Divanı, Güvenli Liman kararının5 geçersizliğine karar vermiştir AB 
üyesi ülkelerin her birinin yapacağı inceleme sonucunda ABD’de verinin gönderileceği kurumun 

yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını tespit etmesi gerektiğine karar vermiştir (European 

Commission, 2016b).  

2016/679 sayılı Avrupa Birliği tüzüğüne göre verilerin yurt dışına aktarımı 

2016/679 sayılı tüzük, 95/46 sayılı direktiften farklı olarak şu hususları düzenlemektedir 

(European Commission, 2012): 

 Kurumlar, sadece merkezlerinin bulunduğu yerdeki ulusal veri koruma otoriteleri ile 

bağlantı içinde olmak zorundadırlar. Aynı şekilde bireyler de verileri AB dışında bir ülkede 
işlense bile kendi ülkelerinin veri koruma otoritesi ile bağlantı kuracaklardır. Eğer verinin 

işlenmesi hususunda bir rıza aranıyorsa bu rızanın zımnen verilmesi yerine açık bir rıza 

olması gerekmektedir. 

 Bireylerin kendi bilgilerine erişimleri ve bireylerin kişisel verilerini bir hizmet sağlayıcıdan 

bir diğerine aktarmaları (verinin taşınması hakkı) daha kolaylaştırılmıştır. Bu durum hizmet 

sağlayıcılar arasındaki rekabeti güçlendirecektir. 

                                                             
5 AB Komisyonu’nun 2000/520/EC sayılı 26 Temmuz 2000 tarihli kararı. 
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 Eğer kişisel veriler AB dışındaki bir şirket tarafından işlenmişse ve bu şirket AB içinde de 

faaliyet gösteriyorsa onlara AB kuralları uygulanacaktır. 

 Tüzüğün 47. maddesiyle daha önce çalışma Grubu’nun 19 Nisan 2013 tarihli açıklama 

belgesinde anlatılan bağlayıcı ortak kuralların uygulanması artık resmi bir gerekçe 

bulmuştur (Österreichischen Datenschutzbehörde, 2013). 

Türk Hukukundaki Durum 

Türkiye, kişisel verilerin korunmasına yönelik Avrupa Konseyi’nce hazırlanan 108 sayılı 

“Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına 

Dair Sözleşme”yi 1981’de imzalamıştır6. Bu sözleşmenin onaylanması ile birlikte bir veri koruma 
yasası çıkartma yükümlülüğü altına girecek olan Türkiye, söz konusu kanunu hazırlamak için ilk 

komisyon çalışmalarına 1995 yılında başlamıştır. Uzun ve kesintili hazırlık sürecinin ardından 

24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 
tarihinde 29628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kaleme alınırken 

95/46 sayılı AB Direktifi dikkate alınmıştır. 

6698 sayılı Kanunun 9. maddesi ‘Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması’ başlığını 

taşımaktadır. Maddenin metni şöyledir: 

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.  

(2) Kişisel veriler, 5’inci maddenin ikinci fıkrası ile 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında 

belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; 
a) Yeterli korumanın bulunması,  

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 

veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun 
izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına 

aktarılabilir. 

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. 

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi 
uyarınca izin verilip verilmeyeceğine; 

a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, 

b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık 
durumunu, 

c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme 

amaç ve süresini, 
ç)  Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, 

d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen 

önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşünü de almak suretiyle karar verir. 
(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya 

ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu 

kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. 
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler 

saklıdır. 

Bu düzenlemede kişisel verinin gönderildiği ülkenin ‘yeterli koruma’ sağlaması durumunda 

veri gönderiminin mümkün olduğu belirtilmiştir. Yurt dışındaki bir ülkenin yeterli koruma sağlayıp 
sağlamadığına ise bu maddenin üçüncü fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar verecektir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu kararı verirken Kanun’un 9. maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendi gereği Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yeterli 
korumanın bulunduğu ülke olarak kabul edeceği düşünülmelidir. Çünkü bu tarihten itibaren 2016/679 

sayılı Tüzük yürürlüğe gireceğinden bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kişisel verilerin korunması 

                                                             
6108 sayılı Sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin 6669 sayılı kanun ise bu kanundan kısa bir 

süre önce 18.02.2016 tarihli ve 29628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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konusunda yeknesak kurallar uygulanacaktır. Bugün için bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki koruma 

yeterli görülmese bile bu tarihten itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında güçlü bir koruma 

sistemi oluşturulmuş olacaktır. 

Kurul, Avrupa Birliği dışında kalan ülkelere Türkiye’deki bireylerin kişisel verileri 

gönderilirken yine bu ülkelerde yeterli koruma bulunup bulunmadığına bakarak karar verecektir. 

Kurul yabancı bir ülkenin yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını tespit ederken bir anlamda eş değer 

bir koruma sağlamak istemektedir. Çünkü 4. fıkranın (a) bendi gereği Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeleri ve (ç) bendi gereği kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili 

mevzuatını ve uygulamasını dikkate alarak kararını verecektir. 

4. fıkranın (b) bendi gereği bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra yabancı ülkelerle kişisel 
veri aktarımı hususlarını düzenleyen özel karşılıklılık anlaşmaları yapılması söz konusu olacaktır ve 

Kurul bu tür anlaşmalar yapılan ülkelere veri aktarımına izin verecektir. 

4. fıkranın (c) bendi gereği eğer verinin aktarılacağı ülke ile bir karşılıklılık durumu yoksa 

aktarılacak her somut veriyle ilgili olarak kişisel verinin niteliği, işlenme amaç ve süresinin dikkate 
alınarak verinin aktarımına izin verilmesi ya da verilmemesi gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra 4. fıkranın (d) bendi gereği kişisel verinin aktarılacağı ülkedeki veri 

sorumlusunun özel bir koruma uygulayacağına dair taahhütleri de kişisel verinin aktarılması yolunu 
açacaktır. 

Kanun koyucu kişisel verilerin Kanun’un getirdiği bu süzgeçten geçebilen ülkelerdeki 

şirketlere ya da kurumlara gönderilmesine izin verirken kendi vatandaşlarının verilerini en az Türkiye 
içindeki veri aktarımlarındaki kadar korumayı amaçlamaktadır. Kanun koyucunun getirdiği bu 

düzenleme yerindedir, ancak veri akışının çok kolay olduğu günümüzde bu şekilde de olsa tam 

anlamıyla bir korumanın getirilebilmesi pek mümkün görülmemektedir, ancak bu konuda hiçbir 

düzenleme yapılmaması bu alanı daha da korumasız kılacaktır. 

 

SONUÇ 

Türk hukukunda 6698 sayılı kanunla kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme 

yapılmıştır. Bu düzenleme gereği artık kişisel verilerin ilgili ilgisiz herkesin eline geçmesi ve bu 

kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmek istenmiştir. Türkiye’de böyle bir koruma 
getirildikten sonra bu verilerin ülke sınırları dışına çıktığında da gerekli olan korumadan 

yararlanabilmesi için Kanun Koyucu, verinin ancak ‘yeterli koruma’ sağlayan ülkelere gönderimine 

izin vermiştir. 

6698 sayılı kanun hazırlanırken Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı direktifi dikkate alınmıştır. Bu 

Direktif’in 25. maddesine göre kişisel verilerin Avrupa Birliği sınırları dışına aktarılması verinin 

gönderileceği ülkede bazı şartların sağlanmış olması halinde mümkündür. Eğer bu şartlar 

sağlanamıyorsa o zaman veri aktarımı yasaklanmıştır. 

Avrupa Birliği, kendi sınırları içerisindeki herhangi bir ülkeden ABD’ne gönderilecek 

verilerin güvenli bir ortama gönderilmesini sağlamak için 2000 yılında AB Komisyonu kararıyla 

ABD’de yeterli şartları sağlayan şirket ya da kurumları ‘güvenli liman’ olarak nitelendirmiş ve bunlara 
verilerin aktarılmasına izin vermiştir. Ancak aradan geçen 15 yıl içerisinde bazı Amerikan işletmelerin 

güvenli liman listesinde yer almalarına rağmen kendilerine gönderilen verileri koruma konusunda 

yeterli güvenliği sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği dışına veri aktarımı 

hususunda Direktif’in 29. maddesine dayanılarak kurulan Çalışma Grubu çeşitli tavsiye kararları ve 
çalışma notları hazırlayarak Direktif’in 25. maddesine göre verinin Avrupa Birliği dışına 

aktarılmasının şartlarını daha güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar 

sırasında ortaya koyduğu bazı hususlar Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı Direktifinin yerini alacak olan 
2016/679 sayılı Tüzüğü’nde düzenlenmiştir. 
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6698 sayılı Kanun’un 9. maddesinde verinin Türkiye sınırları dışına aktarılması hususunda 

yapılan düzenlemenin etkili bir uygulamasının olabilmesi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 

da Avrupa Birliği’ndeki çalışma grubu gibi etkin bir çalışma yürüterek verilerin yurt dışına 
aktarılabilme şartlarını doğru bir şekilde ortaya koyabilmesi gerekmektedir. Örneğin, yurt dışına veri 

aktarımının ve amaç sınırlamasının ne anlama geldiğini, verinin yurt dışına gönderilmesinde aranacak 

olan güvenlik ve şeffaflık gibi ilkelerin içeriklerini etraflıca açıklaması gerekir. Bu husus gerçek 

kişilerin verilerinin yeterli koruma sağlayan bir ülkeye mi yoksa yeterli koruma sağlamayan bir ülkeye 
mi gönderileceğini önceden öğrenebilmeleri ve dolayısıyla duruma itiraz edebilmeleri açısından 

önemlidir.  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu tespitleri yaparken Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
bu çalışmada anılan kararlarından da yararlanması gerekmektedir. 
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BANKALARIN MOBİL UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR AAS 

MODELİ 

 

Aykan AKINCILAR1, Ertan GÜNER1 
1Gazi Üniversitesi 

 

Öz 

Mobil uygulamaların kalitesi günümüzde hayli önemlidir. Bu çalışmada, bankaların mobil 

uygulamalarını değerlendirmeyi amaçlayan analitik ağ sürecine dayalı bir model önerilmiştir. Önerilen model, 

geliştirilen hiyerarşinin seviyeler arası ve/veya seviye içi bağımlılıklarını dikkate alabilme avantajına sahiptir. Bu 

özellik, mevcut literatürde dikkate alınmamıştır. Bir gerçek hayat problemi ele alınmış, bu problemin çözümü 
vasıtasıylabağımlılıkların dikkate alınmasınınelde edilen sonuçlarda büyük değişikliklere yol açabileceği 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: M-Bankacılık Portalları, AAS, Karar Destek Sistemleri 

 

AN ANP MODEL FOR EVALUATING MOBILE APPLICATIONS OF BANKS 

 

Abstract 

Quality of mobile banking portals are extremely important in our day. In this study, an evaluation 

model, which is based on analytic network process, is proposed for mobile banking portals. The proposed model 

has the advantage of considering possible dependencies among and/or in the levels of the constructed hierarchy. 

Thispropertylackswhenthe literature has been glanced. A case study is handled and according to the results of 

this case study, it is demonstrated that considering dependencies might dramatically change the results. 

Keywords: Evaluating M-Banking Portals, ANP, Decision Support Systems 

 

INTRODUCTION 

Mobile banking (m-banking) may be defined as a subset of mobile commerce applications, 

which enables customers to conduct conventional (e.g. balance checks and fund transfers) and more 
advanced (e.g. stock trading and portfolio management services) banking transactions through mobile 

devices [Turban et al, 2006; Laukkanen, 2007; Kim et al, 2009; Lin, 2013].Since m-banking has a 

great potential to boost efficiency and comfort while reducing costs, banks tend to promote m-banking 

especially by tremendous improvements in both software and hardware. 

Several works in the literature needs to be mentioned in the issue of evaluating m-banking 

portals. First of them isGu et al (2009)’s work, in which user’s intention was investigated by utilizing 

structural equation modelling (SEM). Self-efficiency was found the strongest factor affecting 
perceived ease-of-use while perceived ease-of-use was the most important construct. In addition, it 

was demostrated that some of determinants had positive affect on some of others, which are named as 

criteria clusters in our study. 

Another study covers the topic isZarifopoulos and Economides (2009)’s work. In that study, a 
framework which was named mobile banking evalaution framework (MoBEF) was proposed. As a 

first step of this framework, factors affecting evaluation of m-banking portals were comprehensively 

determined, which can be offered as the main contribution of the study. Then, 30 major worldwide 
banks were evaluated based on the proposed framework. Evaluation process comprises of scoring each 

alternative based on 1-5 scale. It can be claimed that MoBEF lacks of an analytic evaluation process 

although it has a strong basis in terms of determining the criteria affecting evaluation of m-banking 
portals. 

Then, Lin (2013)’s work has appeared. Weights of the factors affecting quality of m-banking 

portal were determined for both high- and low-experienced customers based on the proposed model 

adopting fuzzy analytic hierarchy process (FAHP). After determining the factors affecting quality of 



 

74 
 

PROCEEDINGS 

m-banking portals, confirmatory factor analysis (CFE) was employed in order to verify the identified 

factors. The proposed model is capable of determining the most and the least important factors for 

both high- and low-experienced custormers. Employing fuzzy approach -based on fuzzy triangle 
numbers- reduced the uncertainty. However, although significant correlation through criteria clusters 

was defined according to the CFE results, the proposed model is not capable of considering those 

correlations or dependencies. 

In this study, this gap was attempted to be filled. In order to do this, factors affecting quality of 
m-banking portal were redefined, and a model adopting analytic network process (ANP) was 

developed,which allowsthe model to consider the correlation/dependency among criteria clusters, thus 

the gap of Lin (2013)’s work, which was described above, is hoped to be eliminated while assuming 
that the environment is under certainty instead uncertainty. 

 

The ANP 

The ANP was developed by Saaty (1996), which is capable of considering the dependencies 
among criteria, alternatives and the goal. The method can be briefly described as below: 

Let  | 1,  2,   ,    
j

C C j n  be the set of criteria. Each element of an  *n n matrix A ,  
n*n

 
ij

a , 

indicates the relative importancevalues of n criteria, which is depicted in Eq.(1): 

11 12 1n

21 22 2n
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a a a

a a a
A

a a a

 
 

 
 
 

  

(1) 

where ij ji ij ij
a 1  if i=j, a 1 / a if i j,   a  0 i, j          .A mathematical procedure steps in for each 

matrix. The relative weights, so called priorities, are represented by therighteigenvector,ω
,correspondingtothelargesteigenvalue, max

 , as: 

max
Aω ω  (2) 

One of the most considerable points in the ANP is the issue of consistency of matrices. Since 

the quality of the result is strictly depended on the consistency of pairwise comparison matrices, 

decision maker(s) must pay great attention to consistency issue. Otherwise wrong, poor, or misleading 
results may be obtained. Two terms are developed related to consistency, namely theconsistencyindex

CI andtheconsistencyratioCR . TheCI is: 

   max
CI n / n 1   (3) 

TheCR , whichdefinesthe consistency of a matrix, is calculated as indicated in Eq.(4): 

CR CI / RI (4) 

Where RI is a number depended on the dimensionality of the matrix. Thecritical CR is 0.1; 

while lower values are acceptable, upper values report inconsistency of the matrix. Reference values 

of RI fordifferentvalues of n  is given in Table.1  
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Table 1: The referencevalues of RI fordifferentvalues of n  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 0 0 

0

.52 

0

.89 

1

.12 

1

.26 

1

.36 

1

.41 

1

.46 

1

.49 

 

Based on consistent pairwise comparisons and calculated priorities, a supermatrix is 

constructed.This supermatrixis formed by directly from all local priorities derived from pairwise 

comparisons between elements of the corresponding matrix and is demonstrated in Eq.(5): 

1 m
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m 1

L  L

L

L



 
 

  
 
 

m

m mm

w w

W

w w

(5) 

where m denotesthenumber of levels inthehierarchy;
ij

w  is a matrix which is comprised of 

local priority vectors of the corresponding elements, which wasdepicted as ω ; L
i
 is the thi level of 

thehierarchy; andW standsforsupermatrix. AfternormalizingW , weightedsupermatrix is obtained, 

which is demostratedby *
W . At this step, the accurate relative weights are needed and are obtained by: 

 lim



** *

W W  (6) 

TheProposed Model and the Results 

The first step of the proposed model is to determine the criteria affecting quality of m-banking 
portals. After determining those criteria, they were grouped in 5 criteria clusters. Definition of those 

clusters and criteria are given below. 

Criteria Cluster 1. Technology oriented (TO): This cluster contains criteria that are 
significantly related to the technology being used for some key operations in the portal. 

Criterion 1.1. Accessibility (ACC): The technology being used for accessing the portal. 

Criterion 1.2. Navigability (NAV): The technology being used for services requiring 
navigating. 

Criterion 1.3. Interactivity (INT): The technology being used for services related to 

interactivity. 

Criterion 1.4. Compatibleness to the devices (COM): The technology being used for 
compatibleness to the devices 

Criterion 1.5. Cloud computing (CLO): The technology being used for services 

requiring cloud computing. 
Criteria Cluster 2. Security oriented (SO): This cluster contains criteria that are 

significantly related to the safety related operations. 

Criterion 2.1. Privacy (PRI): Privacy of information of the customers. 
Criterion 2.2. Defense system against cyber attacks (DSCA): Defense system against 

possible cyber attacks to the information database of the bank. 

Criterion 2.3. Reliability (REL): Reliability to the bank’s information database. 

Criterion 2.4.Unsuccessful login attempts (ULA): Capability of informing the 
customer about false login attempts and content of those reports. 

Criteria Cluster 3. Customer oriented (CUO): This cluster contains criteria that are 

significantly related to the customers. 
Criterion 3.1.Customization (CUS): Customer oriented customization 
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Criterion 3.2.Customer Service (CUSS): Quality of customer services. 

Criterion 3.3.Promotion (PRO): Promotions offering to customers. 

Criterion 3.4.Feedback (FEED): Quality of feedbacks providing to customers. 
Criterion 3.5.Customer retention (CUSR): Customer retention conditions. 

Criterion 3.6.Response in short time (RST): Time requiring to response the customers. 

Criteria Cluster 4. Content oriented (COO): This cluster contains criteria that are 

significantly related to the content of an m-banking portal. 
Criterion 4.1. Transactions (TRA): Allowing the customer to transact. 

Criterion 4.2. Payments (PAY): Allowing the customer to make payments. 

Criterion 4.3. Automatic payment orders (APO): Allowing the customer to give or 
cancel automatic payment orders. 

Criterion 4.4. Loan application (LOA): Allowing the customer to apply a loan. 

Criterion 4.5. Instantaneous financial information (IFI): Providing the customer 

instantaneous financial information from the related market(s). 
Criterion 4.6. Alerts for upcoming taxes or payments (UTP): Sending alerts to the 

customer via an appropriate way for upcoming taxes or payments. 

Criteria Cluster 5. Interface design oriented (IO): This cluster contains criteria that are 
significantly related to the interface design of an m-banking portal. 

Criterion 5.1. Visual aesthetics (VIS): Quality of the interface in terms of visual 

aesthetics 
Criterion 5.2. Ease of use (EOU): Ease of use of the interface. 

Criterion 5.3. Functionality (FUN): functionality of the interface. 

Criterion 5.4. Multimedia capability (MUL): Multimedia capability of the interface. 

Based on those criteria, the hierarchy without dependency and the dependency among criteria 
clusters are depicted in Fig.1 and Fig.2 respectively. 

Figure 1. The hierarchy of the proposed model without dependencies 
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Figure 2. Dependencies among criteria clusters 

 

 

 

 

 

 

 

A classic ANP questionnaire, which is based on pairwise comparison of the criteria, was 

prepared and then was applied to several academicians with a 75% valid response rate. According to 
the results of those questionnaires, weights of criteria clusterswhile consideringor not considering 

dependency among criteria clusters are demonstrated in Table.2-3. 

 

Table 2. Comparison of criteria clusters with and without the dependency 

Clusters 

Global weights without 

dependency 

Global weights with 

dependency Direction of change Change in % 

TO 0.07 0.31 increased %343 

SO 0.47 0.20 decresead %57 

CUO 0.21 0.15 decresead %29 

CON 0.13 0.16 increased %23 

IO 0.13 0.19 increased %46 

 

Table 3. Comparison of criteria with and without the dependency 

Clusters Criteria Local weights 

Global weights 

without 

dependency 

Global weights 

with 

dependency Direction of change 

Change 

in % 

TO ACC 0.190 0.013 0.059 increased %343 

NAV 0.098 0.007 0.030 

INT 0.190 0.013 0.059 

COM 0.463 0.032 0.144 

CLO 0.059 0.004 0.018 

SO PRI 0.351 0.165 0.070 decreased %57 

DSCA 0.351 0.165 0.070 

REL 0.109 0.051 0.022 

ULA 0.189 0.089 0.038 

CUO CUS 0.045 0.009 0.007 decreased %29 

CUSS 0.104 0.022 0.016 

PRO 0.449 0.094 0.067 

FEED 0.093 0.020 0.014 

CUSR 0.154 0.032 0.023 

RST 0.154 0.032 0.023 

CON TRA 0.298 0.039 0.048 increased %23 

PAY 0.298 0.039 0.048 

APO 0.085 0.011 0.014 

LOA 0.097 0.013 0.016 

IFI 0.094 0.012 0.015 

UTP 0.128 0.017 0.020 

IO VIS 0.085 0.011 0.016 increased %46 

EOU 0.398 0.052 0.076 

FUN 0.398 0.052 0.076 

MUL 0.119 0.015 0.023 

  

SO 

TO 

IO 

CON 

CUO 
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Whentheresultsare analysed, it can be seen that SO and IO have significant changes in terms 

of their weight while TO has a really dramatic change, which has increased %343. As expectedly, 

those significant changes in weights of criteria clusters caused considerable changes in global weights 
of criteria. Instead PRI, DSCA, and PRO, the first three most important criteria become COM, EOU, 

and FUN when dependency is considered. Ultimately, this study demonstrates that dependency among 

criteria clusters is capable of making –even dramatic– change(s) in the global weights of both criteria 

clustersand criteria in evaluating m-mobile portals. 

 

DISCUSSION and CONCLUSION 

Whennotingthatan interaction between criteria clusters was statistically defined in Gu et al 
(2009)’s work, it can be claimed that the proposed model is expected to produce more reliable results 

since being able to consider such relations. This advantage can be determined as main contribution of 

the proposed model. 

Once such reliable weights are able to be obtained, it is clear that evaluation of the m-banking 
portals would be more accurate. Indeed, the global weights which were obtained in the case study help 

the decision maker in many aspects. For instance, decision makers’ awareness about their weak and 

strong sides may be raised, which likely provides supremacy among competitors. 

In addition, the proposed model is highly flexible and it can easily adapt to new inputs. It 

means that decision maker is not obliged to keep weight/importance of any criteria and/or criteria 

cluster as a fixed parameter in any desirable decision support system. In other words, 
weight/importance of any criteria and/or criteria cluster can be recalculated by utilizing the proposed 

model if there occurs a difference in decision environment. Embedding such a model, which is being 

run very fast, in a decision support system makes it more adventageous in terms of flexibility and 

reliability. 

Nevertheless, the most significant gap of this study may be the assumption of that the 

environment of decision making is under certainty, especially when compared to Lin (2013)’s work. 

Consequently, by the proposed model, it may be possible to claim that the factors affecting 
quality of m-banking portals could be evaluated more accurately since considering possible 

dependency among criteria clustersby a highly flexible model under the assumption that the decision 

environment is under certainty. 
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Abstract 

In the age of information, huge amount of log files is generated and stored in the databases and data 

files because of the complexity and their amounts. However, they have non-ignorable importance for making 

new decisions and management. Visualization of these data provides executives a summary without missing any 

detail. This project aims visualizing user log data that have been generating in a big-level company for ten years. 

Thus, these visualizations will serve for decision support purposes and reducethe cost of software licensing and 

management effectively.  

Keywords: Data Visualization, Decision Support System, Log Data 

 

ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OLARAK  

LİSANS YÖNETİM YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ 2 

 

Özet 

Bilgi çağında, çok büyük kayıt verileri yaratılmakta ve karmaşıklığı ile birlikte büyüklüğü nedeniyle 

veritabanları veya veri dosyalarında muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte, bu kayıt verilerinin yeni kararlar 

alınmasında ve yönetimde hiç de ihmal edilemeyecek önemi vardır. Bu verilerin görselleştirilmesi ile herhangi 

bir detayı kaybetmeksizin yönetim kademesine bir özet sunumu yapılabilir.  Bu proje kapsamında büyük bir 
firmada on yıllık bir zaman diliminde oluşan kullanıcı kayıt dosyalarının görselleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Böylelikle, bu görselleştirmeler karar destek amaçlı olarak kullanılacak ve yazılım lisanslarının etkili bir şekilde 

yönetilmesine ve maliyetlerinin düşmesine hizmet edecektir.  

Anahtar Kelimeler: Veri Görselleştirmesi, Karar Destek Sistemi, Kayıt Verisi 

 

INTRODUCTION 

In many companies/organizations, different types of log files are generated and stored for 
generally management control and decision making purposes. However, these stored files are not 

mostly used effectively because of their sizes and complex structures. In this point of view, 

visualization is the most powerful link between managers and these heap of log files. 

Visualization is an expanded definition of many terms. It can be related to scientific, 
information, and knowledge visualization. So, it can be called “umbrella term”. Data visualization 

provides connection between raw data and inferences (Robinson, Webber and Eifrem, 2013). There 

are many types of visualization such as graphs, charts, maps and tables with respect to user/application 
requirements and the type of data. Mostly, graphs are preferred and graph analysis/visualization is 

used over 25 years (Brath and Jonker, 2015). In this age of globalization, with the concept of ‘big 

data’ new graph types are required to visualize complex data and relationships on them. In most cases, 
these relationships are hidden in data and can be unearthed thanks to visualization if it is completed 

effectively. Also, visualization provides fully covered information about the data rather than 
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summaries. Effective and interactive visualizations can cover all detailed information. But in 

summaries, much of data may be missed or ignored. The paper is structured as follows: Section 2 

outlines somebackground information on Data Visualization and its uses nowadays. Section 3 outlines 
the developed information systems application prototype and its basic specifications. Section 4 

concludes and reflects our ideas what can be done in the future.  

 

BACKGROUND INFORMATION 

Data visualization varies according the type of data, the aim of the visualization and 

requirements. For this reason, there are numerous data visualization application utilized all over the 

world. Followings are the different types and most interesting ones which we have reviewed. 

Mapping The Blogosphere  

This project visualizes the links between all the blogs in the world. The result is diversified 

like all blogs and their connections between all other blogs. Only the links are represented to avoid 

confusion and the results are directly shown. The results reveal that a virtual cover on the earth that 
could be called as “Blogosphere”! (Hurst, 2006) 

 

Figure 1. Mapping the Blogosphere /Different Versions (Hurst, 2006) 

 

 

Flight Patterns 

It is a dynamic data visualization project that flight routes are visualized. Figure-2 represents 

the planes’ movements and is coloured by the types of flights and time-lapse version  

Finally, when these illustrations put on Google Earth® then as you see in the final Picture 

airports are appeared on the map and also the changing illustration is provided by political events, 

nature events and so on. (Koblin, n.d.) 

 

Geographical Data Visualization 

This is completely different type of visualization since it includes the spatially referenced data. 

All entities are stored with its geographical information. There is a huge data set that contains detailed 

geo-data like forests, bicycle routes, etc. This huge data is visualized as Region of Interests (ROIs) on 

maps (Vlach, n.d.).  
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SYSTEM OVERVIEW 

This information system application is being developed to meet the requirements of the 

company. Figure-4 depicts the architecture of the system developed within the scope of the project. 
Project will consist of a desktop application which serves as decision support system. In the company, 

big log files are stored for keeping the usage of some software modules and different software which 

is being used by the different branches of the company instantaneously. Some inferences could be 

made from these files. But, because of the difficulty of understanding log files and the time-consuming 
process for finding related or required data, log files could not be used effectively. 

 

Figure 2.  Flight Patters / Time-lapsed and coloured flight routes. (Koblin, n.d.) 
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Figure 3. Visualization of SPOI data set on map view. (Vlach, n.d) 

 

 

 

Figure 4. Developed Information System Architecture 

 

 

This project aims to store all log files (~10 years for now) into a pool and virtualization of the 

data with respect to the requirements. In general, the company’s requirements are related to compare 

the number of software licenses purchased and its real usage. Thus, whether more licenses are required 

or there are many unused licenses of module should be determined. Figure 5 shows the class diagram 
of the system. Log files contains these specific data: 

 Log date, time and some other details about the log and server,  

 Module names number of users and maximum number of users that can use that module, 

 Users information of all modules such as names, sectors. 
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Figure 5. Analysis Class Diagram of the BilDAV

 

 

System Properties 

One of the required property of the developed system is getting the information about the 
number of users in a certain time-interval. This information could be visualized as a histogram as 

shown at Figure-6. Histogram is preferred for this requirement: Because there are exact, specific and 

continuous categories as time and number of users in these related time intervals. Additionally, if 

needed, detailed information of these users can be provided to the user of the program. Thus, all 
information about this property is provided thanks to interactive histogram. 

Another property of the program is getting information about the users of a selected module in 

a selected time-interval. It displays specific user information such as username, full name, sector, etc. 
and information whether selected module used or not in the specific time intervals. Time intervals can 

be selected by user such as 30, 60, 120 days or whatever they requested. Also, if needed to know 

detailed time information about specific user of the selected module, can be achieved with interactive 
table. 

Third property is getting information about the modules which are used all users in the log file 

in a certain time-interval. It provides general detailed information about the whole system. Table is 

used to visualize because all categories have many other details that should be displayed.  

Forth, property of the program is getting information about “When the selected module 

reached to the maximum license number?” and the last property of the program is consisting of more 

specific information, which is getting information about “How many users are using the selected 
module at the same time?”. Other properties are providing general information but the last property is 

aimed as decision support about whether the number of licenses are enough or not. A complicated bar 

chart that can represent all usage information is planning to be used. It can be on a spiral plot for 

displaying whole data in a small area. Then, some inferences could be visualized for decision support 
purposes.Figure-7 represents the real raw data in the company.  
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Figure 6. Represents detailed information about selected specific time interval. 

 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION 

In this developed information system application, all of four mentioned properties are 

provided and visualized for leading the decisions of authorities. Last property is required for 
inferences about the system. So, it depends on other properties. Last property is in progress to 

complete this application.  

Additionally, log data stored as text files. But neither the performance nor scalability of the 
application this situation is suitable.  

This project will be migrated to a graph database to get rid of these negative effects. 

Mostly used databases are relational databases today. However, sometimes relational 
databases cause an overlay about unnecessary relations for each record. Relational databases consist of 

tables and relationships. These tables include rows as records and columns as attributes of specified 

record (Kroenke and Auer, 2008). For any additional relationship requires new table and tables should 

be connected to each other thanks to ‘joins’. It means number of tables is directly proportional to 
number of joins so the complex queries are needed even for a simple data retrieval operation. 

Additionally, it causes wasted so many time for complex joins. 

On the other hand, graph databases share data in graphs that are sets of entities and their 
relationships, every entity is called as “node” and any relationship between two nodes is called “edge” 

(Robinson, Webber and Eifrem, 2013). If there is a need to add a new relationship, that can be easily 

accomplished as a new edge betweenrelated two nodes. So, there is no any complex join operations 

and relations. This will speed up the system automatically in query process especially for the big data. 
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Figure 7. Representation of Raw Data in Log Files. 
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Ahmet Gürkan YÜKSEK1, Oğuz KAYNAR1, Halil ARSLAN1, Mustafa Lemi ELYAKAN1 
1Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Öz 

Yazılım projelerinin geliştirilmesinde Kullanıcı Deneyimi analizi (User Experience UX) projenin 

başarısı için anahtar faktör olmuştur. Özellikle günümüzde tüm yazılımların kullanıcı arabirimlerinin ve 

kullanım kolaylıklarının tercih sebepleri ile orantılı olduğu gerçeği bu analizin önemini daha iyi açıklamaktadır. 

Bu çalışmada asıl amaçlanan, yazılım ürünleri geliştirilirken arayüz tasarımı oluşturmada kullanıcılara ait olumlu 
ya da olumsuz deneyimlerin etkilerinin (UX) kurumsal bir yazılımın projesinin geliştirilmesinde Çevik Proje 

Geliştirme yöntemi ile kurgulandığı projenin aşamalarını incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Tecrübesi, Kullanıcı Tecrübesi Tasarımı, Grafik Arabirim Tasarımı, 

Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi 

 

Abstract 

The development of software project analysis User Experience (UX User Experience) has been the key 

factor for the success of the project. Especially the fact that today all the software user interface and ease of use 

is proportional to the preferable illustrate better the importance of this analysis. In this study, the original intent 

of the software products developed, interface design, users of the effects of positive or negative experience in 

creating (UX) in the development of enterprise software projects with Agile Project Development method is to 

examine the stages of the project as constructed 
Keywords: User Experience, User Experience Design, UI Design, Agile Software Development 

 

GİRİŞ 

Bir yazılımın geliştirilme, üretim ve kullanım süreci boyunca içerdiği tüm evreler yazılım 
geliştirme yaşam döngüsü olarak tanımlanmaktadır (Kendall ve Kendall, 2011). Proje planlamasının 

yapılmaya başladığından bitim kararının verildiği zamana kadar geçen süreçte proje üzerinde sayısız 

kararlar verilmektedir. Bu kararlar ne kadar isabetli şekilde verilirse sonuçlar o kadar sağlam bir 

yapıda olur. Bu kararların bilinçli bir şekilde verildiğinden emin olabilmek için tasarım süreci boyunca 
sürekli olarak bir takım araştırmalardan destek olarak faydalanılmaktadır. Araştırma süreci, ilk 

bulguların elde edilmesi ve değerlendirilmesi, düşüncelerin analizi yapılarak ilk tasarım fikirlerinin 

oluşturulması, ortaya çıkan fikirlerin test edilmesi ve geliştirilmesine kadar projenin bütününe 
yayılarak devam etmektedir. Yazılım projelerinin başarılı olarak kabul edilebilmesi için sistem 

analizlerinin ve kod geliştirmelerinin çok başarılı olarak yapılması ve en az hata oranı ile müşteri 

gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte sunulabilmesi için iyi bir şekilde test sürecinden geçirilmesi 

gereklidir. Bir yazılım projesi ne kadar iyi kodlanırsa kodlansın, eğer kullanışlı bir arayüz mevcut 
değilse program kullanıcı bazında ilgi çekmeyecektir ve kod başarımını gölgeleyecek bir nitelik 

bürünecektir. “Kullanıcı arayüz (user interface-UI) tasarımı” ve “kullanıcı deneyimi (user experience-

UX) ” kavramları tam bu noktada yazılım geliştiricilerinin karşısına çıkmakta ve projeler üzerindeki 
etkisini hissettirmektedir. UI ve UX birlikte kullanılmaları çok yaygın olmasına rağmen rağmen 

aslında çok farklı iki alandır. Kısaca bahsetmek gerekirse; UI, aslında arayüz tasarımıdır. Bir projenin, 

hedef kitlesindeki kullanıcılarına en fazla fayda sağlayabilmesi ve aynı zamanda proje sahiplerinin de 
isteklerini yerine getirebilmesi için, söz konusu projenin iyice planlanması ve bu plana uygun bir 

arayüz tasarımının herhangi bir grafik tasarım programında tasarlanarak görselleştirilmesi, kullanıcı ile 

irtibatını sağlayacak kısmın oluşturulmasıdır. UX ise tamamen farklı bir kavramdır, tasarımın nasıl 

yapılacağı ile ilgili değil kullanıcıda nasıl bir his uyandırdığı ile ilgilidir. UX’in amacı yapılmak 
istenilen işlemi basit, sorunsuz ve kolay bir şekilde yaptırmak, yani iyi bir deneyim yaşatmaktır. Bu 

noktada grafik tasarım anahtar elemandır fakat tek eleman değildir. UX projenin başarısı üzerinde 
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kapsamlı ve geniş bir alana sahiptir. UX tasarımcısı kullanıcının sadece programdaki deneyimini değil, 

bu ürün satılıyorsa o ürünün teslimine kadar birçok şeyi düşünerek çalışmak zorundadır. Anlaşılacağı 

üzere UX kullanıcıların deneyimlerinden yola çıkılarak projenin negatif yönlerinin tespit edilerek 
giderilmesi, kullanıcı memnuniyetinin, kullanım kolaylığının ve diğer birçok özelliğin projeye 

katılmasını sağlayan bir analiz ve geliştirme yöntemi olarak kabul edilebilir. Nihayetinde bunların 

hepsi deneyimin bir parçasıdır. UX tasarımcısı bu deneyimi içgüdülerine göre değil, yaptığı birçok 

kullanıcı testine göre şekillendirir. Ürünü ortaya çıkarmadan önce yapılan doğru testler büyük bir 
maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. Ürün ortaya çıktıktan sonra yapılan testler ise ürünü geliştirmek 

için şarttır. Bu noktada kullanıcı deneyimleri baz alınarak arayüz iyileştirme süreçleri hakkında daha 

önce yapılmış bir takım akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan ilki Hacettepe 
Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’ nde yapılmıştır (Tüzün ve Akıncı, 2013). 

Çalışmanın amacı üniversitenin kayıt ofisi web sitesinin öğrenciler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor 

olmasından dolayı site arayüzünün kullanılabilirliğini arttırabilmek için deneyimli ve deneyimsiz 

kullanıcıların bir takım testlere tabi tutulması ile iyileştirmeler yapılmıştır. Bu testlerin 
gerçekleştirilmesi aşamasında kullanıcılara site üzerinde yapmaları gereken bir takım görevler verilmiş 

ve bu görevleri kullanıcıların ne kadar sürede gerçekleştirdiği, ekran üzerinde göz izleme (eye 

tracking) yapılarak nerelere daha çok odaklandıkları ve hangi alanları bulmakta zorluk yaşadıkları 
sayısal veriler üzerinden kanıtlanmıştır. Bir diğer çalışma ise Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ 

nde gerçekleştirilmiştir (Erhan Şengel, 2014 ). Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi web sitesinin 

masaüstü bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinde kullanımına ilişkin gözlemler yapılmıştır. Sitenin 
arayüz yapısının ve herhangi bir bilgiye ulaşmanın kolay olup olmadığının yanısıra kullanıcıların 

farklı platformlarda siteyi kullanırken ne kadar tamin olduğunun araştırmaları yapılmıştır. Bu 

araştırmalarda SUS (System Usability Scale) anket türü kullanıcılara sunularak puanlama sistemi 

üzerinden sitenin işlevselliği ve tatmin ediciliği test edilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu proje ile bilgisayar tabanlı firma personellerinin takibini sağlayan, 

danışmanlar arasındaki iletişim ağını tek nokta üzerinden yöneten (üçüncü parti yazılımlara olan 

gereksinimi ortadan kaldırarak), gerekli noktalarda çalışanlar arası uzaktan yardım desteği verebilen 
(Sesli ve görüntülü sohbet, ekran paylaşımı, uzaktan yardım), çalışan grupları arasındaki iş takibini tek 

nokta üzerinden yönetebilen, çalışan gruplarının bilgilerine hızlı erişim, planlanmış çalışmaların 

takibi, Sap (Sistem Analizi ve Program Geliştirme) ve Active Directory (Aktif Dizin) ile Entegre 

(tümleşik) kullanıcı erişim desteği ve bu uygulamalar ile tümleşik, kullanıcı verilerine erişimi sağlayan 

bir yazılım gerçekleştirilmiştir. Projenin tasarım kısımları UI ve UX tasarım ilkeleri çerçevesinde 

yönlendirilmiştir. Proje Çevik Yazılım geliştirme yöntemine bağlı kalınarak geliştirilmiştir. Projenin 
geliştirilmesinin tüm aşamaları, 200 kişilik çalışanı bulunan kurumsal bir firmanın çalışanları ve bu 

çalışanların kullanım alışkanlıklarından sürekli geri dönütler alınarak yönetilmiştir. 

 

UX OPTİMİZASYONU 

UX, bir sistemin geliştirilmesi esnasında, hedef kullanıcıların tecrübe ve alışkanlıklarının 

belirlenmesi ve bunların ışığında çalışmaların ve tasarımların yönlendirilmesi olarak kısacada ifade 
edilebilir. Diğer bir perspektiften UX bir tecrübe ve uygulama ile geliştirme alanıdır (Virpi Roto 

,Effie, Arnold Vermeeren Delft, Jettie Hoonhout Philips, 2010). UX en önemli parçası, yaşanmışlıklar 

ve diğer alışkanlıklardır. Bu, insanların hayatlarında çoğu zaman hatıralar olarak canlanarak 

duygularına, çoğu zamanda davranışlarına hitap etmektedir. Bu davranışların altında duygular yattığı 
gibi belirli oranda alışkanlıklar da yer almaktadır. UX optimizasyonuna ihtiyaç duyulmasındaki sebep 

kullanıcı alışkanlıklarının zamana göre farklılıklar gösterebiliyor olmasındandır. Bir zamanlar çok 

kötü ara yüzlere sahip olan sistemleri kullanan kişilerin göstermiş oldukları alışkanlıklar ile 
günümüzde gelişen yeni teknolojilerle birlikte oluşturulan uygulamalara gösterilen tepki ve 

alışkanlıklar farklılık göstermektedir. Bir tarafta sürekli değişen deneyimler, diğer tarafta yeni ürün ve 

hizmetler üretmekten ziyade kullanıcıların ihtiyaçlarını şirket hedefleriyle kesiştirmeye çalışan 
deneyimler tasarlamanın zorunluluğu UX optimizasyon servisi kullanımını etkin bir hale 

getirmektedir. Bu sürekli gelişen yeni davranış ve ihtiyaçlara yönelik olarak mevcut uygulamaların 
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veya sitelerin yapısını her zaman sıfırdan değiştirmek imkânsıza yakındır. Ancak gözlemlenen yeni 

deneyimleri modüler bir şekilde optimize ederek sisteme olan entegrasyonu sağlanabilmektedir. 

Kullanıcı deneyimi optimizasyonlarında birçok farklı teknikler kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 
kullanıcı davranışları üzerinde yoğunlaşarak bilgi toplamaya yönelik olan kullanılabilirlik testi üzerine 

yoğunlaşılmıştır. 

 

KULLANILABİLİRLİK TESTİ 

Kullanıcıların davranışlarını izleyerek onların bir ürünü nasıl kullandıklarına dair bilgi 

toplanabilmesini sağlamaktadır. Bu test genel olarak birebir kullanıcının hareketleri ve yorumları 

dikkate alınarak yapılmaktadır. Kullanılabilirlik testi sonucunda mevcut bir ürünün aksaklıklarını ve 
iyi yönleri tespit edilebilmektedir. Bu test ile ürünün hali hazırda iyi çalışan yönleri saptanabilecek, 

geliştirilmesi gereken noktalar görülecek ve memnuniyetle ilgili veriye sahip olunabilecektir. 

Kullanılabilirlik, ürünün hedef kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım senaryosu içerisinde, 
amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde 

kullanılabildiği ile ilgilidir. 

Bir ürünün kullanılabilirliği farklı test araçları ile test edilir. Kullanıcıların dahil edildiği bu 
çalışmalar veri elde edebilmek için kullanılır. Kullanılabilirlik test araçları işlevlerine göre farklı 

özelliklere sahiptir. 

 Bilgi Mimarisi 

 Online Göz İzleme 

 Mouse Hareketleri ve Tıklama Haritası 

 Yazılım Bazlı Göz İzleme 

 İmaj Tıklama Haritası 

 Laboratuvar Test Araçları 

 Geri Bildirim Testleri 

 Online Sezgisel Analiz 

 İndirgenmiş (Modere) Çevrimiçi Kullanıcı Testi 

 İndirgenmemiş Çevrimiçi Kullanıcı Testi 

 A/B Testi 
Kullanıcı deneyimi tasarımının ilk adımındaki kullanılabilirlik testleri tüm aşamaların 

omurgasını oluşturmaktadır. Buradan elde edilen veriler tasarımın oluşmasında veri analizini 

tetikleyerek çözümler üretmeyi sağlar niteliktedir. Bu verileri çok iyi bir şekilde yorumlamak ve 

aksiyon almak arayüzler için çok büyük önem taşımaktadır. Veriler göz önünde bulundurulduğunda 
kullanılabilirlik testleri sonucunda elde edilen veriler aşağıda listelenmektedir. 

GÖREV SÜRELERİ: Kullanıcıların test boyunca gerçekleştirdikleri görevlerin süreleri istatistiksel 

olarak tutulmaktadır. Bu veriler neticesinde her bir adımın ortalama ne kadar sürede gerçekleştirildiği 
tespit edilebilmektedir. 

BAŞARI ORANLARI ve HATA SAYILARI: Test süresince kullanıcıların gerçekleştirdikleri 

görevlerde gösterdikleri başarı oranlarına ve hangi görevlerde başarısız olduklarına dair hata sayıları 

detaylı olarak incelenmekte olup bu veriler ışığında süreçlerin hangi basamağında sorun olduğu veya 
kullanıcının hangi basamağı gerçekleştirirken zorlandıkları bilgisine ulaşılabilmektedir. 

TIKLANMA HARİTALARI: Testler boyunca kullanıcıların yapmış oldukları tıklama hareketleri 

kayıt edilir ve buradan tıklanma haritaları çıkarılır. Bu haritalardan faydalanarak sayfada bulunan 
öğelerin kullanıcılar tarafından fark edilebilir olup olmadığının tespiti yapılmaktadır. 

SAYFA ALTINA İNME ORANLARI: Kullanıcıların test boyunca sayfanın ne kadar altına 

indiklerinin verisidir. Bu veride kullanıcıların hangi görevlerde ne kadar sayfanın altına indiklerinin 
verisi elde edilebilmektedir. 
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SICAKLIK HARİTALARI: Sıcaklık haritalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda kullanıcının 

sayfada hangi öğeleri daha fazla gördüğü ve hangi öğeleri fark edemediği net bir şekilde tespit 

edilebilmektedir. 

GÖZ İZLEME ve MOUSE İZLEME: Kullanılabilirlik çalışmaları web sitelerini test etme ve kullanıcı 

deneyimi analizlerinde anahtar bir rol üstlenmektedir. Gerek göz, gerekse mouse izleme testleri 

şirketlere doğru ve uygulanabilir sonuçlar sunmaktadır. Örneğin Google, kullanıcıların varış 

sayfalarında (landing page) nerelere baktığını incelemek için kameralar ve özel yazılımlar eşliğinde 
göz izleme testleri yapmaktadır. Mouse izleme ise, kullanıcının göz izleme hareketlerini 

gözlemleyebilmek için mouse hareketlerinin izlenmesi yöntemine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 1. Göz izleme (solda) ve mouse izleme (sağda) testi sonucunda elde edilen sıcaklık haritaları 

 

 

KULLANILABİLİRLİK TESTİNİN AŞAMALARI 

Kullanılabilirlik testleri araştırma ve analizin en önemli basamağıdır. Araştırma sonuçlarına 

göre etkileşim tasarımı yapılır ve taslak tasarımlar kullanıcı deneyimi tasarımcıları tarafından 
tasarlanmaktadır. Tekrar test edilmesi gerektiği durumlarda yine kullanılabilirlik testlerine 

başvurulmaktadır. Kullanılabilirlik testleri sırasında hangi aşamalara göre etkileşim tasarlandığı ve 

Hangi noktalara dikkat etmek gerektiğine dair tüm işlem adımları aşağıdaki gibi olmaktadır: 

İş hedeflerine ve site amacına uygun olarak senaryoların oluşturulmasını ve hedef kitlenin 

belirlenmesini içerir. Kısaca, araştırma hedeflerini, senaryoları ve kimlerle test yapılacağının 

belirlendiği aşamadır. 

 Katılımcı Bulma ve Seçme: Geniş veritabanındaki katılımcılar arasından hedef kitleye 

uygun kullanıcıları bularak kullanılabilirlik testlerine katılım sağlanmaktadır. İdeal katılımcı 
sayısı ürünün karmaşıklığına ve kullanıcı reaksiyonlarının çeşitliliğine göre belirlenir. 

 Test Materyallerinin Hazırlanması: Test sırasında yaşanabilecek sorunları en aza 

indirmek ve iyi bir test aşaması gerçekleştirmek için gözlemci kağıdı, ön hazırlık anketi, 

gizlilik sözleşmesi, test öncesi röportaj ve görev senaryoları hazırlanır. 

 Test Ortamının Hazırlanması: Laboratuvar testlerinde gözlemcinin ve katılımcının 

bulunacağı oda tek yönlü aynayla ayrılmıştır. Katılımcının bilgisayar ekranı bir kablo 

aracılığıyla gözlemcinin ekranına bağlanmıştır. Böylece gözlemci katılımcının ekran 

üzerindeki hareketlerini de izleyebilmektedir. 

Her kullanılabilirlik testi sonrasında, uzman ekip bulguları gözden geçirir ve kullanılabilirlik 

sorunlarına yönelik beyin fırtınası yaparak olası çözüm yollarını ortaya çıkarmaktadır. 

Analiz sonucunda çıkarılan kullanılabilirlik sorunları ve olası çeşitli çözüm önerileri kapsamlı 

bir şekilde raporlanır. İş ve araştırma hedefleri göz önünde bulundurularak raporun içeriği belirlenir. 
Tüm bu aşamalarla beraber araştırma ve test sonrasında kullanıcı deneyimi tasarımcıları tarafından ilk 

örnekler (prototipler) hazırlanır ve bu prototipler kullanılabilirlik, estetik ve erişilebilir özelliklerde 

grafik tasarım aşamasına devredilmektedir. 
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Proje Yönetimi Metodolojisi 

Proje yönetiminde amaç, IT projelerinin standart bir yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen 

ürünlerin ya da sonuçların kaliteli teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı 
altında hayata geçirilmesi sürecidir. Proje yönetimi içerdiği değişkenlerin fazlalığından tek ve standart 

bir yol olarak çözüm sunmamakla birlikte her organizasyon kendi bünyesinde oluşturduğu yöntemi 

proje bazında tekrar değerlendirmeli ve daha sonra faaliyetlerini yürütme aşamasına başlamalıdır. 

Proje Yönetimi Metodolojisi ile bir projenin yaşam döngüsü aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

Şekil 2. Yazılım Projesi Yaşam Döngüsü 

 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yazılım geliştirme yaşam döngüsü bir IT projesinin 

uygulanması ile aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmektedir. Proje yönetimi ve ilgili aktiviteler 
çok özel geliştirme yöntemlerinden bağımsızdır. Metodoloji sabit ve değişmez nitelikte değildir. 

Projelerdeki deneyimler ve öneriler ile birlikte gelişmeli, yaşanan süreçlerin organizasyon açısından 

değerlendirmeleri yapılmalıdır. Metodoloji canlı bir varlık gibi organizasyonlarda beraberinde gelişme 
göstermelidir. Süreçler organizasyona göre optimize edildikçe yöntem (metodoloji) de gelişme 

gösterecektir. 

 

Çevik Yazılım Geliştirme Modeli 

Geliştirilen yazılımların, planlama, üretim aşaması ve kullanım süreci boyunca geçirdiği tüm 

aşamalar yazılım geliştirme yaşam döngüsü olarak tanımlanmaktadır. Yazılımlar bu döngüde 
planlama, analiz, tasarım, üretim ve bakım gibi aşamalardan geçmektedir. Yazılım yaşam döngüsünde 

bu temel adımların nasıl gerçekleştirileceğine dair çeşitli modeller geliştirilmiştir. Yazılım geliştirme 

modelleri, elimizdeki projenin hangi felsefe doğrultusunda yürütüleceğini sağlamaktadır. 

IT projeleri geliştirilirken uygulanacak yöntemler aşağıda görüldüğü gibi maddeler halinde 
verilmiştir.  

 Waterfall (Şelale) Model 

 Agile (Çevik) Model 

 Prototyping (Prototip) Model 

 Incremental (Artırımsal) Model 

 Spiral (Sarmal) Model 

 Rapid Application Development (Hızlı Uygulama Geliştirme) Model 

 Object Oriented Analysis and Design (Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım) Model 

 

Gerçekleştirilen çalışma Çevik (Agile) Model geliştirme basamakları kullanılarak 
hazırlanmıştır. “Çevik”, yazılım geliştirme süreçlerini esnek ve güçlü kılmak için kullanılan, gelişim 
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süreçlerini kısaltan kavramsal bir yazılım geliştirme yöntemidir (Cockburn, 2001). Bu yöntemde proje 

büyüklüğüne bakılmaksızın, proje küçük birimlere ayrılır ve her birim kendi başına farklı bir proje 

gibi ele alınarak geliştirilir. Tüm ekip üyeleri sürekli iletişim halinde olduklarından dolayı, gelişim 
süreçleri çok hızlı ve bir o kadar da başarı bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca projenin küçük birimlere 

ayrılmış olması da geriye dönük hataların kolay şekilde düzeltilmesine olanak sağlar. Genel hatlarıyla 

çevik metotlar, verimliliği yüksek, geliştirilme süreçleri esnek, hata oranı düşük, hızlı ve maliyetleri 

ucuz çözümler geliştirmeyi sağlamaktadır. Değişik platformlardan çevik metotların temsilcileri 2001 
yılında bir araya gelerek ortak yanlarını ortaya koyan bir manifesto yayınladılar (Agile Manifesto, 

2001). Yazılım geliştirme süreçlerine farklı bir yaklaşım sergileyen bu manifesto dört temel değeri 

yöntemin merkezine yerleştirmektedir (Aksoy v.d., 2015 ); 

 Bireylerin ve etkileşimlerinin, süreçler ve araçlardan daha değerli olduğu  

 Çalışan bir yazılım ürününün, detaylı dokümantasyondan değerli olduğu,  

 Müşteri ile işbirliğinin, sözleşme müzakerelerinden değerli olduğu,  

 Değişime cevap vermenin bir planı takip etmekten değerli olduğu.  

Net olarak anlaşılacağı üzere “Çevik Yaklaşımı” proje gereksinimlerinin değişken olduğu 

kabullenişi ile başlar, müşteri ile birlikte sürekli değerlendirme ve kararlar ile kısa süreli yinelemeler 

sonucunda yeni özellikler kazanan bir ürün yaşatmak üzerine uygulanır. Ürün, proje geliştirme süreci 
boyunca sistem değişikliklerine ve müşteri taleplerine göre yönlenir ve gelişir. Literatürde en çok 

kullanılan Extreme Programming (XP) ve Scrum yöntemleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Uç Nokta Programlama (Extreme Programming ); Yazılım geliştirmede kolaylığı ve esnekliği 

sağlamak için, farklı pratikleri öngören bu yöntem, grup içi iletişime önem veren, geri dönüşlerin daha 
fazla olmasına imkân sağlayan bir yazılım geliştirme yöntemidir (Beck, 2002).  

Scrum; Karmaşık yazılım işlerini küçük birimlere (sprint) bölerek geliştirmeyi öngören bu 

metodoloji, karmaşık ortamlarda adım adım yazılım geliştiren küçük ekipler için uygundur 
(Schwaber). Scrum projenin her safhasına müşterinin dahil olduğu değişime açık bir geliştirme 

modelidir. Her bir birim üzerinde çalışmalara başlanmadan önce ürün sahibi ve proje takımı bu birimi 

planlar. Her birim sonrası müşteriye gerçekleştirilen kısmın teslimatı yapılır.  

Projenin temel özellikleri dikkate alınarak yazılım geliştirme yönteminin belirlenmesi en akılcı 
yaklaşımdır. Projenin yapısına uygun olmayan yöntemin seçimi bazen başarısızlık sebebi 

olabilmektedir. Kabul edilmelidir ki, belli yöntemlerin veya süreçlerin ne zaman ve hangi şartlar 

altında en iyi çözüm olacağını ve bulunulan duruma göre nasıl biçimlendirileceğini bilmek önemlidir. 
Çevik yöntemlerin kurumsal bir şirketin personellerine yönelik iş, plan ve aktivite yönetiminin 

yapılabilmesine imkan sağlayan BNet uygulaması üzerinde daha uygun olduğu kararı ekibin 

büyüklüğü, ekipteki ustalık, müşteri profili, uygulama kritikliği, bakım safhası ve çevikliğe yatkınlık 
olmak üzere altı başlık altında incelenerek kararlaştırılmıştır. Bu kıstasların belirlenmesinde çevik 

yaklaşımların, çeviklik bildirisinde (Agile Alliance, 2001) tanımlanan genel özellikleri esas alınmıştır. 

Çevik yöntemin bu uygulamada kullanılmasındaki temel amaç uygulamanın birkaç farklı modülden 

(ToDo, Activity, Calendar, File Managemet gibi) oluşması ve her bir modülün yönetimden sorumlu 
belirli personellerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

 

BNet (Business Network) Uygulaması 

BNet Otomasyon Sistemi, bilgisayar tabanlı firma personellerinin takibini sağlamak, 

danışmanlar arasındaki iletişim ağını tek nokta üzerinden yönetmek (üçüncü parti yazılımlara olan 

gereksinimi ortadan kaldırmak), gerekli noktalarda çalışanlar arası uzaktan yardım desteği verebilmek 
(Sesli ve görüntülü sohbet, ekran paylaşımı, uzaktan yardım), çalışan grupları arasındaki iş takibini tek 

nokta üzerinden yönetmek, çalışan gruplarının bilgilerine hızlı erişim, planlanmış çalışmaların takibi, 

Sap ve aktif dizin (active directory) ile tümleşik kullanıcı erişim desteği ile verilere erişimi 
sağlamaktadır. 
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BNet Uygulamasına ait özellik listesi 

 Esnek Kimlik Doğrulama 

 Lokasyon & Konum yönetimi 

 Organizasyonel Kullanıcı Paneli 

 Anında Mesajlaşma Servisi 

 Sesli ve Görüntülü Sohbet 

 Uzaktan yardım ve Uzak Masaüstü Yönetimi 

 Dosya & Doküman Yönetim Servisi 

 Organizasyon Modülü 

 SAP Entegrasyonları 

 İş İlişkileri Yönetimi 

 Partner Adres Yönetimi 

 Proje Yönetimi 

 ToDo Yönetimi 

 Kişisel Not Yönetimi 

 Takvim Yönetimi 

 Adres Yönetimi 

 Outlook Entegrasyonu 

 Solman Entegrasyonu 

 Aktivite Sistem Entegrasyonu 

 Yönetimsel ve Uyarlanabilir Raporlar 

 

BNet Uygulama Yapısı 

Bu bölüm, sunucu ve istemci için uygulamada kullanılacak uygulama katmanı protokolü, 

sistem altyapısı, uygulama geliştirme araçları, platform destekleri vb. yapıların ortaya konulmasıdır. 

BNet uygulaması için, aşağıda belirtilen altyapı ve tasarlanan araçlar geliştirme sürecinde ürünün 
uçtan uca çözümü olarak ortaya çıkmıştır.  

 
Altyapı Araçlar 

Platform Desteği Windows tabanlı sistemler 
Web (browser)  
Mobil 

Uygulama Geliştirme 
Araçları 

Sunucu: Java, JSP, ASP.NET WCF Service 
İstemci: Windows: C#,  

Android: Java Android SDK,  
Web: HTML4/5, Java Script  

İlave protokoller: Flash AS3 

Sunucu Sistemi Uygulama Sunucusu: Windows Server 
Veritabanı Sunucusu: Windows Server 

Web Sunucusu: Windows Server 
Media Sunucusu: Linux 

İletişim Mimarisi Uygulama Protokolü: XMPP (tcp 5222, http 80, https 443)  
Web Service: WSDL, XML, JSON 
Media Protokolleri: ICE, RTMFP, RTMP 

Güvenlik Oturum güvenliği: Digest/MD5 
İletişim güvenliği: SSL 
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Şekil 1. BNet Uygulama Mimarisi 

 

 

BNet Uygulamasının Geliştirilmesi Sürecinde Kullanılan Teknolojiler 

BNet, C# programlama dili ve MVC (Model View Controller) tasarım deseni kullanılarak 

geliştirilen bir uygulamadır. Arayüz geliştirme sürecinde ise WPF’ e özgü bir tasarım dili olan XAML 

(Extensible Application Markup Language) kullanılarak tüm .Net kullanıcı arayüzü elemanlarının 

(textbox, combobox, button.. gibi) tasarımlarının ve kontrollerinin sağlanabilmesinin yanısıra 
uygulamaya ait form tasarımlarının layout yapısı da oluşturulabilmektedir. Aşağıda XAML’ in 

yapısını gösteren basit bir kod bloğu gösterilmektedir. 

 

 

BNet Uygulamasının Arayüz Geliştirme Sürecinde Kullanıcılar ve Prototipler Üzerinde Yapılan 

Testlerde Kullanılabilecek Yazılımlar 

Uygulamaların kullanılabilirlik bakımından hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için tasarımsal 

gelişim süreçleri içerisinde bir takım testler uygulanmaktadır. Bu testlerden bazıları A/B test, Çok 

değişkenli (Multivariate) test ve Ağaç testi’ dir. Bu gibi testleri gerçekleştirebilmek için 
kullanılabilecek yazılımlar aşağıda listelenmiş ve kullanım amaçları özetlenmiştir. 

1. Appsee: Uygulama üzerinde kullanıcıların gezinti yaptığı yerlerin kayıtlarını, tıklanma 

haritalarını ve programda hangi alanlarda aksaklıkların yaşandığını bildiren ve raporlayan bir 
araçtır. 

Şekil 2. AppSee Sıcaklık Dalgası Haritaları 

 

2. Mr Tappy: Mobil veya tablet cihazlara monte edilebilen ve kullanıcının ekran üzerindeki 

hareketlerini testi gerçekleştiren kişinin bilgisayarınayansıtan bir cihazdır. Bu araç 
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kullanılarak testi yapan kişi anlık olarak kullanıcının ekranın hangi aşamalarında sıkıntıya 

düştüğünü veya görevi tamamlamakta zorlandığını açıkça görülebilmektedir. 

3. Optimizely: A/B ve Multivariate testlerini yapabilmek için kullanılmaktadır. Bir script 
kod aracılığı ile birbirinden farklı olarak tasarlanan arayüzler kullanıcılara rastgele sunulmakta 

ve analitik olarak raporları tutulmaktadır. 

Şekil 3.Optimizely A/B Test 

 

 

BNet Uygulamasında XAML Kullanılarak ve Kullanıcı Deneyimleri Baz Alınarak Arayüz 

Tasarımlarının Gelişimi 

Yazılım ürünlerinde uygulamaların belli bir sonuca ulaşabilmesi için yapılması gereken ilk şey 

uygulamanın hangi amaca hizmet edeceği ve kimler tarafından kullanılacağının belirlenmesinden 
geçmektedir. Bu noktada, planlama aşamasından sonra uygulamaların gelişimine yön verebilecek olan 

konu kullanıcı deneyimleridir (User Experience ). Tasarım sürecine başlanılmadan önce ilgili yazılım 

ürününü kullanacak olan kişilerden uygulama ilgili beklentileri göz önünde bulundurularak araştırma 
süreci yürütülmektedir. 

BNet uygulamasında son aşamaya ulaşıncaya kadar geçen süreçte beş farklı arayüz 

tasarlanmış ve yaklaşık iki yüz personele sunularak kullanıcılardan gelen geribildirimler ve uygulanan 

bazı testler neticesinde uygulama üzerinde tasarımsal değişiklikler yapılmış ve personellerin tasarım 
planları üzerinde kullanıcı deneyimlerine ilişkin sonuçlar aşağıda gösterilen prototipler üzerinde ele 

alınmıştır.  

Prototip 1 

BNet uygulamasında birkaç farklı modül bulunduğundan dolayı herbir modülün kendi içinde 

ayrı ayrı görünümler bulunmaktadır. Aşağıda gösterilen (Session olarak isimlendirilen görünüm) ana 

ekrandan başka ekran görüntülerine de sahiptir. Ancak bu çalışmada sadece ana ekran üzerinde 

kullanıcıların yaşadıkları deneyimlerin bir sonraki tasarımlara olan etkisi ele alınacaktır. 

Aşağıda Şekil 4’ te yer alan görsel BNet uygulamasına ait olan ilk tasarım örneğidir. Bu 

modelde personellerden kullanılabilirlik ve işlevsellik adına birçok geribildirim alınmıştır. 

Kullanıcıların kullanmakta en çok zorlandığı nokta arama kutusunun ekranın alt bölümümde yer 
almasıydı. Bunun yanısıra kullanıcılara ait detaylı bilgilerin ana ekran üzerinde yer alması gerektiği 

(Profil resimleri ve konumbilgileri) ve istenildiği anda herhangi bir kullanıcıya daha kolay 

erişilebilmesi için bir arama elemanının (input) ekranda bulunması hakkında birtakım istekleri 
bulunmaktaydı. Yapılan araştırmalar neticesinde kullanıcıların bir ekran üzerinde en az ekranın sağ ve 

sol alt köşelerini kulladıkları tespit edilmiştir. Kullanıcı deneyimi tasarımı kavramına göre insanların 

ekran üzerinde en az odaklandıkları nokta sol alt köşe olduğu için zayıf alan olarak da 

isimlendirilmekte ve en çok gözden kaçan kısım olarak ifade edilmektedir. 

 

Prototip 2 

Şekil 5’ te kullanıcı istekleri doğrultusunda ana ekran üzerinde personeller hakkında daha 
detaylı bilgilerin yer aldığı bir liste tasarlanmış, menü tasarımları ve kullanıcı profili alanı 

düzenlenmiştir. Bu tasarım prototipinin oluşumunda bir önceki tasarımda kullanıcıların olumsuz 

kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak tasarımsal değişiklik uygulanmıştır. Ancak bu prototipte de 
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kullanıcıların bazı noktalarda uygulamayı kullanırken zorluk çektiği görülmüştür. Form üzerindeki 

mouse hareketleri’nin gözlenmesi neticesinde kullanıcıların kullanmakta zorluk çektiği durum, 

listelerin açılır menü (expander) nesnesi içerisinde yer alıyor olmasıydı. Liste içerisinde yer alan 
personelleri görüntüleyebilmek için sürekli açma ve kapama işlemleri gerçekleştirildiğinden dolayı 

kullanılabilirlik açısından eksik yönlerinin olduğu saptanmıştır. Bu arayüz tasarımından sonraki 

çalışmalarda kullanıcı isteklerine tam olarak cevap veren iki tasarım örneği planlanmış ve ürünün 

kullanılabilirliği ve işlevselliği arttırılmıştır. Aşağıda personeller arasında kullanıcı dostu olarak 
belirlenen iyi bir kullanıcı deneyiminin oluşmasına zemin hazırlayan iki arayüze ilişkin prototipler yer 

almaktadır. 

Şekil 4. Prototip 1 Ekran Görüntüsü  Şekil 5: Prototip 2 Ekran Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. BNet Uygulaması için Kullanıcı Dostu ve İşlevsellik Yönünden Zengin Arayüz Çalışmalarına 

Yönelik Uygulanılan Yöntemler ve Etkileri Prototip 3 ve 4 

 

  

 

SONUÇ 

BNet ürününün işlevsellik ve kullanılabilirlik açısından etkili olabilmesi için kullanıcı 

deneyiminin tasarıma olan etkisi yukardaki yöntemlerle gösterilmektedir. Uygulamanın bu görünüme 
kavuşması sürecinde tasarlanan her prototipte kullanıcılardan geri bildirimler alınmış ve ekran 

üzerinde çeşitli testler yapılmıştır. Bir ürünün tasarımının yapılmasından önce ilk yapılması gereken 

şey kullanıcı deneyimi araştırması yapmaktır. Bunun asıl amacı teknolojinin sürekli gelişmesi ve buna 

dayalı olarak yeni uygulamaların ve fikirlerin ortaya çıkması ile birlikte kullanıcıların alışkanlıklarının 
da değişkenlik göstermesidir. 
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BNet uygulaması kullanıcılarına birçok özelliği birlikte sunduğu için uygulama içerisinde en 

az tıklama ile kullanıcıları hedeflerine ulaştırmak amaçlanmıştır. Bunun için en son yapılan prototipte 

(Prototip 4) ana ekran üzerinde görüntülenen ilk kısım uygulamanın tüm özelliklerine ait kısayollardan 
oluşmakta olup, sağa ve sola geçişlerde tablar arası yeni görünümler elde edilmektedir. Personel 

listesine ve grup içi ya da kişi bazlı görüşmelerin yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Kullanıcılar tek 

tıklama ile ilgili modüle ulaşıp görevlerini daha kısa sürede yapabilmektedir. Eski arayüzlerle 

kıyaslandığında kullanılabilirlik açısından çok farklı olduğuna ve personeller üzerinde olumlu bir 
kullanıcı deneyimi etkisinin oluşumuna katkı sağlamıştır. Dördüncü prototip ile personeller uygulama 

içerisinde işlerini daha kolay ve kısa sürede yapabildikleri için bundan sonraki süreçte tasarımsal 

değişikliğe gidilmemiştir. Uygulama arayüzünde şu ana kadar yapılan tasarımsal değişikliklerde en 
optimum arayüzün bu olduğu kararına varılmıştır. Ancak,kullanıcı istekleri ve ihtiyaçları durağan 

değildir. Teknolojik gelişmeler beraberinde yeni alışkanları ve deneyimleri meydana getirmektedir. 
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Abstract  

The goal of this study is toexamine which factors effect database queries and to present 

suitableand timely solutionsfor them. MSSQL database server provides some conveniences for users 

to get quick results and trace the queries. These are index types, database engine tuning advisor, SQL 
server profiler, activity monitor and execution plan in which this study be examined in detail. It is also 

clarified that why indexes are used for queries andhow MSSQL server optimizes queries with its 

features. 
Keywords: Query Optimization, Tuning, Database Systems 

 

MS SQL SUNUMCUVERİTABANI ÜZERİNDE SORGU ENİYİLEME VE AYARLAMASI 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, hangi faktörlerin veritabanı sorgularını etkilediğini araştırmak ve bunlar 

için uygun ve zamanında alınabilecek çözümleri sunmaktır. MS SQL veritabanı sunumcusu, 
kullanıcılara sorguları izlemek ve çabuk sonuçlar elde edebilmeleri için bazı kolaylıklar sunmaktadır. 

Bunlar, sunumcu profilleme, hareket izleme ve icra planı gibi özelliklerdir ve bu çalışmada ayrıntılı 

olarak incelenmişlerdir. Ayrıca, sorgularda niçin indekslerin kullanıldığı ile ilgili olarak ve MS SQL 
sunumcunun özellikleri ile birlikte sorguların nasıl eniyileştirdiği hakkında açıklık getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Sorgu Eniyileme, Ayarlama, Veritabanı Sistemleri 

 

INTRODUCTION 

This paper aims to explain what query optimization is in MSSQL Server in an easy 

understandable way. First, the reason why query optimization is needed has been clarified. Quick 

query results can be obtained with right and timely optimization techniques. In order to do so, queries 
must be monitored and examined to understand their needs. Obtaining quick results from the query is 

the goal of the query optimizing. In the SQL server, different methods can be utilized for getting better 

results: such as indexes to decrease search time for queries’ aim, and monitoring queries with activity 

monitor.This gives recent costly query information. SQL profiler can create file trace for the query 
conducted. Later this file is used by database engine tuning to analyse and make some 

recommendations if its necessary. Also, execution plan option on SQL server shows query execution 

and gives information about the query.The paper is structured as follows: Section 2 outlines some 
background information on idexes and its architecture. Section 3 outlines the MS SQL Database 

Server features and its basic specifications. Section 4 gives conclusions. 

 

BACKGROUND INFORMATION 

Indexes 

Indexes are used to read and execute the queries fastly in big scale databases. They help to 

reduce the time requiredespecially when retrieving data from the tables.They may not be required for 
relatively small scale databases. But, they are for sure disaster-saving precautionsfor the big scale 

databases (Gözüdeli, 2014). In an other way, using indexes cannot always increase the performance of 

database systems. Some usage of indexes can be harmful or unnecessary. So it reduces the query 
performance. In order to better understand the queries, the following example is given:Assume in a 
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bookstore, a customer requires the book titled ‘The Phantom of the Opera’. The bookseller may 

simply start scanning all stacks without any order. This is called table scan, and not good for 

customerand time consuming. If bookseller simply orders books with their names, he/she can directly 
go the related bookshelf and find the book easily. This is an example of clustered index and aperantly 

much more time saving. But, let us assume that if customer only asks the author name ‘Gaston 

Leroux- the Phantom of the Opera’ -assuming there are some several books of the same author-, 

booksellers system will not work well against to this user request. If books are ordered by author 
names, he/she will go the bookshelf which starts with ’G’ and then will find easily the requested book. 

This can be assumed as non-clustered index. 

Index Architecture 

In order to clearly understand how indexes work B-tree structure must be examined well. 

B-tree Structure (Balanced Tree Structure) 

In SQL server indexes are organized into B-tree structure. Balanced tree comprises of root 

level, intermediate level and leaf level as depicted on Figure 1. 

Figure 1. B-tree index structure 

 

Root level is the top point which all nodes are connected to itself.Intermediate level (non-leaf) 
has at least one node to connected itself.Leaf level has no node to connected.Heapsstored data 

excursively. There is no order or rule and performance decreases as the number of data records 

increase. 

Clustered Index: It is known as physical index. Sincee physical records are aligned according 

to the index defined column. It means that leaf level which contains clustered index has same data 

with real data pages (Gözüdeli, 2014). So, clustered indexes give fast result for this reason since its 

leaf level contains all data related information.Each page includes other pages’ information (address 
and key value). It traces this informations and finally obtains data from leaf level. Figure 2 shows the 

structure of clustered index. 

Non-clustered Index: It is useful to use non-clustered index together with clustered index. 
Because non-clustered index searches the records over the clustered index scan or clustered index 

seek. Using non-clustered index may increase data Access. But its performance isstill less than 

clustered index. Figure 3 shows the structure of non-clustered index. 

There is some key values that references of clustered index. So search operation continues 
with clustered index by using these references.This also depicted on Figure 4.     
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Figure 2. Structure of clustered index    Figure 3. Structure of non-clustered index 

 

Figure 4. Non-clustered index with key value. 

   

SQL DATABASE SERVER FEATURES 

Cost of a query which is written on SQL (Structured Query Language) shows how much 

resources (processor time, memory, and disk) has been utilizedduring its execution (monitoring sql). 

Generally in costly queries, processor time and memory are used heavily and they have many I/O 
(Input and Output) operations. Slow queries use hardware resources.   
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These types of queries can be detected by MS SQL server features, such as Activity Monitor, 

SQL Profiler, Database Engine Tuning Advisor, and Execution Plan. 

Monitoring QL Queries: Activity Monitor 

Activity Monitor runs queries on the monitored instance and displays the information on it’s 

panes. When the refresh interval is set to less than 10 seconds, the time that is utilized to run these 

queries can effect server performance. Activity Monitor consists of some panes: Overview, Processes, 

Resources Waits, Data File I/O and Recent Expensive Queries.  

Overview Pane 

This pane contains four graphs which are shown on Figure5: 1) Processor Time: The 

percentage of elapsed time that the processor spends to execute non-idle threads for the instance across 
all CPUs. 2) Waiting Tasks: The number of tasks that are waiting for processor, I/O, or memory 

resources. 3) Database I/O: Information on data and log files for system and user databases.4) Batch 

Request/sec: The number of SQL Server batches that are received by the instance.  

Figure 5. Activity Monitor Overview(mssqldude.wordpress.com, 2011) 

 

Processes Pane 

The Processes pane shows the information (who and from which application runs)about the 

currently running processes on the SQL databases.It is shown on Figure 6. 

Figure 6. Processes Pane 

 

Resources Waits 

The information about waits for resources are shown on Figure 7. 

Figure 7. Resources Wait Pane 
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Data File I/O Pane 

Contains information about the database files. All database files are listed on Fig. 8. 

Figure 8. Data File I/O Pane 

 

Recent Expensive Queries pane 

The list at Figure 9 showscostly queries executed in the last 30 seconds(Petrovic, 2014). 

Figure 9. Recent Expensive Queries Pane1 

 

This section provides all of the costly queries to examine them as depicted on Figure 10. 

Figure 10. Recent Expensive Queries Pane2 

 

It presents two options: editing query directly and reaching query execution plan as depicted 

on Figure 11 and 12. 

Figure 11. Recent Expensive Queries Pane3 
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Figure 12. Recent Expensive Queries Pane3 

 

SQL Server Profiler 

SQL Server Profiler (see Figure 13) is an interface to create and manage traces and 
analyze/replay trace results(Sahtiyan, 2011). Trace files can be created with profiler. Some queries can 

also be created and run. Generally profiler is used to check/trace whether stored procedures are 

working correctly or not. After running queries, Database Engine Tuning Advisor can also be 

utilized.In this file trace contains some several queries. Tracing should be stoped after the end of the 
queries. 

Figure 13. SQL Server Profiler 

 

Database Engine Tuning Advisor 

Database engine tuning advisor is useful and easy to use for users. Because it can be 

understood without experience of query optimize. It follows trace file of given query, analyze it and  
gives some recommendations about indexes if query needs them. 

Figure 14 and 15 show how database engine tuning advisor works. First, trace file can be 

created for given query in SQL profiler. It is saved with tuning settings. Then this trace file is choosen 

to use in database engine tuning advisor. After making the necessary selections and analysis starts with 
start analysis button.    
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Figure 14. Database Engine Tuning Advisor-1 

 

 

Figure 15. Database Engine Tuning Advisor-2 

 

For this query database engine tuning advisor gives two different index recommendations with 

%86 estimated improvement as depicted on Figure 16.This is just an estimate and not guarantee 

improvement. 

 

Figure 16. Database Engine Tuning Advisor-3 

 

Figure 17 shows estimated subtree cost belongs to the above query. There is a chance to 

decrease that by using recommended index or indexes. 
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Figure 17. Estimated Subtree Cost 

 

 

So after using first index recommendation depicted on Figure 18.  

Figure 18. First Index Recommendation 

 

And better estimated subtree cost is obtained as depicted on Figure 19.  

Figure 19. Better Estimated Subtree Cost 

 

 

The second index recommendation for the same query as depicted on Figure 20.     
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Figure 20. Second Index Recommendation 

 

Now, the best result for this query is shown on Figure 21. 

Figure 21. Best Estimated Subtree Cost 

 

 

Execution Plan 

If execution plan of query is requested to examine, query should be executed with Include 

Actual Plan (Ctrl+M). First execution plan belonging to the query without any indexes includes 
clustered indexes on customer and person table, and clustered index scan cost is %87 on person table. 

This means query %87 endeavored to bring result(Sahtiyan, 2011). 

 

Then, first index is createdfor person table, and thencost is decreased. This can be seen in 
execution plan. But still there is some missing index for customer table.    
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So second index for table customer is added. and missing index situation is solvedand 

response time is decreased. 

 

Importance of Statistics 

Statistics effects decisions about query optimizing.Statistics onhow many records by using the 
query plan creation are created can be utilized to estimate future usage of the databases. These 

estimates use index usage. It determines which one -index scan or index seek- is applied on query. 

For this reason the updated statistics gain importantance to find solution about queries. If 

statistics are not updated by user or in execution plan automatically, it shows us the plan which was 
based on old values. It may direct us to produce not-accurate solutions. 

SET statistics profile ONcommand can be used to see estimated statistics .To update statistics 

command: UPDATE STATISTICS table_Name statistics_name. 

Dynamic Management Views and Functions 

Same information can be reachable in Activity Monitor’s panes, with using Dynamic 

management views and functions. 

sys.dm_os_tasks: shows same information in the process pane; task state column. 

sys.dm_exec_requests : shows same information in the process pane: command column. 

sys.dm_os_waiting_tasks :  shows same information in the process pane; wait time and wait 

type columns. 

sys.dm_exec_sessions :  shows same information in the process pane; memory usage column. 

sys.dm_exec_query_stats :  shows same information in the recent expensive queries; execution 

count, total worker time, total physical reads, total logical writes, total logical reads columns(Petrovic, 
2014).    
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CONCLUSION 

Once for all, MSSQL server provides many features to understand the issues and to produce 

solutions. This study focused on the query optimizing and some SQL server properties which are used 
for this purpose. Activity Monitor, SQL Profiler, Database Engine Tuning, Execution Plan and 

indexes. Also, some of the tables/displays were given commands as a Dynamic Management Views 

and Functions. 

To get better database performance,queries have to be checked properly. MSSQL server 
provides that with some useful features.These properties can be utilized to examine the queries, 

created trace file on SQL Profiler. Database Engine Tuning Advisor is used to analyse query and 

recommended indexes are applied on first step query and better results were reached. The query is 
monitored with Activity Monitor. learned how can we the usage of Execution Plan Properties were 

learned and then, the better results are obtained with using these features. 
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KAMPÜS AĞLARINDA POE AĞ ANAHTARLARIN GÜÇ TÜKETİMİNİN İZLENMESİ 
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1Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

 

Özet 

 

Bu çalışma ile kampüs ağları üzerinde en çok güç tüketimi ve dolaylı olarak karbon salınımına 
sebep olan PoE(Power Over Ethernet) ağ anahtarlarının güç tüketiminin monitör edilmesini 

amaçlanmıştır. Bu sayedePoE ağ anahtarları üzerindeki güç tüketim bilgileri geçmişe dönük olarak 

izlenebilecektir. Elde edilen veriler üzerinden güç tüketim eğilimleri ve zaman aralıkları belirlenerek 
ileriki çalışmalarda bu verilere göre güç tüketen cihazlar üzerinde tasarrufta bulunulabilecektir. 

Kampüs ağ cihazları üzerinde “Yeşil Bilgi İşlem” uygulanmasını hedefleyen tez çalışmasının PoE 

anahtarları izleme ve tüketim verilerinin kayıt altına alınması hedeflenmektedir. Çalışmanın sonunda 

ağ üzerinde bulunan tüm PoE anahtarların anlık ve geriye dönük olarak toplam, ortalama ve 
maksimum tüketim değerleri port başına ve cihaz başına alınabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Bilgi İşlem, Ağ Anahtarı,Enerji Verimliliği. 

 

MONITORING POWER CONSUMPTION ON POE NETWORK SWITCH AT CAMPUS 

NETWORK 

 

Abstract 

 

This study aims campus networks on most power consumption and carbon emissions that cause 

indirect PoE (Power Over Ethernet) is to monitor the power consumption of the Ethernet switch. Held 
power consumption information on PoE switch can be traced back at work. The data obtained by 

determining power consumption trends over time intervals and may be made in future studies on the 

saving power consuming devices based on this data. This work on the entire campus network devices 
"Green Computing" Our key polar aimed at implementation of the project will form part of the 

monitoring and recording of consumption data. At the end of snapshots of all PoE switch located on 

the network and a total of retrospective studies may be taken per average and maximum values for 

consumption per port and device. 
Keywords: Green IT, Switches, Access Point, Energy Efficiency 

 

GİRİŞ 

Yeşil Bilgi İşlem son yıllarda popüler bir kavram olsa da aslında ilk adım 1992 yılında Energy 

Star kurumunun Amerikan Çevre Koruma Derneği tarafından kurulmasıyla başlıyor. Aşina olunan 

Bilgisayarları uyku moduna getirmek gibi projeler hazırlayan Engery Star, zamanla doğayı koruyan ve 

tasarruf yapan teknolojilerin standartlarını da belirleyen bir kurum halini almıştır. 

Enerji verimliliği konusunda ilk adımlarını çevre birimlerinin ve özelikle işlemcilerin daha az 

enerji tüketmesi ve bununla birlikte soğutma için kullanılan enerjiden tasarruf etme düşüncesiyle adım 

atan sektör ciddi ilerleme kat etmiştir. Üst seviye teknoloji diyebileceğimiz işlemci dünyasında çok 

çekirdekli işlemciler konvansiyonel işlemcilere oranla ciddi enerji tasarrufu sağlayacak şekilde 

tasarlanırken, çevre birimleri dünyasında fotokopi makineleri ve yazıcılar birkaç sene öncesine kadar 

harcadıkları enerjiyi yarı yarıya düşüren ürünlerle karşımıza çıkmıştır. 

Bugün dünya nüfusunun neredeyse yarısı cep telefonu kullanıyor. Bir milyardan fazla kişi 

PC’ye sahip, bunların çoğu ise daha fazla enerji sarf eden eski bilgisayarlardan oluşmaktadır. [1] 

Veri merkezlerinin verimli çalışabilmesi için 26˚C yeterli olmasına rağmen genellikle 18˚C’ye 

kadar soğutuluyor. [1] 
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Cep telefonu enerjilerinin yaklaşık üçte ikisi boşa harcanıyor, Dizüstü bilgisayarların batarya 

dolum işlemi tamamlanmasına rağmen şarj adaptörleri saatlerce prizde takılı bırakılarak hem 

bataryanın kullanım süresinin kısalmasına hem de elektrik israfına neden oluyor. 

Yeşil Bilgi İşlem’in en önemli destekleyici teknolojilerinden birisi de sanallaştırma 

çözümleridir. Sunucu/ Ağ/ Depolama çözümleri gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Fiziksel sunucuların 

aynı ölçekteki sanal sunuculardan sadece %12 daha performanslı olması bu alanın gelişmesine ve 

yaygınlaşmasına olanak tanımaktadır. Aslında %12 lik bir performans kaybı hala bilişim dünyası için 

çok az bir fark değildir ancak geçmiş 10 yılda bu oranın %35 civarında olduğunu düşünürsek 

gelişmeler ileriki bir zamanda benzer performans değerlerine ulaşılabileceğini göstermektedir.[1] 

Bulut Bilişim ile sanallaştırma bir adım daha ileri götürülerek kaynak kullanım ve enerji 

tüketimi en alt seviyelere getirilmeye çalışılmaktadır.  

Bununla birlikte web tabanlı uygulamalar geliştirilip kullanıldığında kullanıcı tarafında da çok 

performans gerektirmeyen ince istemciler kullanılabilecek ve bu da kullanıcı tarafında yeşil bilgi işlem 

tezini destekleyecektir. 

Yapılan çalışma ileağ ürünleri üzerinde tüketilen enerjinin ölçülüp, ölçüm değerlerinin geriye 

dönük olarak kayıt altına alınması üzerinde durulacaktır. Elde edilecekveriler daha sonraki 

çalışmalarda enerji tüketimini ve karbon salınımını azaltmak için kullanılacaktır. 

 

DAYANAK 

Ağ tabanlı enerji tüketimini azaltma ve “Yeşil Bilgi İşlem” kavramını uygulayabilmek için en 

iyi nokta en çok tüketimin yapıldığı PoE ağ anahtarları olacaktır.  

IEEE 802.3at ( Faz – 1 30Watt, Faz – 2 60Watt) ile birlikte birçok bilişim cihazı ( Kablosuz 

erişim noktası, Kamera, İnce İstemci, Kiosk, vs) enerji ihtiyacını Ethernet bağlantısı üzerinden 

karşılayabilmektedir. Bu da enerji tasarrufu için en iyi noktanın PoE anahtarlar olduğunu 

göstermektedir. 

Yerel alan ağlarında (LAN) ve Geniş alan ağlarında (WAN) artık Ethernet’te standart haline 

gelmiştir. Bundan dolayı yapılan çalışmada Ağ anahtarları üzerinde durulmuştur.  

Ethernet teknolojisi IEEE standartları esas alınarak geliştirilmekte ve devam ettirilmektedir. 

IEEE organizasyonu da Ethernet üzerinde yeşil bilgi işlem konseptini destekleyecek çalışmalar 

yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi EEE 802.3az ile belirlenen Energy Efficient Ethernet 

standardıdır.  

IEEE 802.3az standardının temel amacı kullanılmayan kaynakların kapatılarak enerjinin boşa 

gitmesini engellemektir. 

Ağ teknolojileri üzerinde en baskın teknoloji olan Ethernet üzerinde yeşil bilgi teknolojilerini 

uygulamak çok etkin olacaktır. Dünya üzerinde 4 milyarın üzerinde Ethernet portu 

bulunmaktadır.[3]Bu 4 milyar portun %10’u bile atıl olduğunda 400 milyon port eder.Bunların %30’u 

üzerinden enerji de verilse 120 milyon porttan saniyede 15.4W elektrik boşa gitmiş olacaktır.[3] 

Rakamlardan da anlaşılabileceği gibi ağ ürünlerinde bir yeşil bilişim çözümü uygulanacak ise 

en uygun yer Ethernet cihazlarıdır.  

IEEE 802.3az destekleyen cihazlar ile hem kullanılan malzemelerin düşük enerji tüketimine 

sahip materyallerden oluşmasına hem de çevreye minimum zarar verecek materyaller olmasına dikkat 

etmektedir. Bunun yanında eğer port üzerinde bir trafik yoksa hızını düşürerek veya tamamen 

kapatarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.  

Ancak IEEE 802.3az mevcut piyasada kullanılan cihazların ancak %10’u tarafından 

desteklenmektedir. Bu çalışmanın parçası olduğu tez[5] çalışması ile; desteklesin veya desteklemesin 
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bütün üniversite kampüs içerisindeki Ethernet üzerinden enerji sağlayan sistemler tamamen görünür 

ve izlenir bir duruma gelecektir. 

 

YÖNTEM 

Yapılan bu çalışma ile Ethernet üzerinde enerji sağlayan bir ağ anahtarındaki enerji kullanım 

eğilimleri bütün sistem port bazında ayrı ayrı monitör edilmiş ve geriye dönük olarak çok ayrıntılı bir 

şekilde enerji kullanım verileri elde edilmiştir.  

Yapılan bu çalışma ile test ortamında bir adet PoE ( Power Over Ethernet ) destekli HPE 5130-

EI 48[2] Port anahtarın bütün Ethernet üzerinden enerji tüketim bilgileri izlenmiş ve kayıt altına 

alınmıştır. Bu cihazın çoğu portu üzerinde direkt Ethernet den enerji alan kablosuz erişim noktaları, IP 

kameralar ve IP telefonlar bulunmaktadır.  

Bu verileri elde etmek için endüstri standardı olan SNMP ( Simple Network Messaging 

Protocol) kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan HPE markalı PoE destekli ağ anahtarına ait SNMP MIB[4](Management 

Information Base) dosyaları ayrıntılı olarak incelenmiş ve buradan enerji tüketimi ile ilgili objeler 

belirlenerek merkezi yazılım ile SNMP aracılığı ile anahtar üzerinden ayrıntılı bilgiler alınmıştır. 

Yapılan bu veri toplama işlemleri için kullanılan MIB’ler ve SNMP araçlarının örnek kullanımları: 

 

MIB’ler kullanılarak SNMP üzerinden veri alımı adımları:  

 

1) Ubuntu Linux üzerine snmp paketi kurulmuş (apt-get install snmp). ve cihaz üzerinde 
aşağıdaki snmp ayarları yapılmıştır. 

 

****** Anahtar Ayarları ******[2] 

# 
 snmp-agent 

 snmp-agent community read bilgibimoku 

 snmp-agent community write bilgibimyaz 
 snmp-agent sys-info location sistem-odasi 

 snmp-agent sys-info version all 

 snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.2.203 params securityname bilgibimoku 

v2c 
 snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.2.76 params securityname bilgibimoku v2c 

 snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.2.90 params securityname bilgibimoku v2c 

# 

******Ayarlar Bitti****** 

 

2) Daha sonra Linux sistem üzerinde “snmpwalk” programı kullanılarak aşağıdaki ham veri 
elde edilmiştir. 

 

****** snmpwalk ile Alınan Ham Veriler ******[4] 

root@PowerManager:/var/www/test# snmpwalk -v 2c -c bilgibimoku 192.168.2.41 
1.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1 

iso.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1.1.4 = INTEGER: 370 

iso.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1.2.4 = INTEGER: 37 
iso.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1.3.4 = INTEGER: 50 

******Veril Alımı Bitti****** 
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Elde edilen ilk veri ağ anahtarının sağlayabileceği toplam gücü watt cinsinden, ikinci satır ise 

mevcut anlık kullanımı, son satır ise anahtar açık olduğu sürece en yüksek enerji tüketim değerini watt 

cinsinden göstermektedir. 
 

Buradaki sayısal değerleri almak için Linux da düz metin işleme araçları olarak sıkça kullanılan 

“sed ve awk” [6] kullanılmıştır. 

 

****** Ham verinin formatlanması ******[4] 

root@PowerManager:/var/www/test# snmpwalk -v 2c -c bilgibimoku 192.168.2.41 

1.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1 | awk -F: '/^iso.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1.2.4/{printf("%i", $2)}' 
37 

root@PowerManager:/var/www/test# 

****** Veri Formatlama Bitti ****** 

 

4) Elde edilen bu verileri kullanarak sayısal grafikler oluşturmak ve geriye dönük tüketim 

verileri için RRD adlı program kullanılmıştır. SNMP ile elde edilen veriler RRD[7] araçları 

kullanılarak bunları bir dosyaya kaydetmekte ve buna ek olarak görsel grafikler de oluşturulmaktadır. 

RRD programı hertürlü sayısal veriler ile beslenen veri dosyalarını kullanarak zamana bağlı olarak 

grafik oluşturulmasını sağlayan bir programdır. Özellikle ağ üzerindeki kullanıcı sayı değişimlerini, 

toplam bantgenişliği kullanımı gibi bütün sayısal veriler üzerinden grafikler oluşturulabilmektedir.  

 

RRD araçları ile verilerin saklanması ve grafiklerinin oluşturulmasınısağlayan programın 

“rrdtool” kurulumu için Linux üzerinde “apt-get install rrdtool”  komutu çalıştırılmıştır. Daha sonra 

isesnmpwalk ile alınan verileri kaydetmek için aşağıdaki komutu ile “port.rrd” adında veri dosyası 

oluşturulur. 

 

****** RRD Veri Dosyası Oluşturuyoruz ******[7] 

rrdtool create port.rrd DS:port_power:GAUGE:600:0:12500000 RRA:MIN:0:360:576 
RRA:MIN:0:30:576 RRA:MIN:0:7:576 RRA:AVERAGE:0:360:576 RRA:AVERAGE:0:30:576 

RRA:AVERAGE:0:7:576 RRA:AVERAGE:0:1:576 RRA:MAX:0:360:576 RRA:MAX:0:30:576 

RRA:MAX:0:7:576 

****** Veri Dosyası Oluşturma Bitti ****** 

 

Oluşturulan bu dosyanın sürekli güncel tutulması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki komutu 

kullanılmalıdır. 

 

****** SNMP verileri ile oluşturduğumuz RRD dosyasını güncel tutuyoruz ******[7] 

#!/bin/bash 
poe_kullanimi=`snmpwalk -v 2c -c bilgibimoku 192.168.2.41 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1 | awk -F: 

'/^iso.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1.2.4/{printf("%i", $2)}'` 

rrdtool update  /var/www/test/kullanim.rrd N:$poe_kullanimi 

****** Guncelleme Dosyası Bitti ****** 

 

5) Elde edilen verilerden grafik oluşturma işlemi ise şöyledir: 

 

****** PNG Formatında Grafik Oluşturuyoruz ****** 

rrdtool graph /var/www/test/kullanim.png -a PNG -h 360 -w 576 -s -86500 -X 1 -v "Toplam Power 

Kullanimi" 'DEF:kullanim=/var/www/test/kullanim.rrd:toplam_kullanim:AVERAGE' 
'CDEF:Hosts=kullanim' 'AREA:kullanim#FF3333:mWatt\j' 'GPRINT:Hosts:LAST:Anlik 

Power Kullanimi\:%3.0lf\j' 'GPRINT:Hosts:AVERAGE:Ortalama Power Kullanimi\:%3.0lf\j' 

'GPRINT:Hosts:MAX:Maksimum Power Kullanimi\:%3.0lf\j'    
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 ****** Grafik Oluşturma Sona Erdi ****** 

 

****** Bütün İşlemleri Otomatik Yapan Betik ****** 
#!/bin/bash 

poe_kullanimi=`snmpwalk -v 2c -c bilgibimoku 192.168.2.41 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1 | awk -F: 

'/^iso.3.6.1.4.1.25506.2.14.2.1.2.4/{printf("%i", $2)}'` 

rrdtool update  /var/www/test/kullanim.rrd N:$poe_kullanimi 
rrdtool graph /var/www/test/kullanim.png -a PNG -h 360 -w 576 -s -86500 -X 1 -v "Toplam Power 

Kullanimi" 'DEF:kullanim=/var/www/test/kullanim.rrd:toplam_kullanim:AVERAGE' 

'CDEF:Hosts=kullanim' 'AREA:kullanim#FF3333:mWatt\j' 'GPRINT:Hosts:LAST:Anlik 
Power Kullanimi\:%3.0lf\j' 'GPRINT:Hosts:AVERAGE:Ortalama Power Kullanimi\:%3.0lf\j' 

'GPRINT:Hosts:MAX:Maksimum Power Kullanimi\:%3.0lf\j' 

******Betik Sonu****** 

 
Yukarıdaki betik “kullanim.sh” olarak kaydedilmiş ve bunun her 5 dk da bir çalışması için 

Linux da zamanlanmış görevlerin tanımlandığı crontab’a kayıt olarak eklenmiştir. 

 

******İşlemlerin zamanlanması****** 

root@PowerManager:/var/www/test# crontab –e komutunu çalıştırıp aşağıdaki satırı ekliyoruz  

 

örnek olarak: 

 

*/5 * * * *     /var/www/test/kullanim.sh 

 

****** Crontab işlemi bitti ****** 

 

Bütün bu işlemler yapılarak aşağıda örnekleri bulunan grafikler elde edilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Anahtar Toplam Enerji Tüketimi 
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Şekil 2. GigabitEthernet1/0/1 Üzerindeki Enerji Tüketimi 

 
 

 
Şekil 3. Toplam Enerji Kapasitesi 

 

 
 

Belirlenen programlar ve protokoller kullanılarak Ubuntu 16.04 Linux sunucu kurulu bir 

sistemde izleme ve kayıt işlemleri beşer dakikalık aralıklar ile çalıştırılarak ayrıntılandırılmıştır. 

Bu uygulama bütün kampüs içerisinde Ethernet üzerinden enerji sağlayan ağ anahtarlarını enerji 

tüketimleri beşer dakikalık aralıklar ile ve bir yıl geriye dönük olarak tamamen izlenebilir ve görünür 

hale getirilebilecektir.  

 



 

114 
 

PROCEEDINGS 

Elde edilen bu verilerden  

- en çok enerji çeken cihazlar,  

- toplam enerji tüketimi  

- en çok tüketim olan gün,  

- günün belirli bir bölümü  

- ve en önemlisi aslında kullanım olmadığı mesai dışı zamanlarda boşa tüketilen enerji 

verilerine en ince ayrıntısına kadar ulaşılabilecektir. 

Aşağıda bu uygulamada kullanılan web arayüzünden bir görüntü örneği yer almaktadır. 

 

 

Şekil 4. Veri Analiz Web Sayfası Görüntüsü 

 

 
 

Elde edilen bu veriler kullanılarak gereksiz enerji tüketimini azaltması düşünülen çalışmaya 

dinamik veri beslemesi sağlanacaktır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak bir cihaz üzerinde bile çok farklı enerji tüketim verilerine ulaşılmıştır. Örneğin 

bazı cihazlar normal mesai saatlerinde mesai dışındakinin iki katına yakın enerji tüketmektedir. Bu 

çalışmadaveri GigabitEthernet1/0/8 üzerinde elde edilerek incelenmiştir.Bu port’ta iseHPE Aruba 

IAP 105 modeli bir kablosuz erişim cihazının olduğunu tespit edilmiştir. Bu cihazın belirli bir enerji 

tasarruf modunu (uyku modu) desteklediği bu nedenle de mesai saatleri dışında ortalama 3.5Watt 

enerji tüketirken mesai saatlerinde ortalama 6Watt enerji tüketimi olmaktadır. Bu da bu cihazın 

üzerinde kullanıcı yokken yarı yarıya daha az enerji harcadığını göstermektedir. Ancak birçok cihazda 

bu mesai içi veya dışı farkı bulunmamaktadır. Bu da o cihazların hiçbir enerji tasarruf özelliğine haiz 

olmadığını göstermektedir. Bunu da GigabitEthernet1/0/2 üzerindekicihazda gözlemledik.Bu portta 

bulunana cihaz ise YeaLink marka büyük ekranlı bir IP Telefon cihazıdır. 
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Yapılacak ileriki çalışmalarda ve daha ayrıntılı analizlerde daha ilginç verilerin de ortaya 

çıkacağı kesindir.  

Yapılan bu çalışmanın amacı kampüs ağ anahtarlarının güç tüketimlerini tamamen görünür ve 

izlenir hale getirmektedir. Bütün tüketim verileri üzerinden “Şekil – 4” dekine benzer ( En çok tüketim 

yapan portlar, cihazlar, enerji efektif olmayan portlar, gibi… )  analizler de yapılabilecektir. Ayrıca 

daha sonra bu verileri kullanarak Ethernet portları üzerinde güç yönetimi sağlayacak bir proje 

geliştirilmesi planlanmaktadır. Böyle bir güç yönetim projesinin basit bir sürümü [5] daha önceki 

çalışmamızda gerçekleştirilmiştir. 
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MAĞAZA ÖZELLİKLERİNİN SATIŞLAR ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN KABA KÜME 

TEORİSİ İLE ANALİZİ 

 

Numan ÇELEBİ1, Zeynep KURTULUŞ2 
1Sakarya Üniversitesi, 2İstanbul Üniversitesi 

 

Öz 

Perakende mağaza özellikleri satışlar üzerinde önemli etkisi vardır. Hem müşteri beklentilerini hemde 

mağaza satışlarını arttırmak için bu özellikleri tespit etmek ve stratejik olarak onların üzerine odaklanmak çok 

önemlidir. Mağaza özelliklerinin müşteri beklentileri üzerine olan etkisi ve bu özelliklerin perakende giyim 

mağazalarının yer belirlenmesinde etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılmış çok az çalışma mevcuttur. 

Bu çalışma, yeni bir mağaza açmak için geçmiş verilerden kurallar çıkarmak ve pratik anlamda satışları 

etkileyen faktörleri anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç için Kaba küme teorisi ve Karar ağacı algortimaları 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye’nin en önemli erkek giyim firmasının  İstanbul’da bulunan 

37 mağazasına aittir verilerdir. Deneysel sonuçlar gelecekteki yeni mağaza açma kararı konusunda karar 
vericilere yardımcı olacak bulgular ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Veri analizi, Mağaza özellikleri, Kaba küme teorisi, ID3 algoritması 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF STORE ATTRIBUTES ON SALES VIA ROUGH SETS 

THEORY 

 

Abstract 

Retail store attributes play a significant role in store sales. It is important to identify the attributes, 

prioritize them and strategically focus on implementing important attributes that fulfill both customer 

expectations and increase store sales. There have been limited studies towards understanding the effects of store 

attributes in customer expectation and effectively implement important store attributes in apparel retail store 

location. The purpose of this study is to extract the knowledge for decision to open a new store location and in a 

practical sense by understanding the factors which influence the store sales. Rough Sets Theory and Decision 
Tree algorithms were used for this purpose. Used data was collected from 37 stores found in Istanbul. These 

stores belong to one of the most important male garment companies in Turkey. Experimental results put forth 

that the findings acquired can help decision makers in new store opening decisions for the future.  

Keywords:Data Analysis, Store attributes, Rough sets theory, ID3 algorithm 

 

INTRODUCTION 

Garment sector is a market that changes continuously depending on fashion. Consumer 
demand depends on store type, location and position especially for brand clothing. These attributes 

have significant effects on store sales. Garment companies want to know which attributes are 

important for their decisions to open a new store. However, it is difficult to determine the attributes 

that affect the sales in stores at different locations. Some of the attributes that are considered might not 
be required for decision making process. That is why; attributes that best describe the decision should 

be selected for the success of data analysis model. Past store data should be analyzed in order to 

determine the effective attributes. It is not easy to determine which attributes are effective via 
traditional methods. Hence, an effective store data analysis approach is required. There are many new 

methods to extract knowledge from old store data that is useful especially for new store opening 

decisions and marketing strategies.  

Rough Sets Theory was developed by Zdzislaw Pawlak during the 1980’s(Pawlak: 82). It is a 

mathematical approach that is used in the analysis of data sets with uncertainty and vaguness in 

decision making processes. This theory provides methods such as the reduction of data (removal of 

repeating rows), erasing of attributes that do not cause loss of information (removal of ineffective 
attributes), determination of data dependencies, a rough classification of data, discovery of the patterns 
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in the data and the generation of decision (control) rules in the form of cause-effect from the 

data(Walzak and Massart: 99).Since 1980s, rough set theory has been used in many areas ranging 

from data mining to artificial intelligence. It was also studied by many researchers and was extended 
into multicriteria decision analysis, machine learning and combined with heuristics (genetic algorithm, 

ant colony, particle swarm optimization, fuzzy set, decision trees etc.) (Wang and at all: 2006) in 

computer science. 

Decision trees are one of the methods that are used to classify data according to certain 
qualification values. Many functions of decision trees are based on the ID3 algorithm of Quinlan 

(Quinlan: 79). All data comprise the initial node and this node is known as the root node. Conditional 

attributes are provided to the algorithm as input and decision attribute as output. The algorithm 
discovers which input attributes are required to reach the attributes in the output attribute. Each node 

represents an attribute in the structure of decision trees. Branching is carried out according to the 

entropy test on the node. Every branch represents the output of this test, whereas each leaf represents 

the classes. Decision trees work from the root node to the leaf node.  

In this study, a data analysis model was developed which expresses the attributes that affect 

the sales in retail clothing stores as rules. Store type, location, region and floor space were considered 

as condition attributes and sales amount was considered as decision attribute. Store attributes were 
first analyzed via Rough Set theory and the attributes that affect sales were expressed in the form of 

rules. The same data set was later analyzed via ID3 algorithm that operates according to the decision 

tree principle. The rest of the study is organized as follows. Data analysis approach steps of Rough Set 
theory is given in the second section. The operation of ID3 algorithm is explained in the third section. 

Experimental design is provided in the fourth section and experiment results are given in the fifth 

section. The study is finalized with the conclusion. 

 

APPLICATION OF ROUGH SETS THEORY IN STORE ATTRIBUTES ANALYSIS 

The task of obtaining useful knowledge that will be used for decision purposes from the data is 

known as decision rule extraction. An effective tool is required to analyze the data sets obtained from 
measurements or from experts. Rough sets theory is used in this study to analyze stored data. The 

steps in rough sets which are used to obtain the decision rules are explained in this section.  

Information system 

In the rough set theory, objectsand their description by multiple attributes is represented by an 

information system. The information system is defined as ),( AUIS  in rough sets. Here, 𝑈 =

{𝑥1, 𝑥2, … . 𝑥𝑛} represents the set of observations/objects that is finite and nonempt and 𝐴 =
{𝑎1, 𝑎2, … . 𝑎𝑛}is the finite and nonempty set of attributes (Pawlak and Slowinski: 94). For each 

attribute𝑎 ∈ 𝐴, 𝑓𝑎: 𝑈 → 𝑉𝑎defines an information function. In this formula,𝑉𝑎 represents the value set 

of the attribute𝑎.In other words, it is called a domain of attribute𝑎.  

Indiscernibility 

The equivalence of records in the data set from the perspective of the considered attributes is 

defined as indiscernibility relation. The indiscernibility relation 𝐼𝑛𝑑𝐵for the 𝐵 sub-attribute set with 

𝐵𝐴 is represented as(Pawlak and Skowron: 2007); 

𝐼𝑛𝑑(𝐵) = {(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑈𝑥𝑈 ∶ ∀𝑎 ∈ 𝐵, 𝑎(𝑥1) = 𝑎(𝑥2)} (1) 

Here, 𝐼𝑛𝑑𝐵  is the𝐵-indiscernibility relation. If 𝑥1and 𝑥2belong to the set𝐵, 𝑥1 and 𝑥2are 

indiscernible with respect to the sub-attribute set. The universe set𝑈can be divided into several 

equivalence classes as 𝑈/𝐼𝑛𝑑(𝐵)according to the 𝐵-indiscernibility relation. The equivalence classis 

called elementary sets in 𝐵 and is shown as [𝑥]𝑖𝑛𝑑(𝐵).   
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Elementary sets 

Data analysis in rough sets theory is based on two fundamental concepts which are lower 

approximation and upper approximation (Pawlak: 2002). According to this theory, objects either 

belong to a set exactly or they may probably belong to a set. X  represents the sub-set(𝑋𝑈)of the 

elements in the𝑈universal set. The sub-set )( AB  of the 𝐴set of attributes in the𝐵 set of attributes is 

expressed as BX , the lower-rough set of𝑋. Lower-approximation set is defined as the combination 

set of all the sub-sets contained in𝑋. 

( ){ [ ] }i i ind BBX x U x X     (2) 

The lower approximation set of𝑋 is the set of the 𝑥𝑖objects of the elementary sets contained in 

𝑋in 𝐵 space. The upper approximation set expressed as B X is defined as the combination of𝑋and the 

elementary sets that do not have an empty intersection with X.  

( ){ [ ] 0}i i ind BBX x U x X      (3) 

It is stated for any 𝑥𝑖object of the𝑋 lower approximation set ( )ix B X that it belongs to 

the𝑋sub-set certainly. For any𝑥𝑖object of the 𝑋upper approximation set ( )ix BX we can only say 

that𝑥𝑖may belong to𝑋. We cannot say for sure that it belongs that.The difference between the upper 

and lower approximation setsis known as the border zone of 𝑋in the𝑈universe set and represented as 

BNX BN X BN X   

Decisions systems 

Information systems are made up of a general appearance of organized data. Data has to be 

classified in order to come up with beneficial results from the information table. That is why; a 
decision attribute is added to the information table indicating the class to which the data belongs to. 

Information systems arranged as such are known as decision systems(Pawlak and Slowinski: 94) and 

they are represented as given below:  

𝐼𝑆 = (𝑈, 𝐴 ∪ {𝑑})in this formula 𝑎 ∈ 𝐴are condition attributes and 𝑑 is the decision attribute𝑑𝐴. 

Also 𝑉𝑑expresses the domain of the decision attribute 𝑑.  

Reduct and feature selection 

Reduct is the process of determining whether the subsets of attributes in information system 

arenecessary or not. We try to figure out if an information table represent the objects it has without 

any loss of information with the attributes of its subset? In other words, reduct is a sufficient set of 
attributes to represent information system’s structure. A reduct is not a unique set in general.A set of 

attributes belonging to allreducts is called a core(Changseok and at all: 2010; Zhan and at all: 

2005).Attributes in core are indispensable; they cannot be removed from an information system, while 
other attributes are dispensable. In order to find reducts and cores discernibility matrix are used.  

Discernibility matrix  

The discernibility matrix 𝐴is a symmetrical matrix with dimensions of𝑛𝑥𝑛in an information 

system. The elements of this matrix are expressed mathematically as follows(Yao: 2009):  

𝑑𝑖𝑗 = {𝑎 ∈ 𝐴}𝑎(𝑥𝑖) ≠ 𝑎(𝑥𝑗)  for every 𝑖, 𝑗 = 1, …… . . , 𝑛  (4) 

Discernibility matrix is used to determine the smallest reducts of the attributes. Discernibility function 

𝑓(𝐴)is generated for this purpose.𝑓(𝐴)is a Boolean function comprised of 𝑛variables. The number of 

variables 𝑛is equal to the number of attributes𝑎1, , , , , , , , , , , , , 𝑎𝑛in the information 

system𝑎1
∗ , ……… . . 𝑎𝑛

∗ .  
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𝑓(𝑎1
∗ ,…… . 𝑎𝑛

∗ ) = {𝑐𝑖𝑗
∗ 1 ≤ i ≤ n, 𝑐𝑖𝑗

∗ ≠ ∅} (5) 

Decision rules 

Decision rules are generated according to the Core attributes which are obtained from the 

elementary sets and discernibility matrix. Decision rules can be regarded as a set of decision rules of 

the form 𝑓 → 𝑔 where 𝑓  means condition attributes,  𝑔 means the decision attributes. The decision 
rules, by which we can minimize the condition attributes, reduce the superfluous attributes and classify 

data into different groups. Each rule has meaningful attributes. The stronger rule will cover more 

objects and the strength of each decision rule can be calculated in order to obtain appropriate rules 

(Lin and at all: 2008) 

 

APPLYING OF DECISION TREE ALGORITHM IN STORE ATTRIBUTES ANALYSIS 

ID3(Quinlan: 79; Quinlan: 93) algorithm developed by Quinlan which is a decision tree based 
algorithm was used as the second data analysis method considered. ID3 is an entropy based algorithm. 

Entropy is the measure of uncertainty in a system. The most important problem in forming decision 

trees is to determine from which attribute the problem will start to branch. ID3 algorithm makes use of 
the concept of entropy for determining the starting attribute and the branching of the tree is generated 

according to the value that the entropy will take. Let us assume that the records in the data set are 

classified into k classes with class qualifications of {𝐶1𝐶2 , 𝐶3 , … . , 𝐶𝑘}. An average entropy amount is 

required about these classes. Here, 𝑃𝑇 is the distribution of the probabilities of the classes for a set that 
contains T class values and is calculated using the formula below:  

𝑃𝑇 = (
|𝐶1|

|𝑇|
,
|𝐶2|

|𝑇|
, … ,

|𝐶𝑘|

|𝑇|
)  (6) 

The expression |𝐶𝑖|denotes the number of elements in the𝐶𝑖set. Here, 𝑃1 = |𝐶1|/|𝐶2| 
represents probability. Hence, the entropy value for 𝑇 can be calculated using the formula below:  

𝐻(𝑇) = −∑ 𝑃𝑖 log2 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1  (7) 

If 𝑇, that expresses target (class) qualification is separated into 𝑇1 , 𝑇2, … . , 𝑇𝑛sub-sets 

depending on the values of the 𝑋 qualification, the information required to determine the class of an 

element of 𝑇 is accepted as the weighted average of the information required to determine the class of 

an element of 𝑇𝑖. In that case, the information required to determine the class of an element of 𝑇 is 

calculated using the formula below:  

𝐻(𝑋, 𝑇) = ∑
|𝑇𝑖|

|𝑇|
𝐻(𝑇𝑖)

𝑛
𝑖=1  (8) 

An expression known as gain criterion is used to measure the information acquired by dividing 

the 𝑇 data set according to X attribute. This criterion; 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑋, 𝑇) = 𝐻(𝑇) − 𝐻(𝑋, 𝑇)  (9) 

The objective here is to maximize the value of 𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑋, 𝑇) when dividing. The 𝑋 attribute that 
will provide the highest gain, or in other words that maximizes the gain will be selected.  

 

EXPERIMENTAL DESIGN 

In this study, the data set from 37 stores of one of the largest men clothing companies in 

Turkey which are located in the Europe and Asia sides of Istanbul were used. The data set consists of 

4 condition variables and one decision attribute. Store type, store location, the region of the store in 

Istanbul, the used 𝑚2 of the store were selected as condition variables; whereas the sales amount of 

the store in 2011 was selected as the decision attribute as shown in Table 1.  These variablesand the 

values they take in each case can be explained as follows: The store type takes 2 different values, 

outlet (1) or season (2). The location feature can take two different values, mall (1) or street (2). The 
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region attribute can take 2 different values which areone (1)as Europeand two (2) as Asia. The floor 

space values are classified according to a 5-point Likert scale; the store set with the smallest area was 

given a score of 1 whereas the store set with the largest area was given a score of 5. 

 

Table 1. Value and meaning of condition and decision attributes 

 
Attributes 

Sub 

attributes 
Data Set Value 

C
o

n
d

it
io

n
 A

tt
ri

b
u

te
 

Type 
Outlet 1 

Season 2 

Location 
Mall 1 

Street 2 

Region 
Europe 1 

Asia 2 

m2 - 

Classified according to a 5-

point Likert scale; the store set 

with the smallest area was 

given a score of 1 whereas the 

store set with the largest area 

was given a score of 5.  

D
ec

is
io

n
 

A
tt

ri
b

u
te

 

Sales - 

Classified according to a 5-

point Likert scale; the store set 

with the lowest amount of 

sales was given a score of 1 

whereas the store set with the 

highest amount of sales was 

given a score of 5.  

 

According to the 5 point Likert scale, the sales amount (TL) that forms the decision attribute is 

classified as “1” if it is between… - 1.065.475,23; “2” if the sales amount is between 1.065.475,24 -

 2.042.946,59;“3” if the sales amount is between 2.042.946,60 - 3.020.417,96; “4” if the sales amount 
is between 3.020.417,97 - 3.997.889,32 and “5” if the sales amount is greater than 3.997.889,33 - …. 

The data set collected from 37 stores is given in Table 2. 
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Table 2. Data set 

 
Condition attributes Decision 

Case Type Location Region m2 Sales 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 1 2 

3 1 1 2 3 5 

4 1 1 2 1 2 

5 1 1 1 4 1 

6 1 1 1 4 4 

7 1 1 1 1 2 

8 1 1 1 1 1 

9 2 2 1 5 1 

10 2 1 2 1 3 

11 2 1 1 1 2 

12 2 2 2 1 2 

13 2 2 2 3 3 

14 2 2 2 1 2 

15 2 1 1 1 1 

16 2 1 1 2 3 

17 2 1 1 1 1 

18 2 1 2 2 3 

19 2 1 1 2 5 

20 2 1 1 1 3 

21 2 1 1 1 2 

22 2 1 1 3 2 

23 2 1 1 3 2 

24 2 1 2 1 3 

25 2 1 2 1 3 

26 2 1 1 2 2 

27 2 1 1 3 4 

28 2 2 1 2 2 

29 2 1 1 1 2 

30 2 2 1 2 4 

31 2 1 1 2 2 

32 2 1 1 1 2 

33 2 1 1 1 1 

34 2 1 1 1 1 

35 2 1 1 1 1 

36 2 1 1 2 1 

37 2 1 1 1 1 
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EXPERIMENTAL RESULTS 

The data set was first analyzed via ROSE2 software.ROSE2 is an application tool that enables 

the analysis of data in the form of a table using rough sets theory. No REDUCT occurred in the 
condition attributes as a result from the analysis of the data set via ROSE2.The type, location, region 

and floor space attributes were all presented as CORE attributes in all acquired REDUCTs. This 

means that: it is not possible to remove any one of the attributes considered because it affects the 

decision variable which is store sales.  

ROSE2 software generated 12 rules from the reduced data set via the LEM2 algorithm in the 

software. These rules have been shown in Table 3. Let us consider the sixth rule as an example: IF 

(store_location= 2) &(m2 = 3) →THENsales = 5. The meaning of this rule is that the highest sales 
amount is obtained if the store is located on a street and if its floor space is moderate. This rule 

provides important information to decision makers when opening a new store.  

 

Table 3. Generated Rules by Rough set Theory 

 IF THEN 

Rule1 (m2 = 5) (sales = 1) 

Rule2 
(store_location = 2) & 

(m2 = 1) 
(sales = 2) 

Rule3 (store_type = 1) & (region = 2) & (m2 = 1) (sales = 2) 

Rule4 
(store_type = 2) & (store_location = 1) & 

(region = 2) 
(sales = 3) 

salesRule5 
(store_location = 2) & 

(m2 = 3) 
(sales = 3) 

Rule6 
(store_type = 1) & 

(m2 = 3) 
(sales = 5) 

Rule7 (store_type = 1) & (region = 1) & (m2 = 1) (sales = 1) OR (sales = 2) 

Rule8 (m2 = 4) (sales = 1) OR (sales = 4) 

Rule9 (store_type = 2) & (region = 1) & (m2 = 1) 
sales = 1) OR (sales = 2) OR 

(sales = 3) 

Rule10 
(store_location = 1) & 

(region = 1) & (m2 = 2) 

(sales = 1) OR (sales = 2) OR 

(sales = 3) 

OR (sales = 5) 

Rule11 (region = 1) & (m2 = 3) (sales = 2) OR (sales = 4) 

Rule12 
(store_location = 2) & 

(m2 = 2) 
(sales = 2) OR (sales = 4) 

 

The data set was analyzed via Weka software in the second experiment. Weka is software that 

supports the ID3 algorithm which generates decision trees.  After selecting the ID3 algorithm from the 
software and running it on the dataset,thirteen rules were extracted. The decision tree for these rules is 

shown in the figure below (Figure 1). The sixth rule obtained via Rough Set theory was as such: IF 

(store_type= 3) & (region = 2) & (type = 2) → THENsales = 5. 

The following results were obtained when these two methods were compared. There was no 
significant difference between the two methods. However, rough set shows all the result values of a 

rule, whereas ID3 shows the result of the rule that is repeated the most. For example: there are two 

results for the rule“m2 = 4”. One of these is “sales=1” and the other is “sales=4”. According to these 
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data, Rough Set yields the result of “sales=1” or “sales=4”, ID3 gives only the result of “sales=1” 

(randomly selecting since it has a probability of 50%). In addition, Rough Set extracts 12 rules, 

whereas ID3 algorithm has extracted 13rules. Hence, it can be stated that rough set theory has 
generated more useful rules. The rules and results obtained from both methods have been given 

comparatively in Table 4 below. 

Figure 1. Decision tree generated by ID3 algorithm. 

 

Table 4. Comparison Rough Sets Rules and ID3 rules 

Rules 
Results (sales ) 

Rough Sets ID3 

m2=5 
   

1 1 

m2=4 
   

1,4 1 

m2=3 

region=1 
  

2,4 2 

region=2 
type=1 

 
5 5 

type =2 
 

- 3 

location=2 
  

3       - 

m2=2 
location=1 

region=1 
 

1,2,3,5 2 

region=2 
 

- 3 

location=2 
  

2,4 2 

m2=1 

region=1 
type =1 

 
1,2 1 

type =2 
 

1,2,3 1 

region=2 

type =1 
 

2 2 

type =2 
location=2 - 3 

location=3 - 2 

location=2 
  

1 - 

location=1 type =1 region=2 
 

3 - 

Total number of rules 12 13 
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CONCLUSION 

Effective data management tools are required to analyze data sets. For this purpose, many 

artificial intelligence based data mining tools have been developed in recent years. Rough sets theory 
is one of these tools. In this case study, rough sets theory was successfully applied to determine the 

attributes which affect the stores’ sales In addition; the data set was also analyzed via ID3 algorithm 

which is another data mining method. Rough set extracted 12 rules whereas Decision rules algorithm 

obtained 13 rules. So the rough set’s rules can be explained more easily. Finally, these all rules give 
useful information about attributes which affects the store sales Experimental results have showed that 

both algorithms will be beneficial for decision makers regarding future store investments. In the future 

work, the application of this approach is to be under focus using more data and other algorithms. 
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X VE Y KUŞAĞI KARŞILAŞTIRMASI 
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Öz 

Çalışmanın amacı,yöneticilerin sosyal medya kullanım amaçlarını ve aynı zamanda X ve Y kuşağı 

yöneticilerin sosyal medya kullanım amaçlarının farklılığını araştırmaktır. Bu amaçla basit tesadüfî örneklem 

yoluyla ulaşılan yöneticilere anket uygulanmıştır. 123 anketten elde edilen veriler, bilgisayara girilmiş ve amaca 
uygun olarak hazır bir istatistik programı ile analizler yapılmıştır. Çalışmada, güvenilirlik analizi, betimsel 

analizlerin yanı sıra X ve Y kuşağı yöneticilerin sosyal medya kullanım amaçlarının farklılaşıp farklılaşmadığını 

tespit etmek amacıyla iki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında bağımsız 

örneklem t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyalleşme, kişisel marka, bilgi edinme ve paylaşma, iş 

ağı oluşturma ve işbirliği alt boyutlarından oluşan sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin alt boyutlarından 

kişisel marka, bilgi edinme ve paylaşma ve işbirliği ortalamalarının Y kuşağı ve X kuşağı yöneticiler tarafından 

anlamlı biçimde farklı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, Y kuşağı yöneticiler sosyal medyayı X kuşağı 

yöneticilere göre daha yüksek düzeyde kişisel marka, bilgi edinme ve paylaşma ve işbirliği için 

kullanmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanım Amaçları, Y Kuşağı, X Kuşağı, 

Yöneticiler 

 

SOCIAL MEDIA USAGE PURPOSES OF MANAGERS: 

X AND Y GENERATIONS COMPARISON 

 

Abstract 

The purpose of the study, to investigate social media usage purpose of managers and the differences in 

the X and Y generations of managers of social media usage. For this purpose, surveys was used the managers reached 

by simple random sampling. Data obtained from the 123 questionnaire were analyzed with a relevant a statistical 

program.  In this study, reliability analysis and descriptive analysis were used. In addition to determine the 

purpose of managers social media usage differences according to generations sample two test was used. As a 

result, the average of personal brand, knowledge acquisition, sharing and cooperation were found to be 

significantly different by X and Y generations managers. Accordingly, Generation Y managers personal brand at 

a higher level compared to Generation X managers of social media, they use to obtain and share information and 

collaborate. 
Keywords: Social Media, Social Media Usage Purposes,Y Generation, X Generation, Executives 

 

GİRİŞ 

Birçok tanımı olmakla birlikte üç temel özelliği taşıması gereken kuşak kavramı; üyelerinin 
tarihte ortak bir yaş dönemini paylaşan ve dolayısıyla hayatlarının aynı dönemini yaşarken aynı 

tarihsel olaylar ve sosyal eğilimlerle karşılaşan, karşılaştıkları dönemin özelliklerine göre kalıcı olarak 

şekillenen, bu doğrultuda ortak inanç ve değerlere sahip olma eğiliminde olanve yaşıtları ile 

paylaştıkları ortak deneyimlerin farkında olan insanlar topluluğu olarak tanımlanmaktadır(Howe & 
Strauss, 1991). “Gerek özel, gerek sosyal yaşamlarında farklı davranış biçimleri sergilemeleri ve 

kendilerinden öncekilere benzememeleri sebebiyle onlar tarafından “fark edilen”, anlaşılmaya ve 

tanımlanmaya çalışılan, hatta bu süreç içerisinde çokça da eleştirilen insanlar grubu olarak da 
açıklanan kuşak kavramını tanımlama çabaları Batı toplumlarında yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

ağırlık kazanmıştır. Türkiye’de ise kuşak kavramı iki binli yılların başından itibaren araştırmacıların 

gündemini oluşturan konular arasındadır” (Ekşili, 2015).  
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Günümüzde aktif bir şekilde kullanılan sosyal medya platformları küresel çevrimiçi 

platformlardır. Bu platformlar, her yaş grubundan ve her profilden kullanıcının aktif olarak kullandığı 

mecralardır. Dünyada ve Türkiye’de geniş bir kullanıcı sayısına ulaşmış olan sosyal medyayı bireyler 
ve girişimler sosyalleşmek, iletişim kurmak, içerik paylaşmak, bilgi edinme ve paylaşmak, işbirliği 

yapmak, kişisel arka/kişisel sunum gibi çok çeşitli nedenlerle kullanmaktadırlar (Zincir, 2014). Ulusal 

yazında yöneticilerin sosyal medya kullanım amaçlarını inceleyen çalışmalar konusunda bir boşluk 

olduğu görülmektedir. Buradan hareketle çalışmada; farklı özelliklerle tanımlanan farklı kuşaklardan 
yöneticilerin bu mecraları kullanma amaçları ve bu amaçların farklılaşıp farklılaşmadığı 

araştırılmaktadır.Bu çalışmayla, ulusal yazına bir kaç yönden dikkate değer katkı yapılması 

amaçlanmaktadır. Anket tekniği ile hazırlanmış sorular iki temel sorunsal üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Birincisi, yöneticilerin sosyal medyada kullanım amaçlarını nelerdir? İkincisi,x ve y kuşağındaki 

yöneticilere göre kullanım amaçları açısından farklılıklar var mıdır? 

 

X VE Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ 

1960-1980 yılları arasında doğan bebeklerin oluşturduğu Xkuşağı, son dönemlere kadar, 

kendinden önceki kuşağın özellikleri nedeniylefark edilmeyen bir kuşak olmuştur. Toffler‘in 

tanımladığı endüstri çağının farkında olarak büyüyen X kuşağı üyeleri, bilgi çağının başlangıcına, 
oldukça duyarlı olmuşlardır. X kuşağının en belirgin özellikleri sadakatsiz olmalarının yanında, 

dikkatsiz ve bağımsız olmalarıdır(Zemke vd., 2013). Bunun yanında iş iletişim becerilerinin gelişmiş 

olması sebebiyle, yeni iş bulma konusunda zorluk çekmemektedirler. Ancak teknoloji bilgi becerileri 
ise çok gelişmiş değildir. Genellikle e-mail kontrolü ve çevrimiçi iş arama amacıyla teknolojiyi 

kullanmaktadırlar. Daha çok risk alabilen, aile odaklı, kendine güvenen, açık görüşlü ve eğlenmeyi 

sevme özelliklerine sahiplerdir (Zhang & Bonk, 2010). X kuşağının iletişim ve teknoloji becerileri, 

kendilerinden bir önceki kuşak olan Bebek Patlaması kuşağına göre daha iyiyken, kendilerinden 
sonraki kuşak olan Y kuşağına göre ise daha zayıftır (Elmore, 2011).  

Dünyanın ilk küresel kuşağı olan Y kuşağının doğum yılları aralığı, genellikle 1981-1999 

yılları arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Milenyum Kuşağı, Gelecek Kuşak, www Kuşağı, Dijital 
Kuşak, Net Kuşağı, Neden Kuşağı (Gen Why), Sonrakiler (Nexters) veya Patlama Kopyası 

(EchoBoomers) olarak da adlandırılmaktadırlar(Gravett, 2007). Sosyal medyayı en çok arkadaşlarıyla 

sohbet etmek ve haber edinmek amacıyla kullanan Y kuşağının üçte ikisi bu ortamın kendilerini daha 
fazla sosyalleştirdiğini düşünmektedirler. Yoğun sosyal medya kullanımı sonucunda, bireyselleşmenin 

yanında, topluluğun değerlerine de önem veren bir kitle haline dönüşmektedirler. Marka ve modayı 

önemsemeleri tüketim kültürünün içinde doğup büyümeleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu durum da 

hedonist ve narsistkişiliklerinin yıllar içinde yerleşmesine zemin hazırlamıştır. Bunun yanında kültür 
gereği aile değerlerine de önem vermektedirler (Intel, 2012; Konda Araştırma, 2011). Özel bilgiden 

ziyade herkesle paylaşabilecekleri türden bilgiye önem vermekte ve kendilerini bağımsız, teknoloji 

odaklı ve kendi kendine yeten olarak tanımlamaktadırlar (Eriş vd., 2013). Fırsat bulduğu her an ve her 
yerde internete giren (Toruk, 2007), sosyalleşme ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden gideren gençler 

için bu mecra özgürlük, güvenirlik ve paylaşımcılık anlamına gelmektedir (T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, 2013). Yaptıkları işlerden, önceki kuşaklara oranla daha kolay sıkılabilen bir yapıları 

olması sebebiyle, çok yönlü düşünebilme ve hızlı bilgi edinme yeteneğine sahip olmuşlardır. Değişimi 
benliklerinde yaşayarak, değişim için istekli ve sürekli yeni yaklaşımlar geliştirme düşüncesindedirler 

(Lower, 2008: 82; Zemke vd., 2013: 120-123). 
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SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

İçeriğini kullanıcıların oluşturduğu ve bu içeriğin kullanıcılar tarafından paylaşıldığı sanal 

topluluklar (Kimvd., 2010) olarak tanımlanan sosyal medya kavramı,kullanıcılarına karşılıklı paylaşım 
imkânı tanıyan, internet ortamındageniş bir alana sahip ağlara verilen genel addır (Oğuz, 

2012).Kişilerin sosyal olabilmek için kullandıkları(Safko, 2010) buortamlar,web 2.0 teknolojileri 

üzerine kurulan, dahaderin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya 

imkansağlayan web siteleridir(Akar, 2011, s. 21).Web 2.0. teknoloji ile birlikte ortaya çıkan, sanal 
paylaşıma imkan veren, devamlı güncellenebilen ve çoklu kullanıma açık olan sosyal medya dünya 

genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılmakta ve en ideal mecralardan biri olarak kendini 

göstermektedir (İşler vd., 2013). 

Mayfield (2008) sosyal medyanın beş karakteristik özelliğini katılım, açılık, etkileşim, 

topluluk ve bağlantılılık başlıkları altında ele almıştır:  

Katılım: Sosyal medya ilgi duyan herkesin içerik üretme, yorum yapma ve takip etmesi için 

katılıma teşvik eder. Dinleyici ve medya arasındaki çizgi sosyal medya alanında net değildir.  

Açıklık: Birçok sosyal medya kanalı geri bildirime ve katılıma açıktır. Oylama, bilgi paylaşımı 

ve katılımı teşvik ederler. Ağ içerisinde yayılmayı engelleyecek nadir engeller bulunmaktadır. Şifre 

korumalı içerikler uygun bulunmamaktadır. 

Etkileşim: Geleneksel medya tek taraflı yayınlamak üzere kurulu iken, sosyal medya çift 

yönlü iletişim sağlar.  

Topluluk: Sosyal medya kendi içerisindeki benzer grupların bir araya gelerek hızlı bir şekilde 
toplum kurmasını sağlar. Bu gruplar, politika, fotoğrafçılık ve televizyon programları gibi benzer 

konular hakkında diyalog kurarlar ve içerik paylaşırlar.  

Bağlantılık: Sosyal medya kanalları, birçok ağı birbirine bağlayarak insan ve içerik sayısını 

daha da arttırırlar. 

 

YÖNETİCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

Sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma imkân tanıması gibi 
açılardan en ideal mecralardan biri olan sosyal medyada, insanlar günlük düşüncelerini yazmakta, bu 

düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler. Kişisel bilgilerinin yanı 

sıra, fotoğraf ve video paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve hatta bulabilmekte ayrıca sıkılmadan 
gerçek dünyayı sanal ortamda yaşayabilmektedirler. Bu durum tüm dikkatlerin bu alana yönelmesine 

sebep olmakta ve yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizmektedir (Vural ve Bat, 

2010). Bireysel mahremiyet alanı olarak görülse de sosyal medya işletmeler açısından oldukça önemli 

bir araçtır. İşletmeler satış ve pazarlamadan insan kaynakları yönetimi alanına kadar birçok alanda bu 
mecrayı kullanmaktadırlar. Bu durumun en önemli nedeni ise toplumun bu platformları kullanma 

sıklığının artmış olmasıdır (Vardarlıer, 2014). 

Farklı sektörlerden farklı düzeyde yöneticilerinsosyal medya kullanma amaçlarını 
araştırılmıştır. Bu amaçların; mevcut bağlantıları kuvvetlendirme, yeni bağlantılar edinme, günlük 

stresten uzaklaşma, bir konu hakkında diğerlerinin fikir ve görüşlerini alma, bir konu hakkında kendi 

fikir ve görüşlerini paylaşma, benzer işi yapanlar arasında tanınma, sosyal sıralamada öne çıkma, 

sosyal cv oluşturma,  sanal ortamda kişisel imaj oluşturma, ulaşılabilir olma, iletişime açık olma, iş ile 
ilgili bilgi paylaşma, bilgi sahibi olduğu herhangi bir konu hakkında bilgi paylaşma, sektörel bilgi 

edinme, genel gündem ile ilgili bilgi edinme, paydaşlar hakkında bilgi edinme, sektörel bağlantılar 

kurma, yeni iş fırsatları bulma, işbirliği yapma olanağı sağlama, benzer işi yapanların bulunduğu 
ağdan faydalanma, iş geliştirme olanağı sağlama, yeni iş fırsatlarından yararlanma, verimlilik ve 

etkinliği artırma, iş bağlarını kuvvetlendirme olduğu tespit edilmiştir. Zincir (2014) tarafından beş ana 

başlık altında sınıflandırılan sosyal medya kullanım amaçları şunlardır: 
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Sosyalleşme: enformasyon toplumunda birey, gündelik yaşamına dair pratiklerinin neredeyse 

tamamını internetüzerinden gerçekleştirebilmektedir (Göker vd., 2010 :186). Günümüzde sosyal 

medya platformları yardımıyla insanlar bir sosyal ilişki kurma ya da mevcut olan ilişkilerini sürdürme 
şansına sahip olabilmektedirler. Bu platformlar bireyleri, toplumun gittiği yönde sosyal olarak 

tamamlayan bir bileşen olmakta ve sosyalleşme sürecinde ilişkilerini ve paylaşımlarını sürdürülebilir 

bir alana taşıyabilmektedir (Zincir, 2014: 52). 

Bilgi edinme ve paylaşma: Yeni iş dünyasında sosyal medya platformları üzerinden tüm 
paydaşlar, gündem vb. gibi konular hakkında bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmanın ve gerekli bilgileri 

hızlı bir şekilde büyük bir kitle ile paylaşmanın öneminin bilinmesi yöneticilerin bilgi edinmeleri 

amacıyla sosyal medya kullanması için bir motivasyon olmaktadır. Aynı zamanda aynı nedene 
dayanarak bilgi paylaşımı da söz konusu olmaktadır (Zincir, 2014: 54). 

Kişisel marka yaratma: Sosyal medya kullanmanın nedenlerinden biri de çevrimiçi online bir 

kimlik oluşturarak kişisel itibar yönetimi yapmaktır. Çevrimiçi (online) varlıklarını aktif olarak 

yöneten kişilerin kişisel markalarını istedikleri yönde geliştirme fırsatları olmaktadır. Ayrıca 
haklarında oluşabilecek negatif izlenimi azaltabilirler ve/veya yok edebilirler (Zincir, 2014: 55). 

İş ağı oluşturma:Ağ kurma davranışları; bireylerin iş veya meslek hayatlarında başarılı 

olmaları ve işlerini yapmaları için gerekli olan kişilerle ilişki kurmak ve sürdürmek için sergiledikleri 
davranışları ifade etmektedir (Zincir, 2014: 56).Yöneticilerin ağ kurma davranışı örgüt içi olabileceği 

gibi örgüt dışı da olabilir (Michael ve Yukl, 1993). Şirketler, girişimciler, potansiyel müşteriler, 

çalışanlar gibi iş dünyasından insanların iş ilişkileri kurmak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları 
ağlara sosyal iş ağları denilmektedir (Acar vd., 2014: 22). 

İşbirliği imkânı sağlama: Günümüzde sosyal ağların iş dünyasında yeni fırsatlar için önemli, 

yeni bir kapı olduğu düşünülürse, bugünün şirketleri,geleneksel yapılarının içinde ve çevresinde 

aktörler arasındaki iletişim ve bu aktörlerin birlikte çalışabilirliği için iş ağları kurarak iş yapan 
şirketler olacaktır(Kuduğ, 2011: 24). 

 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  

Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Çalışmanın amacı, X ve Y kuşağı yöneticilerin sosyal medya kullanım amaçlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda sosyal medya kullanan X ve Y kuşağı 
123yöneticiyeanket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel 

işletmelerinin yöneticileri oluşturmaktadır. Anket formu Google Documents Web sitesi kullanılarak 

oluşturulmuş ve anket formunun linki Facebook, Twitter, bloglar ve forumlar gibi sosyal medya 

araçları ve e-posta gönderimi ile dağıtılarak katılımcıların ankete katılması hedeflenmiştir. Elde edilen 
veriler, bilgisayara girilmiş ve amaca uygun olarak hazır bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

Çalışmada, güvenilirlik analizi, betimsel analizlerin yanı sıra X ve Y kuşağı yöneticilerin sosyal 

medya kullanım amaçlarının farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıylaiki bağımsız grup 
arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Y kuşağı çalışanlarının büyükbabalarından ne kadar farklı 

olduklarını ortaya koymaktadır (Adıgüzel vd., 2014; Angeline, 2011; Cennamo ve Gardner, 2008; Eriş 

vd., 2013). Türkiye’de son yüzyılda değişen sosyo-politik koşullar sebebi ile kuşaklar arasında önemli 
bakış açısı farklılıkları bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de kendini muhafazakâr olarak 

tanımlayan insanların 2001–2005 (Turkey Profile TNS PİAR, 2009) yılları arasında %38,9’dan 

%40,4’e çıkması kuşaklar arasında var olduğu düşünülen farklılığı araştırmaya değer kılmaktadır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda beş hipotez geliştirilmiştir. 

H1: X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçlarısosyalleşme boyutuna 

göre farklılık göstermektedir. 
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H2: X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları kişisel marka boyutuna 

göre farklılık göstermektedir. 

H3: X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları bilgi edinme ve paylaşma 
boyutuna göre farklılık göstermektedir. 

H4: X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları iş ağı oluşturma boyutuna 

göre farklılık göstermektedir. 

H5: X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları işbirliği boyutuna göre 
farklılık göstermektedir. 

Araştırmada Kullanılan Soru Seti 

Araştırmada iki bölümden oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Birinci bölümde,katılımcıların 
cinsiyetleri, kuşakları, eğitim durumları,  medeni durumları, pozisyonları, mesleki deneyimleri, 

işletmedeki çalışma süreleri ve işletmelerinin bağlı bulunduğu sektör ile ilgili demografik sorular 

bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde katılımcıların sosyal medyada kullanım amaçlarını ölçmek 

için Sosyalleşme (3), Kişisel Marka(8), Bilgi Edinme ve Paylaşma(8), İş Ağı Oluşturma(4) ve İş 
Birliği (5) boyutlarından oluşan, 5’li Likert tipi (5: Tamamen katılıyorum… 1: hiç katılmıyorum) 

toplam 28 ifade içeren ölçek kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek Zincir’in (2014) yükseklisans 

tezinde kullandığı soru setinden elde edilmiş olup, Cronbach Alfa katsayısı 0,947’dir. 

Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma bölgesel düzeyde uygulanmış olduğundan, elde edilen sonuçların genele yayılmasında 

güçlük çekilecek olan bu çalışmanın; uygulama alanının genişletilmesi daha yararlı sonuçlar 
doğuracaktır. 

 

BULGULAR VE SONUÇ 

Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 1’de 
verilmiştir. Buna göre; katılımcıların % 53,7’si kadın, % 46,3’ü erkektir. Araştırmaya katılan 

yöneticilerin %47,2’si Y kuşağı, %52,8’i X kuşağıdır. Araştırmaya katılanların yaklaşık %35,8’i bekâr 

olup, % 64,2’si evlidir. Yine ankete katılanların % eğitim düzeylerine bakıldığında % 54,4’ünün lisans 
mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların %39’u müdür pozisyonunda çalışırken, %13’ü müdür 

yardımcısı pozisyonunda çalışmaktadır. %95,9’u hizmet sektöründe bulunan yöneticilerin %37,4’ünün 

16 yıl ve üstü tecrübesi bulunmaktayken, %25,5’inin 11-15 yıl tecrübesi bulunmaktadır. 

Ayrıca araştırmaya katılan yöneticilerin sosyal medya platformlarını kullanım sıklığına 

bakıldığında %35,8’unun her gün, %28,5’inin sıklıkla, %22,0’sinin ara sıra, %7,3’ünün nadiren de 

olsa Facebook kullandığı tespit edilmiştir. En fazla kullanılan ikinci platform olan Instagram’ı her gün 

kullananların oranı %17,1, sıklıkla kullananların oranı %9,8, ara sıra kullananların oranı  %19,5, 
nadiren kullananların oranı ise %17,1. Katılımcıların %35’i Instagram kullanmamaktadır. Üçüncü en 

fazla kullanılan platform olan LinkedIn’i%7,3’i her gün,% 12,2’si sıklıkla, %27,6’si ara sıra, %13,0’i 

nadiren kullanmaktadır. En az kullanılan platform olan Xing’i kullananların oranı %11,4 iken 
kullanmayanların oranı ise %88,6’dır.  
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Tablo 1. Araştırmaya İlişkin Demografik Değişkenler 

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ KULLANIM SIKLIĞI 

 Hiçbir zaman Nadiren Ara sıra Sıklıkla Her gün 

 f % f % f % f % f % 

Facebook 8 6,5 9 7,3 27 22,0 35 28,5 44 35,8 

Twitter 50 40,7 26 21,1 20 16,3 15 12,2 12 9,8 

LinkedIn 49 39,8 16 13,0 34 27,6 15 12,2 9 7,3 

Blogger 108 87,8 7 5,7 5 4,1 2 1,6 1 0,8 

Foursquare 98 75,3 12 9,8 11 8,9 2 1,6 4 3,3 

Instagram 43 35,0 21 17,1 24 19,5 12 9,8 21 17,1 

Xing 109 88,6 3 2,4 5 4,1 3 2,4 1 0,8 

MEDENİ DURUM CİNSİYET 

Evli  79 64,2 Kadın 66 53,7 

Bekâr 44 35,8 Erkek 57 46,3 

KUŞAK EĞİTİM DÜZEYİ 

Y Kuşağı 58 47,2 Lise 14 11,4 

X Kuşağı 65 52,8 Ön lisans 21 17,1 

   Lisans 67 54,4 

   Yüksek Lisans 21 17,1 

MESLEKİ DENEYİM İŞLETMEDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ 

   1 Yıl ve altı 11 8,9 

1-5 Yıl 21 17,1 1-5 Yıl 57 46,3 

6-10 Yıl 25 20,3 6-10 Yıl 35 28,5 

11-15 yıl  31 25,2 11-15 yıl  12 9,8 

16 yıl ve üstü 46 37,4 16 yıl ve üstü 8 6,5 

POZİSYONUNUZ SEKTÖRÜNÜZ 

Müdür 48 39,0 Hizmet 118 95,9 

Müdür Yrd. 16 13,0 Bilişim 1 0,8 

Şef 31 25,2 Diğer 4 3,3 

Diğer 28 22,8    

TOPLAM  123 100  123 100 

 

Verilerin normal dağılımını görebilmek için Kolmogorov-Smirnov (normallik) testine tabi 

tutulmuştur. Normal dağılım testi sonucu verilerin normal dağıldığı hipotezi reddedilmiştir (p<0,05). 
Ancak verilerin çarpıklık ve basıklık (skewness ve kurtosis) değerlerine bakıldığında, bu değerlerin -
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1,50 ve +1,50 aralığında kaldığı görülmüştür. Bu durumda verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Çalışmada kullanılan ölçeğin boyutlarının Cronbach‘s Alpha değerleri Tablo 2’de 
gösterilmiştir.Analiz sonucunda faktörlerin Cronbach‘s Alpha değerleri oldukça güvenilir bulunmuştur 

(Kayış, 2010). 

Tablo 2. Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyutlar Ortalama 
Standart 

Sapma 
Soru Sayısı Cronbach's Alpha 

Sosyalleşme 3,19 0,900 3 0,714 

Kişisel Marka 3,29 0,857 8 0,914 

Bilgi Edinme ve Paylaşma 3,45 0,741 8 0,857 

İş Ağı Oluşturma 3,24 0,877 4 0,850 

İşbirliği 3,12 0,857 5 0,875 

 

Yöneticilerin sosyal medyayı kullanma amaçları sırasıyla bilgi edinme ve paylaşma, 

kişisel marka, iş ağı oluşturma, sosyalleşme ve işbirliği kurmak olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 3’te araştırmaya katılan yöneticilerinin Sosyalleşme, Kişisel Marka, Bilgi edinme 

ve Paylaşma, İş Ağı Oluşturma ve İşbirliği puanları ortalamalarının X ve Y kuşağı değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları 

bulunmaktadır.  

 

Tablo 3. Yöneticilerin Kuşak Değişkenine Göre Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ortalamaları 

Boyutlar 
 

Grup 

 

N 
Ort. Ss. t 

 

p 

Sosyalleşme 
Y Kuşağı 58 3,28 ,899 

1,003 ,318 
X Kuşağı 65 3,11 ,902 

Kişisel Marka 
Y Kuşağı 58 3,51 ,799 

2,677 ,008 
X Kuşağı 65 3,10 ,868 

Bilgi Edinme ve Paylaşma 
Y Kuşağı 58 3,60 ,689 

2,053 ,042 
X Kuşağı 65 3,33 ,767 

İş Ağı Oluşturma 
Y Kuşağı 58 3,39 ,901 

1,811 ,073 
X Kuşağı 65 3,11 ,841 

İşbirliği 
Y Kuşağı 58 3,35 ,781 

2,527 ,013 
X Kuşağı 65 2,97 ,888 

 

Sosyalleşme ve İş Ağı Oluşturma boyutları ortalamaları arasındaki fark X ve Y kuşağı 

yöneticileri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Ancak Kişisel Marka 
(p=0,008<0,05), Bilgi edinme ve Paylaşma (p=0,042<0,05) ve İşbirliği (p=0,013<0,05)boyutlarında X 

ve Y kuşağı yöneticilerin ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Y 

kuşağının sosyal medya kullanım amaçlarından Kişisel Marka puanları (3,51), X kuşağı 
ortalamasından (3,10) yüksek bulunmuştur.Y kuşağının sosyal medya kullanım amaçlarından Bilgi 

edinme ve Paylaşma puanları (3,60), X kuşağı ortalamasından (3,33) yüksek bulunmuştur. Y 

kuşağının sosyal medya kullanım amaçlarından İşbirliği puanları (3,35), X kuşağı ortalamasından 
(2,97) yüksek bulunmuştur. Hipotezlerin kabul ve ret durumları Tablo 4’de gösterilmiştir. Tabloda 
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toplam 5 hipotez değerlendirilmiştir. Sig. değerlerine göre %5 anlamlılık düzeyinde 3 hipotez kabul, 2 

hipotez ret edilmiştir. 

 

Tablo 4. Hipotezlere Ait Kabul/Ret Durumları 

No Hipotezler 
Sig. 

() 
K/R 

H1 X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları sosyalleşme boyutuna göre farklılık göstermektedir. ,318 R 

H2 X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları kişisel marka boyutuna göre farklılık göstermektedir. ,008 K 

H3 
X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları bilgi edinme ve paylaşma boyutuna göre farklılık 

göstermektedir. 
,042 K 

H4 X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları iş ağı oluşturma boyutuna göre farklılık göstermektedir. ,073 R 

H5 X ve Y kuşağı yöneticilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları işbirliği boyutuna göre farklılık göstermektedir. ,013 K 

K: Kabul, R: Ret  

 

Bu sonuçlara göre X ve Y kuşağı yöneticilerin sosyal medyayı “diğer bireylerle günlük hayata 

dair etkileşimlerde bulunmak, arkadaşlar ile yakın ilişkiler kurmak ve günlük yaşamın stresinden 
uzaklaşmak” amaçlarıyla orta düzeyde kullanmakta olduklarını tespit edilmiştir. Aynı zamanda 

sektörel bağlantılar kurmak ve iş ağı oluşturarak bunu genişletmek amacıyla orta düzeyde 

kullandıkları görülmektedir.Ancak X ve Y kuşağı yöneticilerin kendilerinitanıtma, öne çıkarma ve bir 

yönetici markası oluşturma amacına yönelik olarak sosyal medyayıkullanma düzeyleri 
farklılaşmaktadır. Y kuşağı yöneticiler sosyal medyayı bu amaca yönelik yüksek düzeyde kullanırken, 

X kuşağı yöneticiler orta düzeyde kullanmaktadırlar. Bunun nedeni, Y kuşağının marka ve modayı 

önemsemeleri ve tüketim kültürünün içinde doğup büyümeleri ile ilişkilendirilebilir.Benzer şekilde X 
ve Y kuşağı yöneticilerin hem kişisel, hem sektörel, hem de bulundukları iş pozisyonuna hizmet 

edecek şekildebilgi edinme ve bilgi paylaşma ve iş bağlantıları kurup, bu bağlantılardan bazıları ile 

işbirliği yapma amacıyla sosyal medyayı kullanma düzeyleri farklılaşmaktadır.Y kuşağı yöneticiler X 
kuşağı yöneticilere göre daha yüksek düzeyde bilgi edinme ve paylaşma amacıyla sosyal medyayı 

kullanmaktadırlar. Bunun nedeni ise; y kuşağının özel bilgiden ziyade herkesle paylaşabilecekleri 

türden bilgiye önem vermesi ile ilişkilendirilebilir.X kuşağı sadece işini yapmak için çevrim içi olur, 

daha sonra bilgisayardan ayrılırken; Y kuşağı ise, çevrim içi ve çevrim dışı olarak sürekli bir şekilde 
başkalarıyla iletişim halindedir (Keleş, 2011). Tüm bu farklılıkların nedenleri X kuşağının iletişim ve 

teknoloji becerilerinin, Y kuşağına göre daha zayıf olmasına dayandırılabilir.  

Bu çalışma, X ve Y kuşağı yöneticilerin sosyal medya kullanım amaçları ve bu amaçların X ve 
Y kuşağına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Elde edilen sonuçların 

akademisyen ve uygulamacılara,X ve Y kuşağında yer alan yöneticilerin sosyal medyayı kullanım 

amaçlarındaki farklılıklar konusunda güncel bilgi sağlaması beklenmektedir. Bundan sonra konuyla 
ilgili olarak bu farklılıkların nedenlerine ilişkin araştırmaların yapılması önerilebilir. 
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE İNOVASYON STRATEJİLERİ:  

SAKARYA TEKNOKENT ÖRNEĞİ 

 

İzzet KILINÇ1, Aslıhan ÜNAL1 
1Düzce Üniversitesi 

 

Öz 

İnovasyon günümüz iş dünyasında rekabetin anahtarıdır ve aynı zamanda varoluş amaçları inovasyon 

yapmak olan Teknokentlerin can damarıdır. Bu araştırmanın amacı, SakaryaTeknokent A.Ş.’de faaliyet gösteren 

işletmelerin inovasyon stratejilrini Venkatraman (1989)’ın 6 stratejik yönelim boyutunu –saldırganlık, analiz, 

savunuculuk, gelecekçilik, proaktiflikverisklilik- dikkate alarak belirlemektir. Bu amaçla Sakarya Teknokent’te 

faaliyet gösteren firmalarda görev yapan 4 işletme sahibi yöneticive 7 yetkili yönetici ile yarı biçimlendirilmiş 

görüşmeler geçekleştirilmiştir. Bu yolla elde edilen veriye, içerik analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, Sakarya 

Teknokent’teki işletmelerin çoğunlukla savunmacı ve proaktifstratejiyi benimsedikleri belirlenmiştir. Analiz, 

gelecekçilik ve risklilik boyutları da etkin olarak uygulanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İnovasyon stratejisi, teknoloji geliştirme bölgesi, teknokent, içerik analizi 

 

INNOVATION STRATEGIES IN TECHNOLOGY DEVELOPMENT AREAS:  

CASE OF SAKARYA TEKNOKENT 

 

Abstract 

Innovation is the keystone of competitiveness in today’s business world as well as lifeblood of 

enterprises in technocities, as their purpose of existence is to innovate. In this research, it was aimed to define 

innovation strategies of enterprises in Sakarya TeknokentInc (ST)., regarding into Venkatraman’s (1989) 6 

dimensions: aggressiveness, analysis, defensiveness, futurity, proactiveness, and riskiness. For this purpose, 

semi-structured interviews were conducted with 4 owner-managers and 7 authorized-managers of enterprises in 

ST. Content Analysis was applied to the data. As a result, it was defined that enterprises in ST mostly adopt 

defensive and proactive strategy. Analysis, futurity, and riskiness dimensions are also adopted efficiently.  
Keywords: Innovation strategy, technology development areas, technocity, content analysis 

 

INTRODUCTION 

“The best way to predict the future is to invent it”. A popular quote from an educator, a 
computing pioneer, an inventor Alan Kay who conceived of innovations as laptop or graphical 

interfaces years before they realized, and also combined his engineering brilliance with knowledge of 

child development, epistemology, molecular biology and more (www.ted.com). His quoted words and 

the way he followed in achieving success expresses excellently “how an idea can turn into value”. 
Minds feeding from different sources gains different point of views and generate new ideas. These 

ideas arouse willing people, gather around a common vision, and bring financial gain that is almost 

overshadowed with excitement of producing a novel thing. That is the way ofinnovating. In today’s 
world enterprises should innovate be successful, to be competitive, and to be leader in market.  

Technoparks are the centers that support innovation and Research & Development (R&D) 

activities. The first technopark in world -Stanford Research Park- was found in North California, 

USA, and after spread worldwide. The number of technoparks in a country is associated with its 
technology production. Technoparks are defined with various terms in different countries according to 

their structure as; “research park” in USA, “science park” in England, and “Technopolis” in Japan 

(Harmancı and Önen, 1999).  

In Turkey, foundation activities of Technoparks started at 1980s. As a result of these efforts, 

Technology Centers were established in 1990 with collaboration of Small and Medium Industry 
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Development Organization (KOSGEB) and universities. Legislative framework was constituted in 

2001 as the 4691 numbered law went into effect, and technoparks were defined as “Technology 

Development Areas (TDA)” (www. TGBT. org.tr). According to the law “Technology development 
areas are technoparks or technocities in  a specific university, advanced technology institutions, or 

Research & Development (R&D) center where the firms employed or oriented to high technology that 

produce/develop software or technology by benefiting from opportunities of the same university, 

advanced technology institute, or (R&D) center or institute; operate for transforming a technological 
invention to a commercial product, method, or service, and contribute to regional development by this 

way” (TeknolojiGeliştirmeBölgeleriUygulamaYönetmeliği, 2014). Within the scope of this law, 64 

TDAs were established, and 50 of them actively operating as of May, 2016 (BTGM, 2016).  

It is obvious that innovation is essential for TDAs, and TDAs are essential for innovation 

activities. Therefore, enterprises operating in TDAs should adopt an innovation strategy in order to 

survive. The purpose of this research is to determine innovation strategies of TDAs in Sakarya 

Teknokent by following a qualitative methodology.  

 

THEORETICAL BACKGROUND 

Innovation 

Godin’s (2008) project on history of innovation starts with a quote from Mandeville’s The 

Fable of the Bees:  “We have a Violent Fondness for change, and greater eagerness after Novelties”. 

These words summarize excellently the pushing power and excitement of newness. Giving birth to 
new ideas and contributing to their transformation process to value: “Innovation”- the crucial 

competitive advantage in today’s dynamic and turbulent era. The change have never been so rapid, 

and the new ideas have never become old such faster through the history.  

And in business world that is able to capture the novelty is a powerful candidate for being the 
Master of the market. As Porter and Ketels (2003) stated that a high and increasing level of 

productivity and innovation is indicator of competitiveness. The most important source of dynamic 

improvement in productivity is the creation and commercialization of new information. 

Although innovation is an ambiguous concept and attributed to different definitions, it is 

obvious that “new idea” and “value” -commonly associated with commercialization- are the basic 

components. Besides, every invention is not accepted as an innovation (Ünal and Kılınç, 2016). So, 
how it was defined in literature? Although the term of “innovation”, used to define “unusual and 

extraordinary” things from 1880s, none of them has been as influential as the Schumpeter.According 

to Schumpeter, innovation is a "process of industrial mutation that incessantly revolutionizes the 

economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one". 
(Sledzik, 2013:90), UK Department of Trade and Industry in1998, preferred a broad definition “The 

successful exploitation of new ideas” (Adams et.al. 2006:  22) and widely accepted one the Oslo 

Manual definition: “An innovation is the implementation of a new or significantly improved product 
(good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business 

practices, workplace organization or external relations” (OECD and EC 2005: 46).  

Strategy 

The term “strategy” is originally a military term that derived from the ancient Greek word 
“strategos” -art of army general (Mintzberg, 1987), and has been used in business world after World 

War II, as retired army officers went into business. Soldiers brought with them some army terms, and 

strategy is the most adopted one (Drejer, 2002). “Strategy” has interpreted variously through historical 
development of strategic management field. As Hambrick and Fredericson (2001: 48) stated “Strategy 

has become a catchall term used to mean whatever one wants it to mean”.  

The founder of strategic management field, Ansoff (1965: 106) defined strategy as “a rule for 
making decisions”, and it differs from policy as strategy is a contingent decision. The typical 
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definition in literature is Chandler’s (1962:13) “Strategy is the determination of the basic long-term 

goals of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary 

for carrying out these goals” (p.13). Mintzberg (1978: 934) introduced a new insight to literature by 
defining strategy as "a pattern in a stream of decisions." Hamel emphasized revolution in strategy 

concept(1996:70) “Strategy is revolution; everything else is tactics!”Kılınç et al. (2012: 13)introduced 

a philosophic definition depending on Tao thought and Sun Tzu’s principles “Deep knowledge, strong 

action”. 

All these definitions reflect different point of view, and proves that there is not a specific 

definition.  Even though researchers attribute different meanings to strategy, its most common and 

broad definition is “the way”. Strategy is “the way to the aim”.  

Innovation Strategies 

As stated previously, innovation is the crucial competitive advantage in today’s business 

world. So, organizations should innovate, and adopt a strategy either deliberate or emergent. The way 

organizations follow while innovating is their innovation strategy. On Table 1, innovation strategy 
definitions from literature are shown: 

 

Table 1. Definitions of Innovation Strategy 

Author(s) Definition of Innovation Strategy 

Gilbert (1994) 
Innovation strategy determines to what degree and I what way a firm 
attempts to use innovation to execute its business strategy. 

Firth and Narayanan 
(1996) 

We focus our analysis on realized strategies at the firm level, and hence 
define a firm’s new product strategy as the aggregate pattern of product 
introductions that that emerge from the firm over time.  

Dyer and Song (1998) 
Innovation strategy, defined as the new product and market development 

plans of the firm… 

Vahs (2002) 

Innovation strategy contains the strategic goals and activities for the 
product and process innovations aimed at. [Subsequently Vahs discusses:] 
-Innovation strategy defined as functional or meta strategy. 
-Innovation strategy as market entry or timing strategy. 

Hauschildt (2004) 

Innovation strategies [formulated via questions] 
-Aim at own innovations at all? Imitate or not innovate at all? 

- Innovation on own or in cooperation with others? 
-Innovation as permanent task or one of project(s)? 
-Innovation as core task of the firm? 

Source:Strecker, N. (2009). Innovation Strategy and Firm Performance: An empirical study of publicly listed 

firms. Wissenschaft: Gabler. p.16 

 

Definitions presented on Table 1 emphasizes in what way the firms innovate, and for sure there is not 
a common strategy that firms adopt in this process. Researchers introduced classificationsand 

dimensions of business strategy regarding into innovationas presented on Table 2.  
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Table 2. Classifications of Business Strategies 

Author(s) Classifications 

Ansoff and Steward (1967)a 
First to the market, follow the market leader, applied engineering, develop me-
too products.  

Freeman (1974) a Offensive, defensive, imitative, dependent, traditional, opportunistic. 

Miles and Snow (1978) a Prospective, defender, analyzer, reactor. 

Urban and Hauser (1980) a 
Gilbert (1994) a 

Reactive innovation strategy: Responsive, imitative, second-but-better, 
defensive. 
Proactive innovation strategy: R&D based, entrepreneurial, acquisitive, market 
based.  

Porter (1980) a 
Cost leadership (innovation follower) 
Product differentiation based on innovations (innovation leadership)  

Cooper (1984)a 
Ethnology oriented, balancer, technologically insufficient, low budget 
conservative, high budget 

Lambkin (1988) a 
Hultink andRobben (1995) a 

Technological innovator, rapid copier, cost reducer. 

Venkatraman (1989) a 
Morgan and Strong (1998) a 

Aggressiveness, analysis, defensiveness, futurity, proactiveness, riskiness 

Johne and Snelson (1990) a Traditional asset-based, market-based 

Wright, Kroll, Pringle and Johnson 
(1990)a 
Parnel, Lester and Menefee (2000)a 

Prospector, defender, analyzer, reactor, balancer. 

Manu (1992)a 
Manu and Sriram (1996)a 

Product innovator, process innovator, late enterer, non-innovator, original 
initiators. 

Gilbert (1994) Proactive innovation strategy, reactive innovation strategy 

Firth and Narayanan (1996) b 
The innovators, investors in technology, searching for new markets, business as 
usual, middle-of-the-road 

Motohashi (1998)b 
High-tech and in-house R&D, high-tech and open R&D, technology dependent, 

intermediary, traditional industry 

Lynn and Mazzuca (1998)a Customer oriented, process oriented, initiator oriented, learning oriented 

Veugelers and Cassiman (1999)a Producing of innovation itself, purchasing of innovation, hybrid strategy 

Roger (2001)a 
First to market, rapid follower, niche player, response to changing market 
needs and wants 

Hauschildt (2004)b 
Outsourcing of innovation, innovating at-house 
 

Johnson (2010)c 
The Four Box Business Model Framework: Customer value proposition , profit 
formula, key resources, key Processes 

Rasheed (2012) d 

7 keys:Anticipate a future of disruption, intentionally create disruption, inspire 
creative intelligence, create a sustainable business model, cultivate an 
innovation ecosystem, engage with collaborative technology, make innovation 

viral 

Satpathy, Agrawal and Mohapatra 
(2015)e 

Pionner, fast follower, imitative, dependent, Low-cost, specialization 

Sources:a. Akman, G. and Yılmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in 

Turkish software industry.International Journal of Innovation Management, 12(01), 69-111. 

b.Strecker, N. (2009). Innovation Strategy and Firm Performance: An empirical study of publicly listed firms. Wissenschaft: Gabler. (p. 21) 

c.Rasheed, H. (2012). Innovation Strategy: Seven Keys to Creative Leadership and a Sustainable Innovation. Bloomington: iUniverse. (p. 

xx-xxi) 

d.Johnson, M.V. (2010). Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal. Boston, Massachusetts: Harvard 

Business Press. (p.24) 

Satpathy, A., Agrawal, A. and Mohapatra, S. (2015). Innovation Strategy for Enterprises in Emerging Economies: Case Studies for Digital 

Age. UK: Emerald. (p.61-62).   
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Classifications presented on Table 2, generally defines the strategies adopted by organizations 

in new product development and innovation process, and categorizes them for their features. Besides, 

Johnson (2011) and Rasheed (2012) introduces frameworks and keys to managers for successful 
innovations. Among these classifications, especially Miles and Snow’s (1978) and Venkatraman’s 

(1989) typologies draw considerable interest in literature, and subjected to many researches 

(Hambrick, 1983; Parnell and Wright, 1993; Bergeron and Raymond, 1995; Bergeron et al., 2000; 

O’Reagean and Ghobadian, 2006; Karabulut, 2015).  

Miles and Snow, proposed a strategic typology defining that which strategiesorganizations 

follow in solving their entrepreneurial, engineering and administrative problems in organizational 

adaptation process, and defined 4 types of organization: The Defender, “deliberately enacts and 
maintains an environment for which a stable form of organization is appropriate”; the Prospector 

“enacts an environment that is more dynamic those of other types of organizations within the same 

industry”. The Analyzer “is a unique combination of Prospector and Defender types, a true analyzer is 

an organization that attempts to minimize risk while maximizing the opportunity for profit”, and the 
Reactor, “exhibits a pattern of adjustment to its environment that is both inconsistent and unstable” 

(Miles et al., 1978: 550-557).  

Venkatraman (1989) defined 6 dimensions of strategic orientation: aggressiveness, analysis, 
defensiveness, futurity, proactiveness, and riskiness. The definitions and items of 6 dimensions are 

presented on Table 3. 

Table 3. Venkatraman’s (1989) 6 dimensions of strategic orientation 

 Definitions Indicators of Dimensions 

A
g

g
r
e
ss

iv
e
n

e
ss

 

The posture adopted by an organization in its allocation of 

resources in order to improve its market position faster than 

its competitors in the target market. 

1. Sacrificing profitability to gain market 

share 

2. Cutting prices to increase market share 

3. Setting prices below competition 

4. Seeking market share position at the 

expense of cash flow and profitability 

A
n

a
ly

si
s 

The posture of overall problem solving, an important 

characteristic of the organizational decision-making, 

tendency to searching for roots of problems and finding best 

possible alternative solutions (Miller and Friesen, 1984). 

This dimension also emphasizes comprehensiveness trait 

(Frederickson, 1984), and refers to the extent of internal 

consistency among resource allocation and achieved goals. 

The important point here is that it is different from 

“analysis” behavior of Miles and Snow Typology (1978) 

that was defined in the mid-range or balance between 

'purelyprospecting' and ‘purelydefensive' behavior.  

1. Emphasize effective coordination among 

different functional areas 

2. Information systems provide support for 

decision making 

3. When confronted with a major decision, 

we usually try to develop thorough analysis 

4. Use of planningtechniques 

5. Use of theoutput of management 

information an control systems 

D
e
fe

n
si

v
e
n

e
ss

 

The dimension refers to defensive behavior (Miles and 

Snow, 1978) of organizations as cost reduction, efficiency 

seeking methods, defending core technology (Thompson, 

1967), and concept of domain defense (Miles and Cameron, 

1982).   

1. Significant modifications to the 

manufacturing technology 

2. Use of cost control systems for monitoring 

performance 

3. Use of production management techniques 

4. Emphasis on product quality through the 

use of quality circles 

F
u

tu
r
it

y
 

The dimension reflects temporal considerations in key 

strategic decisions, in terms of relative emphasis of longer-

term considerations versus shorter-term considerations. 

Forecasting sales, customer preferences, formal tracking of 

environmental trends are emphasized in organizations adopt 

futurity. 

1 Our criteria for resource allocation 

generally reflect short-term considerations 

(rev)b 

2. We emphasize basic research to provide 

us with future competitive edge 

3. Forecasting key indicators of operations 

4 Formal tracking of significant general 

trends 

5. "What-if' analysis of criticalissues 
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P
r
o

a
c
ti

v
e
n

e
ss

 

This dimension reflects proactive behavior in relation to 

participation in emerging industries, continuous searchfor 

market opportunities and experimentation with potential 

responses to changing environmental trends (Miles and 

Snow, 1978). 

1. Constantly seeking new opportunities 

related to the present operations 

2. Usually the first ones to introduce new 

brands or products in the market 

3. Constantly on thelookoutforbusinessesthat 

can be acquired 

4. Competitors generally preempt us by 

expanding capacity ahead of them 

R
is

k
in

e
ss

 

This dimension reflects to what extent an organization take 

risk in resource allocation decisions, choice of products and 

markets.  

1. Our operations can be generally 

characterized as high-risk 

2. We seem to adopt a rather conservative 

view when making major decisions  

3. New projects are approved on a "stage-by-

stage" basis rather than with "blanket" 

approval 

4. A tendency to support projects where the 

expected returns are certain (rev) 

5. Operations have generally followed the 

"tried and true" paths  

Source: Table 3 was formed by authors utilizing Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business 

enterprises: The construct, dimensionality, and measurement. Management science, 35(8), 942-962. 

 

Researches on Innovation Strategies in Turkey 

Some researchers were conducted to examine innovation capabilities, innovation strategies, 

relationships between them and their effect on organization’s performance in various sectors in 

Turkey.  Deniz (2008) defined that Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malatya were aware of 
and had the knowledge of innovation has a role in improving and protecting market share, however 

did not prefer aggressiveness as a primary strategy for being initiator in market, and mostly adopt 

defensiveness. Akman and Yılmaz (2008) conducted a research on Turkish software organizations and 

found that strategies ‘proactiveness, analysis and futurity’ that were adopted by firms have positive 
effect on innovation capability.Örücü et al. (2011) examined the innovation strategies of SMEs in 

Balıkesir Organized Industrial Site, and defined that organizations mostly adopted defensive strategy. 

Çetinkaya-Bozkurt and Kalkan (2014) found that SMEs in Burdur adopted analyzer and defender 
strategy. Karabulut (2015) conducted a research on 197 manufacturing organizations (185 of them 

were SMEs) and found that organizations mostly adopted defensive strategy to improve innovation 

capability.  

Research results indicate that organizations in Turkey in various sectors mostly adopt a 

defensive strategy in developing new products. The researches were conducted on sectoral basis, and 

there is not an in-depth research especially conducted on Technology Development Areas’ innovation 

strategies regarding into Venkatraman’s (1989) dimensions that constitutes originality of this research.  

 

METHODOLOGY 

Research Goal 

The goal of this research is to determine innovation strategies of the enterprises operating in 

ST. Therefore, the answer of the following research question was searched: 

RQ: Which dimension(s) of Venkatraman (1989)’s typology adopted by enterprises in ST for 

innovating? 

Sample and Data 

For this purpose we contacted with management of ST and received their permission about 

research. Sakarya Teknokent Inc. was found in 2009 and has been operating since 2010 in technology 
development area in Sakarya University. Its main service is to provide qualified offices to 

organizations for research and development activities or provide land to organizations that want to 
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build their own buildings according to build-operate transfer model. 63 firms operate in Sakarya 

Teknokent (ST) in total and 18 of them belong to academicians (www.sakaryateknokent.com).  

After approval, we communicated with the owner managers and authorized employees of each 
enterprise. 11 of them accepted our interview request and included in research sample. Main interests 

of the owner-managers of the enterprises were business life and none of them were academicians. 

Descriptive features of enterprises are displayed on Table 4. 

 

Table 4. Descriptive Features of Enterprises 

Enterprises Participant’s position Number of Staff Field of Activity 

E1 Owner-manager 4 Software 

E2 Owner-manager 4 Software 

E3 Owner-manager 6 R&D 

E4 Authorized-manager 5 Software 

E5 Authorized-manager 9 R&D 

E6 Authorized-manager 25 R&D 

E7 Authorized-manager 25 Software 

E8 Authorized-manager 2 R&D 

E9 Authorized-manager 10 Software 

E10 Owner-manager 5 Software 

E11 Authorized-manager 10 R&D 

 

Semi-structured interview methodology was followed in data gathering process. A qualitative 

approach was preffered in order to get “toget a more in-depthunderstanding of theideasandviews of a 
person” (Schiller, 2006: 35). The intended purpose of interview methodology in qualitative research is 

to regard the subject of the research in lens of participants, and try to understand how they gained that 

point of view. Preparing the interview form, defining most of the questions before the interviews, and 
allowing open-ended questions are the determinant features of semi-structured interviews. (King, 

2004).  Following that methodology, semi-structured interviews were conducted with 4 owner-

managers and 7 authorized managers, in their offices. 10 open ended questions supported by probes 

was addressed to participants. Question form was prepared regarding Venkatraman (1989)’s 6 basic 
dimensions: Aggressiveness, analysis, defensiveness, futurity, proactiveness and riskiness, and the 

scale that Akman and Yılmaz (2008) used in their study in order to measure dimensions of innovation 

strategy, was utilized in this period. Besides these 10 questions, some other questions were asked to 
the participants that emerged in an improvisational manner during the interview. A flexible approach 

was followed. Before starting to interview, permission of participants were taken for using audio 

recorder in order to prevent data lost. 2 participants did not accept this request and that interview 
records were taken as notes by the researcher. The interviews conducted through May 2016, and each 

of the interviews took on average 30 minutes.  

Content Analysis 

After interview process was completed content analysis was applied to the data. Content 
analysis is widely used research methodology that is classified under several titles as qualitative and 

quantitative content analysis, inductive and deductive content analysis (Kondracki and Wellman, 

2002), conventional, directed, and summative content analysis(Hsieh and Shannon, 2005). Major 
differences among these classifications are related to coding schemes, origins of codes, and threads to 

trustworthiness. Despite the differences emerged from the methodology followed content analysis can 

be generally defined as “interpreting meaning from the content of text, data, and adhere to the 

naturalistic paradigm” (Hsieh and Shanon, 2005: 1277).  

In this research a summative and deductive approach was followed that a predetermined 

content (Venkatraman’s 6 dimentions of strategic orientation) was searched and counted in in the 

data), additionally the findings were interpreted and quotes from participants was utilized to support 
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the findings. In analyzing process following 8 steps was followed according to Zhang and Wildemuth 

(2010): 

1st Step: The data was prepared: After interview process completed, 9 audio records and 2 
drafts were deciphered into Word documents. 

2nd Step: The units of analysis defined: All 11 Word documents included in analysis 

completely.  

3rd Step: Categories and a coding scheme was developed: The scale of dimensions of 
innovation strategies modified by Yılmaz and Akman (2008) -presented on Table 5- related to 

Venkatraman’s 6 dimensions was defined as a pre-determined coding scheme. 

4th Step: Coding scheme was tested on a sample of text:  The items of the coding scheme were 
searched in the text of the first interview, and evaluated whether the data meet the items, and to what 

extent the items reflect the data.  

5th Step: All the documents were coded:11 documents were coded according to pre-determined 

coding scheme.  

6th Step: Coding consistency was assessed: Consistency of coding through the data was 

rechecked.  

7th Step: Conclusions was drawn from the data: The coding scheme and number of the 
enterprises that meet the codes was formed and presented on Table 5. Each of the enterprises was 

represented with the capital E and random numbers from 1 to 11, as E1=Enterprise 1. 

8thStep: Findings were reported: Findings presented on Table 5, interpreted according to 
participants’ explanations and supported with quotes in some places.  

 

FINDINGS 

Table 5 displays the distribution of enterprises according to items. 

Table 5. Distribution of Enterprises for Venkatraman’s 6 Dimensions 

Dimensions of Innovation Strategy Enterprises Total 

AGRESSIVENESS  

Price is decreased frequently to increase market share E-10 1 

Pricing below competitive price E-1, 2, 3 3 

Sacrifice profits in order to introduce a new product to the market 

earlier than competitors 

E-1, 2, 3 3 

ANALYSIS (in new product development activities)  

Coordination between different departments is very important to 

be successful 

E-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 8 

While making a decision, information systems of the firm 

provide an efficient support 

E-2, 4, 7, 11 4 

We use analytical methods for decision-making E-2, 3, 6, 7, 8,11 6 

Using various planning techniques E-2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 7 

DEFENSIVENESS (To compete competitors’ new products)  

Making changes in product development method sometimes E-2, 3, 4, 6, 8 5 

Developing quality and performance of current products 

continually 

E-1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9 8 

Using modern management techniques E-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11 10 

Teamwork approach to product/process development project E-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 11 

FUTURITY  

Our firm is future oriented E-1, 2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9 9 

Our firm investigates continually for potential products  E-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9 

Our firm try to forecast beforehand future market trends E-2, 3, 8, 9, 11 5 
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Marketing research activities focus on acquiring knowledge 

about future customer needs 

E-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,11 8 

PROACTIVENESS  

Our firm is an initiator for defining new product in the market E-3, 5, 7, 8, 10, 11 6 

Our firm researches new product opportunities continually E-2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 7 

Innovation activities are encouraged in our firm E-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 

Our firm use new product approach to compete its competitors E-3, 7, 8, 9, 10, 11 6 

Our firm tries to be initiator against competitors about producing 

new product and ideas 

E-2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 8 

RISKINESS  

We support to develop new product that are successful and 

makes a profit most certainly 

E-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 8 

We act with deliberation when make a decision about developing 

a new product 

E-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 9 

Innovation activities are seen as very risky E-1, 2, 4, 8, 9, 10 6 

Innovation activities are not accepted approach None 0 

 

Table 5 indicates that enterprises distributed among dimensions closely, except 
aggressiveness, but clustering is higher especially on defensiveness and proactiveness in all items.  

Aggressiveness 

Enterprises in ST commonly adopt a low-price behavior especially in first entrance to market. 
As they gain experience in time, they tend to price around the market price. Costs and project time, 

number of staff, market demand, and competitors’ price are effective factors in defining product’s 

price. Especially software enterprises that produce original products according to customer’s demand, 

market price is not so effective in price policy, instead customers are effective on price as they refer 
the product to their environment. Specification prevents competition, enterprises compete not on price 

but on options they added to their products that are useful for their customers. 

Analysis 

Marketing research plays a significant role in enterprises’ decision making process for a new 

product development activity. Requirements and expectations of customers, market share of similar 

products, trading volume of market are evaluated carefully. Consulting to academicians and experts 

from the field, referring to statistical data, pilot practices, customer feedbacks are effective factors that 
enterprises refer in this period. Coordination among different departments is also one of the important 

points in new product development activities, but providing coordination is not a difficult task for 

enterprises in ST because of their small-scaled structure. In most enterprises, there is a flat-hierarchic 
environment that departments are not separated certainly. Therefore, the information flows quickly 

through the enterprise andsure, sales department steps forward in gathering the voice of customer. 

Experience of the owner-manager in field is another significant factor in decision making in means of 
observing and evaluating the market and predicting the future performance of the product. 

Defensiveness 

In competing competitors’ new products, enterprises in ST prefer improving performance and 

quality of their current product rather than changing their product development technics; as trying new 
product methods require additional financial sources, training and adapting staff to new methods. 

Enterprises especially prefer to introduce new options and features to their customers in order to step 

forward in competition. Introducing products modified specifically for customers’ requirements also 
provides customer loyalty and reliance.  

Teamwork approach is another advantage in competition, as all the participant stated that 

teamwork is essential to provide harmony and to rely on the product they introduce to the market. 
Modern management technics as encouraging, supporting, participating, accessibility are commonly 

adopted by owner managers that are effective in fostering team spirit. An owner-manager’s words 

expresses teamwork’s role in gaining competitive advantage as: 
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“… For example, a family company… You know a traditional management style is adopted in 

such companies: the boss and the employees working under him. You cannot see ‘a team’ there. 

However, the products that you produced with a team spirit, with consultation provide you a 
significant advantage in the market…”  

Futurity 

Almost all of the participants defined their enterprise as “future oriented”. They follow market 

trends, new foreign products and their domestic modifications, and try to forecast future expectations 
and requirements of customers. They take into account how will the condition of market, trends, and 

also improvements in countries and world’s economic and sociologic behaviors be in the future. 

However, besides these efforts, participants state that it is not very possible to forecast future 
conditions due to Turkey’s strategic position in world, and global interactions, asan owner-manager 

expressed:  

“… Even the slightest crisis outbreak today, may affect our target sector quickly and lead to 

trouble. In today’s world everything is global. Troubles not only in Turkey but wherever in the World 
can get reaction quickly in our country. Although Turkey improves preventing mechanisms in itself, is 

influenced unavoidably…” 

Such unpredictability also affects enterprises negatively as it causes lack of motivation and 
hopelessness among the staff, especially when a new project cannot succeed because of these market 

conditions.  

Proactiveness 

Proactiveness is the most adopted dimension – with defensiveness- in all items as indicated in 

Table 2. Almost all of the participants defined their enterprise as an “initiator” in introducing new 

products to the market. Innovation activities are encouraged and staffs are supported for generating 

new ideas. Transforming new ideas to value is accepted main purpose of enterprise and lifeblood of 
competition. An owner manager’s answer expresses very well the harmony of presence of technocities 

and requirement of innovation:  

“… If we do not encourage innovation, we would not be in Teknokent…” 

Innovation perception of enterprises in ST is commonly center on the view to observe and 

follow foreign markets’ new products closely and to match them with domestic market’s demand. 

Modifying the product and adding new options specific for customer’s requirements steps forward in 
this process. As an owner manager stated “We do not rediscover America!” 

Riskiness 

Although innovation accepted as a powerful tool to be competitive, it is seen also a risky 

activity by enterprises. However as seen on Table 5, none of the participants stated innovation 
activities and new ideas were suppressed. Innovation is encouraged, as mentioned before it is their 

purpose of being ST: to innovate and be an initiator. The important point here is they innovate 

deliberately. Customer satisfaction is always in the forefront and they invest on products after 
evaluating market conditions carefully, consulting to experts in the field and keeping a Plan-B on 

standby in order to launch when things go wrong-as an owner manager stated: 

“…. You should not fall in love with your product. Doing so, is really a great risk. We always 

have Plans A, B, C... in any case. Namely, we say that if our product would not succeed in this form, 
we will promote in another form. Because no guarantees in business. People’s decisions, 

enforcements, ideas, market conditions, and also country’s economic condition… You never know… 
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CONCLUSION 

This research was conducted to define innovation strategies of enterprises operating in ST. A 

qualitative approach was adopted and semi-structured interviews were conducted with 4 owner-
managers and 7 authorized-managers of enterprises. Venkatraman’s 6 strategic orientation 

dimensions: aggressiveness, analysis, defensiveness, futurity, proactiveness, and riskiness were 

searchedthrough the data by utilizing Akman and Yılmaz (2008)’s scale of “dimensions of innovation 

strategies”. The results of the content analysis indicate that enterprises in ST adopt 5 dimensions of 
Venkatraman (1989): analysis, defensiveness, futurity, proactiveness, and riskiness. Among these 

dimensions proactiveness and defensiveness come to the forefront with a little difference.  

This research distinguishes from the others for following a qualitative methodology, and 
specifying on solely to defining innovation strategies of TDAs in Turkey. Therefore, attracts attention 

to importance of TDSs and gives insight to future research.  

The limitation of research is that the sample consist of 11 owner-managers and authorized 

managers of enterprises in ST, hence findings may be unique to our sample. Researches that will 
include broader sample, and conducted in different TDA’s will provide comprehensive findings. The 

methodology we followed in this research is a deductive approach, and adhered to Venkatraman’s six 

dimensions of business orientation. Explorative, inductive researches as grounded theory-a qualitative 
pattern, will allow new concepts and relationships to emerge.  
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Öz 

Uzaktan eğitim artık geçerliliğini bütün dünyada kabul ettirmiş, yaygın kullanılan bir öğretim 

sistemidir. Bilginin oluşturulması, bilginin kullanılması önemli görülürken bilginin korunması da bir onlar kadar 

önemli yer tutmaktadır. Uzaktan eğitimi kullanan kurumlar öğretim unsurlarının yanında ölçme-değerlendirmeyi 

de yine bu sistem üzerinden yapmaktadırlar. Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi’nde ortak zorunlu olarak okutulan 

Bilgisayar, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin sınavlarını 2012 yılından beri Moodle öğrenme yönetim sistemi 

üzerinden çevrimiçi sınav şeklinde yapmaktadır. Moodle’ın açık kaynak kodlu bir ürün olması, bizlerin o 

zamandan günümüze kadar sistem üzerinde işlevsel, donanımsal ve güvenlik unsurları üzerinde sürekli 

iyileştirmeler yapmamızı sağladı. Bu durum çevrimiçi sınavın kalitesini arttıran bir durumdur. Çalışmada her 

yarı dönemde yaklaşık olarak 12000 öğrenci ve 27000 sınav ekranı uyguladığımız sınavlarda Güvenlikli Sınav 

Tarayıcısı (Safe Exam Browser) kullanılarak problemlerin azami düzeye indirilebilmesini olanaklı hale getiren 
yapıdan bahsedilmiştir. Sınavlar için “Sınav Yönetim Modülü” geliştirilerek Moodle ortamından bağımsız 

verilerin raporlanması, öğrencilerin ve sınavların sisteme otomatik entegresyonu, sınavlara ait duyuruların 

yapılması üniversite öğrenci bilgi sistemi ile eş zamanlı çalışması sağlanarak Moodle arayüzüne göre daha hızlı 

çalışan bir uygulama geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Güvenli Sınav, Moodle, Seb, Güvenli Sınav Tarayıcısı, Sınav Yönetim Paneli 

 

Abstract 

Distance learning, which has been acknowledged its validity all over the World now, is an educational 

system widely used. Whereas the creation and the use of knowledge are seen important, its protection also as 

take an important place as they are.  In addition to teaching elements, institutions used the distance learning carry 

out assessment and evaluation process on this system again. Exams of the Computer, Turkish Language and 

Foreign Languages courses which are taught as a compulsory lessons in Muğla Sıtkı Koçman University have 
been performed as an online exam by using Moodle learning management system since 2012. With the 

advantage of the Moodle as an open source software, it has allowed us to enhance the system continuously all 

this time in terms of functionality, hardware components and security features. This is a condition that increases 

the quality of the online examinations. In this paper, we introduced a structure which makes it possible to set a 

minimum problems by using Safe Exam Browser in our exams including about 12000 students and 27000 exam 

screen in every term. Moreover, an “Exam Management Module” has created for exams and so the data have 

been reported independently from Moddle platform, students and exams have been integrated to system 

automatically and the exam announcements have been done synchronously with student information system.  As 

a result of these, an application running faster than Moodle interface has been developed. 

Keywords: Safe Exam, Moodle, SEB, Safe Exam Browser, Exam Management Panel. 

 

GİRİŞ 

Uzaktan eğitim dünyada hızla gelişme göstermektedir. Uzaktan eğitimin sağladığı önemli 

avantajlardan biri çevrimiçi sınav sistemi ile sınavların daha rahat yapılabilmesini olanaklı hale 
getirmiştir. Öğrenci sayısının fazla olduğu eğitim kurumlarında yapılan sınavlarda sınavı öncesi, 

esnası ve sonrası çalışmalar ciddi anlamda problemli geçen süreçler olarak görülürdü. Bu durum hem 

kurum, hem öğretmen hem de öğrenci açısından sorunlar oluştururdu. 

Uzaktan eğitim kavram olarak öğrenci ve öğreticilerin farklı coğrafi mekânlarda olması, 

eşzamanlı ya da eş zamansız olarak yürütülen bir model gibi düşünülebilir (Aslantaş, 2016). Uzaktan 

eğitimle öğrencilere ders içeriği, tartışma ortamları, kaynak paylaşımı, ses, video, resim paylaşımı gibi 

etkinliklerle ulaşmanın yanında öğrencileri ölçebilecek sınav uygulamaları da yapılabilir. Ders 
Yönetim Sistemleri olarak ifade edilen web uygulamaları ile bu etkinlikler öğrencilerle paylaşılır ve 
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ders dışı zamanlarda da öğrencilerin etkin bir şekilde derse ait etkinlik ve paylaşımlara ulaşması 

sağlanabilir (Ozan, 2008, s. 61). Bu ders yönetim sistemleri ticari uygulamalar olduğu gibi, ücretsiz ve 

açık kaynak kodlu olan tipleri de bulunmaktadır. 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learnin Environment), eğitimcilerin öğrencileri 

ile arasında paylaşımı birbirinden farklı etkinlik be biçimlerde sunan bir ders yönetim sistemidir 

(Moodle, 2016). Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması, programlama bilgisine sahip olmadan bu 

sistemin kullanılmasını olanaklı hale getirir. Açık kaynak kodlu olması programlama bilgisi olanların 
kodlar üzerinde değişiklikler yaparak sistemin mevcut ortama uydurulmasını sağlayabilirler.Moodle 

sisteminde bulunan öğrenciler sisteme kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapıp, üzerlerine atanan 

dersleri görebileceklerdir. Derslerin oluşturulması, öğrencilerin derslere atılması Moodle içinde 
bulunan bir yapı ile sağlanabilir. Ancak bu işlemden daha kolay olanı Moodle sisteminin açık kaynak 

kod yapısında olması, sistemin veritabanının kullanılarak Moodle sisteminden farklı bir yönetim 

paneli oluşturup, ders yönetim sisteminin öğrenci bilgi sistemi ile bütünleşik ve eşzamanlı çalışan bir 

yapıya büründürmektir. Bu, kurum içinde veri tekrarını önleyip, süreci hızlandıran ve karışıklığı 
ortadan kaldıran bir çözümdür. Öğrenci bilgi sisteminde oluşturulan ders ve o dersin içine atılan 

öğrenciler, otomatik olarak Moodle ders yönetim sistemi içinde yer alır ve dönem içinde dersten 

silinen ya da ders değişikliği yapan öğrencilerin eşzamanlı çalışan yapı sayesinde anlık değişikliği ders 
yönetim sistemine yansır. Ders yönetim sistemi öğrencilere sınav yapılmasını sağlar. Sınavların 

oluşturulması, içinde öğrencilerin atılması yukarıda anlatılan biçimde, bir yönetim paneli ile 

yapılabilir.  

 

MOODLE SINAV ETKİNLİĞİ 

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla Moodle içinde bir değerlendirme sistemi 

bulunmaktadır.  Bu sistem ile aşağıdaki temel işlemler yapılarak sınav güvenliği ve kontrolü 
sağlanabilir. 

- Öğrencilere çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurmalı, kısa cevaplı, eşleştirmeli, 

doğru/yanlış tipinde sorular oluşturulabilir. 

- Şıklar öğrencilerin karşısına karışık getirilebilir. 

- Sınav saati düzenlenerek sınava saatinden önce ya da sonra girilmesi engellenebilir. 

- İp filtreleme yapılarak, istenen ip ya da ip bloklarının sınava girmesi sağlanabilir. 

- Sınavda problem yaşayan öğrenciye tekrar sınav hakkı verilir. 

- Sınava süre vererek, belirtilen süre içinde sınav olmaları sağlanır. 

- Sınava giriş şifresi verilerek, şifreyi bilmeyenin sınava girmesi engellenebilir. 

- Sınav tarayıcısı farklılaştırılıp, güvenliği arttırılmış tarayıcılarla sınav yapılabilir. 

- Sınav ile ilgili geri bildirimler(doğru yanıt, yanlış yanıt, puanlar vs.) öğrenci yanıtı hemen 

verdikten söyle, sınav devam ederken, sınav bittikten sonra verilebilir. 

- Soru bankası oluşturularak belli kategoriler altında soruların oluşturulup, istenirserasgele 

belli kategorilerde soruların öğrencinin karşısına gelmesi sağlanabilir. Böylece öğrencilere 

farklı sorular, aynı kategoriden gelebiliyor. Bu durum sınav güvenliğini de üst düzeye 
çıkartabilir. 

- Sınav sonuçları, sınav sorularının istatistiksel analizleri, raporlama alınabilir. 

 

GÜVENLİ SINAV TARAYICISI (SAFE EXAM BROWSER - SEB) 

Moodle ile bütünleşik çalışan bu tarayıcı ile sınavın bu tarayıcı yardımı ile açılması 

sağlanabilir. Ücretsiz olarak indirilip (safeexambrowser.org) istemci bilgisayarlara kurup, ayarları 
yapıldıktan sonra, sınavın bu tarayıcı yardımı ile açılması sağlanabilir. Güvenli web tarayıcısı Moodle 

ders yönetim sistemi sınav yapısı ile uyumlu çalışmaktadır. Moodle’ın eski sürümlerinde 

kullanılmayan Moodle 2.9.1 ve sonrasında kullanılan bir tarayıcıdır. Güvenli sınav tarayıcısı üzerinden 
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öğrencinin sınava girmesi sağlanır. Sonrasında öğrenci yapılan ayarlara göre aşağıdaki engellerle 

karşılaşabilir; 

- Öğrenci tarayıcıyı kapatmak istediğinde kapatamaz, sistem şifre sorar, öğrenci şifreyi 
bilmediği için tarayıcı pencereyi kapatamayacaktır, 

- Öğrencinin farenin sağ tuşuna tıklaması engellenebilir, 

- Kısayol tuşları devredışı bırakılabilir, 

- Internet’te gezinmesi engellenebilir, 

- Öğrenci sadece bizim belirlediğimiz programları açabilir, ya da bizim istediğimiz sitelere 
girebilir, 

- Görev yöneticisine girmesi engellenir,  

- Bilgisayarı kapatması, yeniden başlatması engellenebilir.  

Öğrenci bu durumda sadece sorular üzerinde çalışmasını tamamlayıp sistemden çıkabilir. 

Sınav güvenliğini üst düzeye çıkaran bu sistemin çalışma mantığı Şekil 1’deki gibidir. Güvenli sınav 
tarayıcısı istemci bilgisayarda çalışan bir kiosk uygulama ve tarayıcıdan oluşur. Sınav istemci 

bilgisayarda kiosk uygulamasını kilitler, bir sunucu üzerinde çalışan bir LMS sınav modülü ile internet 

( veya LAN ) üzerinden kendi tarayıcısını aktif eder. Güvenli sınav tarayıcısı sadece Moodle ile değil 

başka ders yönetim sistemleri ile çalışabilir. (Safe Exam Browser - About, 2016) 

 

Şekil 1. Güvenli Sınav Tarayıcısı (SEB) Çalışma Mantığı 

 

 

Uzaktan eğitim ve uzaktan sınav sistemleri dünyada etkin şekilde kullanılmaktadır. Sadece 
ilköğretim öğrencilerine yönelik kurumsal bazda sınav denemeleri geliştirilip uygulanmamıştır  

(Mustafa Kumalar, 2012, s. 113). Çevrimiçi sınav sistemine dair yapılan çok fazla çalışma mevcuttur. 

Karakaya (2002)’ ye görekaynaklarda yapılan araştırmalarda çevrimiçi sınavların öğrenciyi ölçmedeki 
becerisinin yüz yüze sınavlar kadar başarılı olduğunu ve sınav kalitesini arttırdığını ortaya koymuştur. 

Siemens (2004)’e göre bu durum öğrencilerin çevrimiçi sınavları yüz yüze sınavlara göre daha fazla 

tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. 

Çevrimiçi sınavlarda yaşanan sorunların başında sınavın güvenli ve kaliteli bir şekilde 

yürütülmesine engel durumların meydana gelmesidir. Hricko ve Howell (2006) güvenli sınav için, 

bilindik tarayıcıların  ötesine geçerek, yüksek seviyeli güvenlik gerektiren test merkezlerinde veya 

liseler, konferans merkezleri gibi belirlenmiş yerlerde gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadırlar. 
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Kurumların eğitim alanında yaşadıkları güvenli ve etkin bir sınav yapma, sonuçlandırma ve 

raporlama adımlarının her biri en ince noktasına kadar üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Sınavların problemli yürütülmesi öğrencilerin öğrendikleri bilginin doğruluğu hakkında hem kendini 
hemde eğiticiyi çelişkiye düşürür. Çalışmamızda öne çıkan Moodle yapısı içerisinde uyumlu çalışan 

sınavların oluş verimliliğini arttıran bir tarayıcı ile yapılan denemelerin sonuçlarını paylaşmaktır. 

 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okutulan ortak zorunlu derslerin sınavlarında sınav 

yürütücülerinin azami sorunla sınav yapabilmelerini sağlamak temel amaçtır. Bunula ilgili olarak 

güvenli sınav tarayıcısı mevcut sisteme entegre edilerek sınavların problemsiz yürütülmesi veaçık 
kaynak kod üzerinde yapılan kod değişiklikleri ile bu tarayıcının asgari düzeyde kuruma adapte 

edilmesini sağlamak alt amaçlar içerisindedir.Sınav yönetimin etkin şekilde yetkilendirilmiş kişi ya da 

kişiler tarafından yapılmasını sağlamak için bir sınav yönetim paneli oluşturulmuştur. Böylelikle 
sınavların oluşturulması, kapatılması, raporların alınması, notların aktarılması gibi temel işlemler 

öğrenci bilgi sistemi ile bütünleşik çalışabilecektir. 

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortak zorunlu derslerden bilgisayar sınavları 2012 yılından 

beri çevrimiçi sınav şeklinde yapılmaktadır. Bu sınavlar bilgisayar laboratuvarlarında gözetmen 
eşliğinde yapılmaktadır. Öğrencilerin sınava giriş bilgileri sinavduyuru.mu.edu.tr adresi üzerinden 

sınavlardan 15 gün önce öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrenci sınav günü sınav salonuna geldiğinde 

önceden öğrencilerin tanımlandığı optik okuyucular yardımıyla yoklaması alınıp sınavları için 
kullanıcı adı ve şifre girişinde bulunur ve kendilerine tanımlanan sınav açılır. Öğrenci Moodle sınav 

yönetimi tarafından hazırlanan çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, doğru/yanlış, eşleştirme tipinde 

soruları çözer ve tüm soruları bitirdiğinde sınav salonundan ayrılır. Bu kısma kadar yürütülen sınav 

süreci standart Moodle sınav yönetimi ile yapılabilen bir durumdur. Ortak zorunlu derslerden Türk 
Dili ve Yabancı Dil derslerinin de çevrimiçi sınav yapma istekleri sınava girecek öğrenci sayısının, 

oluşturulacak soru bankalarının, sınavların sayısının ve sınavlara atanacak öğrencilerinin artmasına 

sebep oldu. Üniversitenin kampüs içi sınavları Enformatik Bölümü laboratuvarlarında, kampüs dışı 
meslek yüksekokulları, fakültelerde kendi binalarında yer alan bilgisayar laboratuvarlarında çevrimiçi 

sınavlara dâhil oldular. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 12000 ortak zorunlu dersleri alan 

öğrenciler bu sınavlara girmektedir. 

Şekil 1’ de görüldüğü gibi sınav öncesi yapılan çalışmaların hem öğrenci bilgi sistemi hem de 

ders yönetim yazılımı (moodle) ile bütünleşik çalışacak bir yönetim paneli hazırlandı. Bu sistem ile 

sınavların hızlı bir şekilde oluşturulması, oluşturulan sınavlara atanan dersler ve öğrencileri, 

gruplandırma yapılacak durumların mevcut şartlara uygun olarak yapılması sağlandı. Bu süreci 
Moodle’ın kendi yapısı içerisinde ki sistemden daha hızlı ve kurumun yapısına uygun olarak 

hazırlanması bir avantaj oluşturdu. 

Sınavların yürütülmesi sürecinde yaşanılan bazı problemlerde süreç içerisinde iyileştirilmiştir. 
Moodle sınav yönetimi içinde sınavların zamanı, ip filtreleme, sınava şifre ile giriş yapma, soruların 

öğrencilerin karşısına karışık gelmesi gibi düzenler bulunur. Bu çözümler nispeten sınav güvenliğini 

arttırır çözümlerdir. Sınav esnasında aşağıda görülen maddeler dahilinde yaşanan sorunlarda süreç 

içerisinde iyileştirilmiştir. 

- Başkasının yerine sınava girme durumu, 

- Sınav anında internet’e bağlanma ve sorunun cevabına bakma, 

- Özellikle yabancı dil sınavlarında kullanılan Chrome, Explorer üzerinden yapılan 

sınavlarda farenin sağ tuşu ile “sayfayı Türkçe’ye çevir” alt menüsü ile yabancı kelimenin 

karşılığı görme, 
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- Sınav esnasında öğrencilere ait bilgilerin Moodle Sınav Yönetim ekranında yer almaması 

(fotoğraf, bölüm, isim, öğrenci numarası) 

- Öğrencilerin bilgisayarı kapatıp, “sınavda problem yaşadım” izlenimi vermesi, 

Kimi sorunların çözümü hazırlanan sınav yönetim paneli üzerinden, kimi sorunlar direkt Moodle 

kaynak kod içerisinden çözümlenmiştir. 

- Sınavlar öncesi öğrencilerin fotoğraflarının olduğu listeler ilgili gözetmenlere verilerek 
öğrencilerin kimlikleri ile sınava girmeleri sağlandı. Yine öğrenci kimlikleri optik okuyucuya 

tanıtılarak öğrencinin basit bir şekilde yoklaması alındı. 

- “Güvenli Sınav Tarayıcı” sistemini sınavlara entegre ederek sorun olan diğer tüm 
problemlerin çözümü sağlanmıştır. Öğrencilerin sınav esnasında fotoğrafları ve bilgileri yine 

Moodle içinde yazılan kodlama ile Şekil2’deki gibi çözülmüştür. 

 

Şekil 2. Moodle Sınav Yönetim Paneli 

 

Şekil 3. Güvenli Sınav Tarayıcısı ile Sınav Ekranı 
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Güvenli Sınav Tarayıcısı konfigürasyon ekranı ile her kurum sınav sistemini kendine 

uyarlayabilir. Şekil 3 ‘te görüldüğü gibi tarayıcının kendi içinde yer alan güvenlikle ilgili maddeleri 

değiştirilerek sınav güvenliği arttırılmış olur. Bu ekranda yapılabilen temel ayarlar; başlangıç web 
adresin girişi, çıkış şifresi ve yönetici şifre tanımlama, istenen programların çalışması ayarı, fare sağ 

tuşuna tıklandığında açılması istenen programların ayarlanması, tarayıcıya özgü ayarlar, kullanıcıya 

özgü ayarlar, sınava yönelik ayarlar, güvenlikle ilgili ayarlar vs. 

 

Şekil 4. Güvenli Sınav Tarayıcısı Konfigürasyon Ekranı 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda, kurumlarda yapılması düşünülen çevrimiçi sınavların etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2012 yılından beri aktif uygulanan ve 

her yıl geliştirilen sınav sistemi denemelerimizin sonuçları paylaşılmaktadır.  

Kurumlarda çevrimiçi yapılan sınavlarda sınavın yürütülmesi adına kullanılacak ortamın elde 
edilmesi üç farklı biçimde karşımıza çıkar. 

- Kurum çevrimiçi sınavı kendi kaynakları dâhilinde uzman personel desteğiyle sıfırdan 

yazar, 

- Kurum eldeki maddi kaynağın boyutuna göre sınav sistemi satın alır, 

- Kurum açık kaynak kod desteği veren ücretsiz uygulamaları sahip olur. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak kullandığımız (e-sinav.mu.edu.tr) sınav sistemi Moodle 

arayüzü ile oluşturduğumuz sınav sistemidir. Ancak 2012 yılından beri sürekli gelişme içerisinde olan 

bu sistem, sınavların her aşamasında yaşanan problemler giderilerek, asgari problemle 2015-2016 
Bahar döneminde yaklaşık 12000 öğrenci ve 27000 sınav ekranı ile anlık maksimum 300 öğrencinin 

sınav olabileceği bir ortam yaratılmıştır. 

Sınavların birbirine benzer arayüzlerde yapılması öğrenci açısından da kolaylık sağlamıştır. Bir 

dönem içinde muafiyet, vize, final ve bütünleme sınavlarının sistem üzerinden yapılması öğrencilerin 
aşina oldukları ve zorlanmadıkları bir durum ortaya çıkarmıştır. 

Öğrenciler sınav öncesinde sınav duyuru sistemi ile bilgilendirilmiş ve sınava olmaları gereken 

saatte gelmeleri sağlanmıştır. Sınava giren öğrenciler için kimlik listesi sınav yönetim panelinden 
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çekilmiş ve denetimli bir şekilde sınav salonlarına alınmışlardır. Bilgisayar başına oturan öğrenci 

sisteme giriş yaptıktan sonra, Güvenli Sınav Tarayıcısı aktif olur şekilde öğrencinin sınavına ait 

sorular gelir ve öğrenci sadece sınav soruları ile muhatap olur, başka bir şey yapamaz. Güvenli Sınav 
Tarayıcısı 2009 yılında ortaya çıkarılmış ve Moodle ile 2014 yılında geliştirme adına denemeleri 

tamamlanmış bir tarayıcıdır. Güvenli Sınav Tarayıcısı sınav anında öğrenci hareketlerini kısıtlayan bir 

yazılımdır. Ölçme-değerlendirmeyi kaliteli kılar ve öğrencilerin sadece sorularla ilgilenmesini sağlar. 

Sınav zamanı, ip engelleme, sınava şifreli giriş Moodle sınav yapısının bütün özellikleri sınavlarda 
kullanılır. Moodle içinde sınav anında öğrenciye direkt engel koyan bir yapı yoktur. Ancak bu tarayıcı 

yardımıyla bu işlem de sağlanarak sınav güvenliği arttırılmış olur. 

Çok fazla öğrenciye uygulanan sınavlarda önceleri sınavlarda kopya çeken öğrencilerin sayısı 
zamanla azalmıştır. Öğrenciler kopya çekme eğilimi gösteremeyeceklerinden sınavlara çalışarak 

gelmeleri sınavların ortalamalarını da 4 yıllık süre içerisinde arttırmıştır. 

Önceleri optik kodlama yapan Türk Dili ve yabancı dil sınavlarında, sınav sonrası süreçler 

kısalmış ve anında ilgili birimlere notlar gönderilmiştir. 

Sınavlarda soru bankasından rasgele çekilen soruların madde kitle indeksi ve ayırt edicilik 

değerlerine bakılarakiyi olmayan sorular iyileştirilmiş ya da ayıklanmış ve bir sonraki sınav dönemine 

sorular hazır hale getirilmiştir. 

Sınavlarda akıllı telefon kullanarak öğrencilerin kopya çekme eğilimi gösterdikleri saptanmış ve 

2016-2017 eğitim öğretim yılı yapılacak sınavlarda jammer (cep telefonu sinyal bozucu) kullanılarak 

denemeler gerçekleştirilmesi sağlanabilir. 

Özellikle sınav sistemi içim zaman ve para harcamak istemeyen kurumların mevcut sistemleri için 

hazırlayacakları bir yönetim paneliyle Moodle ders yönetim sistemi kurup, etkin sınav yapılması 

sağlanabilir. Sınavın güvenliği için Güvenli Sınav Tarayıcısı istemci bilgisayarlarda kurulup, 

konfigürasyonu yapıldıktan sonra, Moodle üzerinde hazırlanacak sınavların sadece bu tarayıcı 
üzerinden yapılması sağlanabilir. 
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ÖĞRENCİLERİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ AKADEMİK MOTİVASYONA 

ETKİSİ 

 

Soner TASLAK1, Murat SAKAL1 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 

Öz 

Akıllı telefonlar iletişim özelliğinin yanında, internet, fotoğraf çekme, video oluşturma, müzik çalar, 

navigasyon gibi özelliklerinden dolayı her gün artan bir ivmeyle kullanılmaya devam edildi. Kişiler akıllı telefon 

kullanımını günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirdiler. Tıpkı doğru beslenme, doğru çalışma, 

doğru uyuma gibi vazgeçilmezlerin olduğu hayatta akıllı telefonların doğru kullanılması gerekliliği göz önünde 

bulundurulmalıdır.Kişilerin akıllı telefonlara olması gerekenden fazla hayatları içerisinde yer vermeleri akıllı 

telefon bağımlılığı olarak ifade edilen olumsuz bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Akıllı telefon bağımlılığının 

öğrencilerin akademik motivasyonlarını etkileyebileceği amacıyla yapılan bu çalışma ile akademik motivasyon 

boyutlarının hangileri üzerinde bu bağımlılığın etkisinin olacağı araştırıldı.Çalışmada Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nde kayıtlı 319 öğrencinin akıllı telefon bağımlılıklarını ölçmek için “Akıllı Telefon Bağımlılığı 

Ölçeği” ve öğrencilerin derslere ve üniversiteye olan motivasyon tutumları için “Akademik Motivasyon Ölçeği” 

uygulandı. Akademik motivasyon için ana ölçek baz alındığında bulunan boyutların ölçeğe uygun boyutlarla 

benzer ve farklı yönleri de ortaya kondu. Bu boyutların akıllı telefon bağımlılığı üzerinde ki etkileri analiz edildi 

ve demografik sorularla desteklenen çalışmamız sonuçlar itibariyle çeşitlendirildi.Akademik motivasyona ait üç 

boyutun ortaya çıktığı çalışmada, akıllı telefon bağımlılığının akademik motivasyon boyutlarından dışsal 

motivasyona olan etkisinin anlamlı bulunduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Akademik Motivasyon 

 

Abstract 

Use of smartphones is increasing on a daily basis due to its features like Internet access, photograph and 
video shooting, music playing, and navigating in addition to communication. Smartphones are inevitableparts of 

people's lives. Properand correct use of smartphones is as crucial as correct nutrition, correct studying, correct 

sleeping in our daily lives. Yet, increased use of smartphones bring a negative situation to thefore: smartphone 

addiction. This study investigates possible impact of smartphone addiction on academic motivation of university 

students, elaborating on the specific dimensions of academic motivation. Data wascollectedfrom 319 

studentsenrolled in Muğla Sıtkı Koçman Universitythrough "Smartphone AddictionScaletomeasure 

smartphoneaddiction, and "AcademicMotivationScale" to measure motivation levels of students towards their 

courses and institution. The study reveals similarities and differences between dimensions found on the basis of 

main scale for academic motivation and other relevant dimensions, analyses the impact of these dimensions on 

smartphone addiction, and presents its findings elaborating on demographics. The study results in three main 

dimensions as to the academic motivation, and concludes that smartphone addiction affects external motivation 

among the dimensions of academic motivation. 
Keywords: Smart Phone Addiction, Academic Motivation 

 

GİRİŞ 

Akıllı telefon ya da mobil teknolojiler olarak ifade edilen bu teknoloji günlük hayatımızın 
vazgeçilmez unsurları haline geldi. Erdemci (2015)’de kullanım kolaylığı sağlayan mobil 

teknolojilerin yaygınlığı her geçen gün artmaya devam ettiğini ileri sürdü.Noyan (2015)’de akıllı 

telefon kullanım yaygınlığı ve kullanıcılar üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaların psikiyatri ve 
psikoloji alanlarının dışında, satış ve pazarlama alanlarında da görülmesi dikkat çekti. 

Akıllı telefon bağımlılığı “nomofobi” olarak ifade edildi. Dixit (2010)’a göre nomofobik 

durum, kişinin mobil cihazlara karşı duyduğu bağımlılık hali ve yanında olmadığı durumda yaşadığı 
kaygı şeklinde ifade etti. Bu durum kişinin günlük hayatındaki algısını ve motivasyonunu etkiledi. 

Nomofobik davranışları olan öğrencilerin derslerdekonsantrasyonu kaybedecekleri, ödevlere 

odaklanmada problem yaşayacakları kaygı yüzünden dikkatlerini toplayamayacakları düşünüldü. 
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Teknolojinin gelişmesi ile mobil cihazların eğitim alanında kullanıldığı ortamlarda öğrenciye 

alternatifli öğrenme ortamları yaratılabilir. Öğrenci sıklıkla kullandığı bu cihazların sadece iletişim, 

fotoğraf çekmek, video, çekmek, internete bağlanmak gibi sosyal unsurların dışında eğitim amaçlı da 
kullanılacağı algısının yaratılması öğrencinin akademik motivasyonunu arttırabilir. Çalışmada ağırlıklı 

olarak bu konu üzerinde duruldu. Akıllı telefon bağımlılığı olan/olmayan öğrencilerin derslere ve 

okula olan ilgilerinde bu bağımlılığın rolü olup olmadığı araştırıldı. Bu konuda yapılan çalışmalar 

sınırlıdır. Temel amaç öğrencinin akıllı telefon bağımlılığında hissettiği olumsuz durumu kendi 
motivasyonunu sağlayacak çözümlerle derslerdeki başarısını arttırma yoluna gitmesini sağlamaktır. 

 

ALANYAZIN İNCELEMESİ 

Öğrencilerin akademik motivasyonun akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili olup olmadığı, 

birbirleri üzerinde etkisi olup olmadığına ilişkin yapılan çalışmalar sınırlıdır.  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki 400 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen bir 

araştırmanın bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin cep telefonlarını ağırlıklı olarak internet, 
konuşma, müzik-radyo dinleme, fotoğraf çekme ve cihazlar arasında kablosuz iletişim (bluetooth) 

amacıyla kullandıkları tespit edildi. Ayrıca üniversite öğrencilerinin mobil telefon tercihlerini internet 

bağlantısı, bilgi/görüntü transferi, kamera, GPS/GPRS gibi teknik özelliklerin; pil ömrü, renkli ekran, 
ekran çözünürlüğü, estetik, görünüm ve ekran büyüklüğü gibi fiziksel özelliklerin ve ürün kalitesi, 

marka, fiyat, garanti ve model gibi fiziksel olmayan özelliklerin etkilediği saptandı (Polat ve 

Maksudunov, 2012:422). 

Chen ve Katz (2009:184-187)’ın gençlerin aile ilişkileri bağlamında cep telefonu kullanım 

motivasyonlarını araştırdıkları çalışmanın temel sonucu, üniversite öğrencilerinin aileleriyle daha sık 

iletişim kurabilmeleri ve ailedeki rollerini gerçekleştirebilmeleri için cep telefonlarının bir zorunluluk 

olarak kabul etmeleridir. 

Almanya’da gençlerin sosyal ilişkilerinde cep telefonlarının etkisini ölçen bir çalışmada, cep 

telefonu kullanımı sonucunda sosyal iletişim yapılarının üç yönde etkilendiği ortaya konmaktadır. 

Birincisi cep telefonları yüz yüze iletişim ve ilişki biçimlerini etkilemekte; ikincisi farklı mobilizasyon 
şekilleri ortaya çıkarmakta; üçüncüsü ise bireysel planlama ve zamanlama yapılarını etkiledi. Bununla 

birlikte cep telefonları sağladığı kesintisiz ulaşım sayesinde zaman ve mekân sınırlamasından kurtulan 

bireyin araca yönelik bağımlılığı da artmaktadır (Thulin ve Vilhelmson (2007:248-249 ). 

Türkay (2011:111-112)’ın cep telefonu satın alımında marka bağımlılığı konulu yüksek lisans 

tezinin bulguları, araştırmaya katılan 460 üniversite öğrencisinin genel olarak cep telefonu markalarına 

güvensizlik ve tatminsizlik duygusu yaşadığını gösterdi.   

Rainie (2013)’nin ABD’de 2252 kişi üzerine PewResearch Center tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçlarına göre, ABD’de yetişkinlerin yüzde 91’inin cep telefonuna sahip olduğu ortaya 

çıktı. Yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi gibi demografik değişkenlerin cep telefonu sahipliğini 

etkilediğinin ortaya çıktığı çalışmada, 12-17 yaş arasındaki gençlerin de yüzde 78 oranında cep 
telefonlarına adaptasyon sağladığı gözlemlendi. Akıllı telefonların yüzde 56’lık bir tercihle günden 

güne yaygınlaştığı bulgusunun da aktarıldığı araştırmada, artık klasik telefonların çok fazla rağbet 

görmediği de ifade edildi. Ayrıca bu çalışmada, cep telefonunun dünya tarihinde tüketiciler tarafından 

en hızlı adaptasyonun sağlandığı bir teknoloji olduğuna işaret edildi. 

Öğrenciler bireysel öğrenme ile kendi kendini etkin şekilde planlayarak, kendi davranış ve 

öğrenme stratejilerini değerlendirebilir. Tabi bunları yapabilmesi için içinde bulunduğu ortama motive 

olması da beklenir. Motivasyon kavram olarak, hareket ettirme, hareketlendirme kelimelerinden geldi 
(Türk Dil Kurumu [TDK], 2016).  

Matuga (2009), öğrencinin bulunduğu ortamdaki öğrenme aktivitelerine katılımında içsel ya 

da dışsal olarak motive olması önemli bir faktör olduğu,öğrencilerin yeni motivasyon stratejileri 
geliştirerek, kendi kendini yönlendirmesinin akademik başarıyı arttırdığını ifade etti. 
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Scheuermann (2000)’de başarılı öğrencinin, okulun sosyal ve akademik yönünü etkin bir 

şekilde dengeleyebilen, sosyal olarak yeterli, amaç odaklı ve içsel olarak motive olan öğrenciler 

şeklinde ifade etti. 

Uzbaş (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev 

yapan psikolojik danışmanlar tarafından, okullarda öğrenciler arasında gözlenen en önemli akademik 

problem alanları arasında; sınav kaygısı ile beraber motivasyon sorunları da belirlendi. Motivasyonu 

düşük olan öğrencilerin dersten uzaklaşma, okula gitmeme gibi yetersizlikleri görülebilir. Bu 
motivasyon eksikliği beraberinde öğrencilerin kendilerini yetersiz görmelerinden ileri gelir. Akademik 

motivasyon öğrencilerin okul ortamında ve derslerinde başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu 

yeterlilik algısını belirtir. Öğrenci kendi akademik motivasyonunu yüksek tutarak, motivasyonu eksik 
olduğu durumlarda sorunları tespit edip, gidermeye çalışması başarısını arttırmak için bir çözüm 

olabilir. 

 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin farklı 

bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarının akademik motivasyon 

üzerinde etkisi olup olmadığına, cinsiyet ve yaş gibi demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma içinde cevap aranan sorular aşağıdaki 

gibidir. 

1- Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıkları ne düzeydedir? 

2- Akıllı telefon bağımlılığı yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

3- Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerine göre bulunan boyutlar 

nelerdir? 

4- Bu boyutlar cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

5- Akıllı telefon bağımlılığı olan öğrencilerin akademik motivasyon boyutlarından hangileri 

üzerinde etkisi vardır? 

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmamız genel tarama yöntemi ile desenlendi. Bu yöntem araştırma konusu ile ilgili 

mevcut durumu aynen resmedip, tanımlama yapmaktadır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2015). Temel 
amaç nedenler üzerine fazla eğilmeden araştırmaya dâhil olan örneklemin nasıl dağılım gösterdiğini 

ortaya çıkarmaktır. 

Çalışmaya 319 üniversite öğrencisi katıldı. 13 öğrencinin akıllı telefonu bulunmadığı için 

çıkarıldı. Anketin çalışma grubu 306 üniversite öğrencisidir.  

Çalışmada veri toplama aracı tam yapılandırıldı veri toplama biçimine uygun iki farklı anket 

ve iki soruluk demografik soru soruldu. İlk olarak Noyan ve diğerleri(2015) tarafından geliştirilen 

“Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formu Ölçeği (ATBÖ-KF)” kullanıldı. Ölçek 5’li Likert 
tipinde toplamda 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.867 olarak 

ölçüldü.Değer 0.80’nin üzerinde olması ölçeğe güvenilirliğin yüksek olduğunu gösterdi.Öğrencilerin 

akademik motivasyon düzeyleri içinde, Karagüven(2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

VallerandR.J. ve diğerleri(1992) tarafından geliştirilen “Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ-Ü 
28)”kullanıldı ve bu ölçekte 28 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğingüvenilirlik katsayısı 0.87 

ölçülmüş olmasından dolayı çalışmada kullanıldı. Akademik motivasyon ölçeğinin 7 alt boyutu 

bulunmaktadır. Çalışmada bu alt boyutlarda kullanılacağından güvenilirlik katsayılarıTablo 1 ‘deki 
şekilde ölçüldü.  
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Tablo 1. Akademik Motivasyon Ölçeği Boyutlar Bazlı Güvenilirlik Katsayıları 

Açıklama Güvenilirlik 

Katsayısı 

Bilmeye yönelik içsel motivasyon .79 

Başarıya yönelik içsel motivasyon .74 

Uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon .67 

Belirlendi dışsal motivasyon .79 

İçe yanşayan dışsal motivasyon .75 

Dışsal motivasyon- dış düzenleme .73 

Motivasyonsuzluk .83 

Akademik Motivasyon Ölçeği .87 

 

Demografik bilgi formunda öğrencilere ait cinsiyet ve yaş verileri alındı. Yaş verileri 19 ve 

altı, 20-21, 22-23 ve 23 ve üstü yaş olacak şekilde 4 farklı gruba ayrıldı. 

Öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 2’‘deki gibidir. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

Cinsiyet N % 

 
Kız 148 48,4 

Erkek 158 51,6 

Yaş N % 

 

19 ve altı yaş 55 18,0 

20-21 yaş 140 45,8 

22-23 yaş 64 20,9 

23 ve üstü yaş 47 15,4 

Toplam 306 100,0 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen veri toplama süreci sonunda 
analizler SPSS 20.0 paket programı ile gerçekleştirildi. Araştırma amacına uygun sorulara cevap 

bulmak amacıyla veriler üzerinde standart sapma, ortalama, t-testi, varyans analizi, güvenilirlik analizi 

(cronbachalpha), faktör analizi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanıldı. Cinsiyet bazında yapılan 
çalışmalarda t-testikullanldı. Bağımsız grup t testi (IndependentSamples t Test) her bir alt gözenek 

(örneğin kız ve erkek grupları) normal dağılım özelliği gösterdiğinde (N1>30; N2>30) iki aritmetik 

ortalama arasındaki farkın manidarlığını test etmede kullanılan parametrik bir tekniktir(Otrar, 2013). 
Yaş bazında yapılan analizlerde ise Tek yönlü Anova testinden yararlanıldı.Tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) normal dağılımlı bir seride üç ve daha fazla bağımsız ortalama arasındaki farkın 

manidarlığının hesaplanmasında kullanılır. ANOVA tek başına üç veya daha fazla grubun aritmetik 

ortalamalarını kümülatif olarak karşılaştırır; bu karşılaştırmalardan en az birisi anlamlı olduğunda 
ANOVA sonucu da anlamlı bulunur (Otrar, 2013). Verilerin normal dağılıma uygunluğuKolmogrov-

Smirnov testi gerçekleştirildi .Kolmogrov-Smirnov testinde Ho hipotezi ile verilerin normal dağılımlı 

bir anakütleden geldiği ifade edilirken, H1 hipotezi ile anakütlenin dağılımının normale uymadığı ileri 
sürülmektedir (Otrar, 2013).Değişkenlerin tümünün normal dağılıma uygun olmadığı sonucu 

bulundu.Tabachnick ve Fidell (2007) bu durumda değişkenlere ait basıklık ve çarpıklık değerine 



 

158 
 

PROCEEDINGS 

bakarak, bu değerin ±1,96 olması normallik varsayımını sağlamamaktadır şeklinde ifade 

ettiler.Değişkenler üzerinde yapılan basıklık ve çarpıklık değerlerinin normallik varsayımını sağladığı 

tespit edildi. Yine çalışmada yapılan istatistiksel analizlerde kullanılan değişkenler arasında verilerin 
homojen dağılım gösterip göstermediği Levene’s testi ile gerçekleştirildi, Levene’s testine göre 

değişkenlere ait verilerin homojen dağılıp dağılmadığı, birbirine benzer özellikler gösterip 

göstermediğine bakılır. Levene’s testine göre olasılık değerinin (p>0,05) anlamlılık düzeyinden büyük 

olma durumu da dikkate alındı. Yapılan çalışmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 alındı (%95 güven 
düzeyi). 

İlk olarak çalışmada uygulanan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre akıllı telefon ölçeği 

sonucunda herhangi bir madde atma ihtiyacı oluşmadan 9 soru için güvenilirlik analizi sonucu 0,902 
çıktı. Bu değer yapılan analizin güvenilirliğinin yüksek olduğunu gösterdi.Güvenilirlik analizi, 

ölçmede kullanılan testlerin, anketlerin ya da ölçeklerin özelliklerini ve güvenilirliklerini 

değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir (Kalaycı, 2014) . Akademik motivasyon ölçeği için 

yapılan güvenilirlik analizi sonucu 28 sorudan 6 tanesi anketten çıkarılarak 0,943 güvenilirlik analizi 
ile anketin güvenilirliği arttırılmış ve analizler kalan 22 madde baz alınarak uygulandı. Akademik 

motivasyon için uygulanan faktör analizi sonucunda 4 boyut bulundu. Ancak son boyut içinde madde 

sayısı 1 olduğundan bu faktör analiz değerlendirilmesine alınmadı ve 3 boyut üzerinden çalışma analiz 
edildi. 3 boyut için güvenilirlik analizleri incelendi ve Tablo 3’ te ki gibi bulundu. 

 

Tablo 3. Akademik motivasyon boyut bazında maddeler ve güvenilirlik değerleri 

Boyutlar Açılımı Alpha 

Boyut 1 Dışsal Motivasyon (DM) 0,896 

Boyut 2 Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon (BİYİM) 0,892 

Boyut 3 Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon (BAYIM) 0,860 

Tümü  0,943 

 

Tablo 3’e göre bulunan Dışsal Motivasyon, cezadan sakınma, rekabet, ödül, iyi not alma gibi 

dışsal ödüllerle ifade edilebilir. Dışsal motivasyon, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sonuçlarına 

bakılarak kolayca algılanabilir veya anlaşılabilir. Motivasyonun bu tipine sahip öğrenciler için, 
öğretmen, aile, arkadaş vs. gibi kişilerin olumsuz görüşlerinden sakınmak esastır (Dede, 2004). 

Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon (BİYİM), yeni bir şeyler öğrenirken zevk duymadan dolayı bir 

aktiviteyi yapmayı kapsar. Bu içsel motivasyon türü, etkili bir öğrenme ve yüksek başarı elde etmek 
için en önemli parçadır (Gömleksiz, 2013). Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon (BAYIM), bir 

görevi başarı ile tamamlama ve yeni bir şeyler üretmekten memnun olma durumunu ifade eder 

(Gömleksiz, 2013). 

Anketin analize hazır hale getirilmesi için birkaç işlem uygulandı. Akıllı telefon bağımlılığı 
için bireylerin akıllı telefon için verdikleri cevaplar kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı toplanıp, 

erkek öğrenciler için 25, kız öğrenciler için 28 puan üstü akıllı telefon bağımlılığını gösterdiğinden 

SPSS programı üzerinde bu hesaplama yapılarak bireylerin bağımlılık durumu ortaya kondu.Akıllı 
telefon bağımlılık ölçeğine göre belirlenen sınır değerin üstünde kalanlar için “Bağımlılık Var”, 

altında olanlar için “Bağımlılık Yok”denildi. 
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BULGULAR VE YORUM 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular cevap aranan sorulara uygun şekilde düzenlendi ve 

aşağıdaki gibi sunuldu. 

1- Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıkları ne düzeydedir? 

Öğrencilere akıllı telefon bağımlılıkları ile ilgili sorulan 9 soruda Tablo 4 ‘deki gibi sonuçlar 

bulundu. 

Tablo 4. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçek Sorularına İlişkin Cinsiyet Bulguları 

  KIZ ERKEK 

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçek Soruları N Ortalama 
Standart 

Sapma 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Kullanmasam da, akıllı telefonum aklımdadır. 148 2,81 1,285 158 2,61 1,24 

Akıllı telefon kullanmaktan dolayı el bileğimde 
veya ensemde ağrı hissederim. 

148 2,32 1,24 158 2,33 1,398 

Akıllı telefonum yanımda olmadığında sabırsız ve 
sinirli olurum. 

148 2,36 1,31 158 2,27 1,31 

Akıllı telefonumun yanımda olmamasına 
tahammül edemem. 

148 2,45 1,306 158 2,27 1,315 

Akıllı telefonu kullanmaktan dolayı derslerime 
odaklanmakta, ödevlerimi yapmakta ve işlerimi 
tamamlamakta güçlük çekerim. 

148 2,46 1,258 158 2,21 1,287 

Akıllı telefonumu hedeflediğimden daha uzun süre 
kullanırım. 

148 3,03 1,186 158 2,92 1,382 

Çevremdeki insanlar akıllı telefonumu çok fazla 
kullandığımı söylerler. 

148 2,41 1,255 158 2,11 1,326 

Günlük yaşamımı aksatmasına rağmen akıllı 
telefonumu kullanmaktan vazgeçemem. 

148 2,39 1,286 158 2,22 1,264 

İnsanların twitter veya facebook üzerindeki 
konuşmalarını kaçırmamak için sürekli akıllı 
telefonumu kontrol ederim. 

148 2,19 1,231 158 2,23 1,301 

 

2- Akıllı telefon bağımlılığı yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

Tablo 4’de her bir soruya ilişkin verilerin cevapların aritmetik ortalaması kullanılarak 

cevapların cinsiyete göre dağılımı gösterildi. Verilen cevaplar üzerinden hesaplanan bağımlılık 
durumuna göre kız ve erkek öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığının aralarında farklılık olup olmadığı 

t-test yardımıyla çözümlendi ve Tablo 5’de sonuçları verildi. 

 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Akıllı Telefon Bağımlılık Durumu Tanımlayıcı İstatistikleri 

 
N Ortalama Standart Sapma 

 Kız 148 1,6419 ,48107 

Erkek 158 1,5823 ,49475 

* Dağılım Homojen Değil 

 

Tablo 5’e göre kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları arasında farklılık görülse de t testi 
sonucunda yapılan analizde t=1,068, p=0,286 sonucu kız ve erkek öğrenciler arasında akıllı telefon 

bağımlılığı arasında farklılık görülmedi.   

Ankete katılan öğrencilerin yaş dağılımları dikkate alındığında akıllı telefon bağımlık 
durumunun yaş dağılımı üzerinde anlamalı bir fark yaratıp yaratmadığı gözlendi ve aşağıdaki 

bulgulara ulaşıldı.  
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Tablo 6. Yaşa Göre Akıllı Telefon Bağımlılık Durumu Tanımlayıcı İstatistikleri 

 N Ortalama Standart Sapma 

19 ve altı yaş 55 1,6182 ,49031 

20-21 yaş 140 1,5857 ,49437 

22-23 yaş 64 1,6094 ,49175 

23 ve üstü yaş 47 1,6809 ,47119 

Total 306 1,6111 ,48830 

Varyans eşitliği testi uygulanan yaş aralığı değişkeni verilerinin homojen bir yapıya sahip 

olduğu ve ANOVA testi sonucunda (F=0,447; p=0,719) yaş aralıklarının birbirleri arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı görüldü. 

3- Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerine göre bulunan boyutlar 

nelerdir? 

KMO ve Bartlett’s testi sonucuna göre değer 0,936 olması 1’e yakın olduğundan çalışmamızın 

faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varılır. Akademik motivasyon ölçeğine göre Tablo 1’deki 

gibi boyutlar bulundu. Boyutlar; 

1.Boyut: Dışsal Motivasyon 
2.Boyut: Bilmeye Dönük İçsel Motivasyon 

3.Boyut: Başarmaya Dönük İçsel Motivasyon 

Tablo 7. Faktör Analizi ile Bulunan Akademik Motivasyon Ölçeği Boyutlara Ait Maddeler 

 Neden okula gidiyorsunuz? ÇÜNKÜ 

BOYUT 1 

Dışsal 

Motivasyon 

İleride “iyi bir hayat” yaşamak istiyorum 

İleride daha iyi ücret alabilmek için 

İleride daha itibarlı bir iş sahibi olabilmek için 

Meslek edinme açısından daha iyi seçim yapmamı sağlayacak 

Şu da bir gerçek ki, okulda başarılı olduğum zaman kendimi önemli hissediyorum 

Aslında, istediğim iyi bir iş alanına girebilmemi sağlayacak 

İnanıyorum ki, birkaç yıl daha aldığım bu eğitim çalışma hayatı için gereken yeteneklerimi 

geliştirecek 

BOYUT 2 

Bilmeye 

Yönelik  

İçsel 

Motivasyon 

Yeni bir şeyler öğrenirken zevk alıyorum ve tatmin oluyorum 

Daha önce hiç görmediğim şeyleri keşfederken zevk aldığım için 

Üniversite eğitiminin, seçtiğim alana daha iyi hazırlanmamda yardımcı olacağını düşünüyorum  

Derslerimde kendimi aşarken zevk aldığım için 

İlgimi çeken konular hakkında bilgilerimi artırırken duyduğum mutluluktan dolayı 

İlgimi çeken birçok konu hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam etmemi sağlıyor. 

Bana ait düşünceleri başkalarıyla paylaşırken çok yoğun duygular yaşıyorum 

BOYUT 3 

Başarıya 

Yönelik  

İçsel 

Motivasyon 

Önemli yazarların yazdıklarına tamamen kendimi kaptırdığımda hissettiğim mutluluktan 

dolayı 

Birbirinden farklı ve ilginç konuları okurken hissettiğim büyük hazdan dolayı 

Üniversitedeki çalışmalarımda mükemmel olmaya çalışmak, bireysel tatmin yaşamamı 

sağlıyor 

Zor olan akademik çalışmalarda zorlandığımı hissetmekten zevk aldığım için 

İlginç yazılar okumaktan zevk aldığım için 

Kendi kendime, derslerde başarılı olabileceğimi göstermek istiyorum 

Kişisel hedeflerimden birine ulaşmak için kendimi aşarken yaşadığım mutluluktan dolayı 
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4- Bu boyutlar cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

a) Dışsal motivasyon cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

 

Tablo 8. Cinsiyet ve Yaş Aralığına Göre Dışsal Motivasyon Boyutuna İlişkin Bağımsız T-Testi ve 

Varyans Analizi Sonuçları 

 
 

     
Levene's T Test 

 N Ortalama ss sd f p t p 

Cinsiyetiniz 

Kız 140 4,1378 
,

74663 
288 4,607 ,033 3,632 0,000 

Erkek 150 3,7838 
,

90966 

 
 

 
N Ortalama ss sd f p F test 

Yaş 

19 ve altı yaş 52 4,2747 
,

64190 

3 4,557 0,004 3,089 ,028 

20-21 yaş 133 3,8958 
,

83801 

22-23 yaş 59 3,8499 
1

,05093 

23 ve üstü yaş 46 3,8975 
,

75272 

 
Tablo 8’deki bulgular öğrencilerin dışsal motivasyon alt boyutuna ilişkin görüşlerinin 

cinsiyetlerine göre (t=3,632; p=0,000) farklılaştığını gösterdi. Kız öğrencilerin dışsal 

motivasyonlarının ortalaması 4,1378 iken erkeklerin bu yöndeki ortalaması 3,7838 görüldü. Kızların 

dışsal motivasyon düzeyleri erkeklere göre daha yüksektir. Yaş aralığı değişkeni incelendiğinde; yaş 
aralıkları arasında da anlamlı bir farklılık görüldü (F=3,089; p=0,028). Farklılığın nedeni için 

Levene’s testi sonuçlarına bakıldığında verilerin homojen dağılmadığı, varyansların eşit olmadığı 

görüldü( f=4,557; p=0,004). Bu durumda Tamhane’s testi sonuçlarına bakarak bulunan sonuçlarda 20-
21, 22-23, 23 ve üstü ortalamaları arasında fark yok iken, 19 ve altı yaş grubu dışsal motivasyon 

ortalaması (µ=4,2747) diğerlerine göre daha yüksek bulundu ve farklılığı yaratan madde oldu. 

b) Bilmeye dönük içsel motivasyon cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

Tablo 9. Cinsiyet ve Yaş Aralığına Göre Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon Boyutuna İlişkin 

Bağımsız T-Testi ve Varyans Analizi Sonuçları 

      
Levene's T Test 

 
N Ortalama ss sd f p t p 

Cinsiyetiniz 
Kız 140 3,7602 ,80962 

288 6,498 ,011 1,971 0,050 
Erkek 150 3,5543 ,96734 

  
N Ortalama ss sd f p F test 

Yaş 

19 ve altı yaş 54 3,9868 ,71416 

3 2,993 0,031 3,229 ,023 
20-21 yaş 134 3,5576 ,91513 

22-23 yaş 59 3,5690 1,01311 

23 ve üstü yaş 43 3,6512 ,81668 

 

Tablo 9’deki bulgular öğrencilerin bilmeye yönelik içsel motivasyon alt boyutuna ilişkin 

görüşlerinin cinsiyetlerine göre (t=1,971; p=0,050) farklılık göstermediği görüldü. Kız öğrencilerle 

erkek öğrencilerin bilmeye yönelik motivasyon algısı birbirine yakındır. Yaş aralığı değişkeni 
incelendiğinde; yaş aralıkları arasında da anlamlı bir farklılık görüldü (F=3,229; p=0,023). Farklılığın 

nedeni için Levene’s testi sonuçlarına bakıldığında verilerin homojen dağılmadığı, varyansların eşit 

olmadığı görüldü(f=2,993; p=0,031). Bu durumda Tamhane’s testi sonuçlarına bakarak bulunan 
sonuçlarda 20-21, 22-23, 23 ve üstü ortalamaları arasında fark yok iken, 19 ve altı yaş grubu bilmeye 
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yönelik içselmotivasyon ortalaması (µ=3,9868) diğerlerine göre daha yüksek bulundu ve farklılığı 

yaratan madde oldu. 

c) Başarmaya dönük içsel motivasyon cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

Tablo 10. Cinsiyet ve Yaş Aralığına Göre Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon Boyutuna İlişkin 

Bağımsız T-Testi ve Varyans Analizi Sonuçları 

      
Levene's T Test 

 
N Ortalama ss sd f p t p 

Cinsiyetiniz 
Kız 141 3,3901 ,78225 2

86 
3,561 ,060 1,928 0,055 

Erkek 147 3,1905 ,96142 

  
N Ortalama ss sd f p F test 

Yaş 

19 ve altı 

yaş 
53 3,4798 ,82451 

3 0,734 0,533 1,707 0,166 
20-21 yaş 131 3,1897 ,86615 

22-23 yaş 60 3,3833 ,96407 

23 ve üstü 

yaş 
44 3,2208 ,86016 

 

Tablo 10’daki bulgular öğrencilerin başarmaya yönelik içsel motivasyon alt boyutuna ilişkin 
görüşlerinin cinsiyetlerine göre (t=1,928; p=0,055) farklılık göstermediği görüldü. Kız öğrencilerle 

erkek öğrencilerin bilmeye yönelik motivasyon algısı birbirine yakındır. Yaş aralığı değişkeni 

incelendiğinde; yaş aralıkları arasında da anlamlı bir farklılık görülmedi (F=1,707; p=0,166). Yaş 

grupları arasında öğrencilerin dışsal motivasyonları birbirine yakındır. 

5- Akıllı telefon bağımlılığı olan öğrencilerin akademik motivasyon boyutlarından hangileri 

üzerinde etkisi vardır? 

Akıllı telefon bağımlılığının akademik motivasyona etkisi için akademik motivasyon 
boyutlarının akıllı telefon bağımlılığı analiz edilerek sonuçları Tablo 10’daki gibi bulundu. 

Tablo 11. Akıllı Telefon Bağımlılığına Göre Akademik Motivasyon Boyutlarına İlişkin Bağımsız T-

Testi Sonuçları 

  N µ ss 

Levene's t Test 

F Sig. t sd p 

DM 

Bağımlı 111 4,0952 ,70259 

7,749 ,006 2,372 276,181 ,018 Bağımlı 

Değil 
179 3,8675 ,92409 

BİYİM 

Bağımlı 112 3,6607 ,81404 

2,548 ,112 ,105 288 ,916 Bağımlı 

Değil 
178 3,6493 ,95090 

BAYİM 

Bağımlı 109 3,3827 ,85270 

,407 ,524 1,421 286 ,156 Bağımlı 

Değil 
179 3,2306 ,89755 

 

Tablo 11 sonuçlarına göre öğrencilerin akıllı telefon bağımlılıklarının akademik motivasyon 

boyutlarından DM boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucu bulundu (t=2,372; p=0,018). 

Akıllı telefon bağımlılığı olan öğrencilerin DM boyutu ortalaması 4,0952, akıllı telefon bağımlısı 
olmayan öğrencilerin DM boyutu ortalaması 3,8675 bulundu. BİYİM (t=0,105; p=0,916) ve BAYIM 

(t=1,421; p=0,156) boyutlarının akıllı telefon bağımlılığı üzerine bir etkisi görülmedi.  
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BİLDİRİLER KİTABI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıkları, 

akademik motivasyon düzeyleri ve bunların birbirleri üzerine etkisi olup olmadığı araştırıldı. Bu 
kapsamda 319 öğrenciden görüş alındı. Görüşler, t-testi ve anova ile test edildi, öncesinde güvenilirlik 

analizi, normallik testi ve varyansların eşitliği testleri yapılarak anket sonuçlarının daha güvenilir 

olması sağlandı. Akademik motivasyon ölçeğine göre veriler üzerinde faktör analizi uygulanarak 

çalışmanın boyutları ve bunlar üzerinde çalışma bulguları ortaya kondu. Faktör analizi sonucunda 
akademik motivasyon ölçeği 3 boyut olarak çıktı. Bu durum Karagüven (2012) tarafından yapılan 

çalışmada ortaya konan 5 boyut ile çelişti. Güvenilirlik analizi ile çalışmanın güvenilirliğini arttırmak 

adına bazı soruları anketten çıkarmamız boyut sayısının artmasının önüne geçti. Üç boyut sırasıyla; 
Dışsal Motivasyon, Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon ve Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyondur. 

Araştırma sonucunda,  akıllı telefon bağımlılığının kız ve erkek öğrenciler arasında farklılık 

yaratmadığı ortaya çıktı. Benzer şekilde akıllı telefon bağımlılığı ile yaş aralıkları arasında da anlamlı 

bir fark bulunmadı.Erkek öğrencilerin (%55,5) kız öğrencilere (%44,5) göre daha fazla akıllı telefon 
bağımlısı oldukları görüldü. Akademik motivasyon boyutlarından dışsal motivasyon üzerinde yapılan 

analizlerde hem cinsiyet, hem de yaş aralığı bazında farklılıklar görüldü. Kız öğrencilerin dışsal 

motivasyon ortalamasının, erkek öğrencilerden fazla olduğu bulgusuna ulaşıldı. Bu durum Erdemci ve 
Özdemir (2015)’in çalışmasıyla çelişti. Dışsalmotivasyon ile ilgili ölçek sorularına bakıldığında; 

ileride iyi bir hayat yaşama motivasyonu, iyi bir meslek edinme adına duyduğu motivasyon, ileride 

itibarlı bir iş sahibi olma motivasyonu, okulda başarılı olduğunda kendini önemli hissetme 
motivasyonu “öğrencilerin okula gidiyorum, çünkü” sorusuna verdikleri dışsal motivasyon maddeleri 

olarak görüldü. Öğrencilerin gelecekte yapmak istediklerini gerçekleştirme güdüsü onların okul 

ortamında bulunmaları, başarılı olma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Yine kız öğrencilerin okul 

ortamında cezadan sakınma, iyi not alma, ödül alma gibi dışsal motivasyonlarının erkeklere göre fazla 
çıktığı bulundu. Öğrencilerin Dısşal motivasyonun yaş aralığına etkisi olup olmadığına dair yapılan 

anova testinde19 yaş ve altı öğrencilerin 19 yaş üstü öğrencilerle aralarında farklılık görüldü. Burada 

da üniversiteye başlama yaşı 18 veya 19 olarak düşünüldüğünde yeni başlayan öğrencilerin dışsal 
motivasyonlarının yüksek olduğu,yaş ilerledikçe motivasyonlarının düştüğü görüldü. Akademik 

motivasyon boyutlarından bilmeye yönelik içsel motivasyonda cinsiyet bazında farklılık görüldü, yaş 

olarak farklılık görülmedi. Başarmaya yönelik içsel motivasyonu demografik olarak irdelediğimizde 
hem cinsiyet hem de yaş aralığı olarak bir farklılık görülmedi.  

Çalışmanın temel amaçlarından olan akıllı telefon bağımlılığının akademik motivasyon 

boyutlarına etkisi olup olmadığı ile ilgili yapılan analizde akıllı telefon bağımlılığının dışsal 

motivasyon üzerinden anlamlı olduğu görülürken, bilmeye ve başarmaya yönelik içsel 
motivasyonlarda akıllı telefon bağımlılığı anlamlı bulunmadı. Akıllı telefon bağımlılığı için 

öğrencilere uygulanan ölçek sorularında bağımlı olanlarının dışsal motivasyon ortalamalarının bağımlı 

olmayanlara oranla yüksek olduğu görüldü. Bu çalışma için ilginç bir sonuçtur. Akıllı telefonu 
hayatının her alanında kullanan öğrencilerden, akıllı telefon yanında olmadığında huzursuz olan ve 

tahammül edemeyen, sabırsız ve sinirli olan, derslerine odaklanmakta güçlük çeken öğrencilerin dışsal 

motivasyonlarının yüksek çıkması, yani geleceğe dair etkin planlar yapma, hayatını meslek anlamında, 

maddi anlamda iyi bir konumda tutma, derslerde iyi not alma motivasyonunun yüksek olduğu 
söylenebilir.  Bu durum akıllı telefon bağımlısı olmayanlarda görece daha az bir dışsal motivasyon 

etkisiyle görülür. Akıllı telefon bağımlılığının dışsal motivasyon üzerindeki etkisi regresyon ve 

korelasyon analizi ile incelendiğinde aynı yönlü ve çok düşük çıktı (R=0,130). Bu durumda akıllı 
telefon bağımlılığı ile akademik motivasyon arasındaki ilişkinin çok düşük olduğunu ortaya 

koymaktadır. Akıllı telefon bağımlılığının başarmaya ve bilmeye yönelik içsel motivasyon boyutlarına 

etkileri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Regresyon analizi sonuçlarına da bakıldığında akıllı 
telefon bağımlılığının bilmeye yönelik içsel motivasyona (R=0,006) etkisinin yok denecek kadar az 

olduğu görüldü. Benzer şekilde akıllı telefon bağımlılığının başarmaya yönelik motivasyona etkisi de 

(R=0,084) yok denecek kadar azdır. 
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Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerini arttırmaya etken olarak 

çalışmamız içinde yer verdiğimiz akıllı telefon bağımlılığının etkisinin dışsal motivasyon boyutunda 

olduğu görüldüğünden, ideali olan ve geleceğe dair bir şeyler yapma arzusunda olan öğrencilerin 
zihnen akademik ortamda bulunma sebepleri geleceğe dönük olumlu bir durumdur. Akıllı telefon 

kullanan bireylerin bağımlılığının bu motivasyona etkisinin az olduğu yine çalışmamız içinde 

bulgularda yer verildi. 

Erkek öğrencilerin dışsal motivasyonlarının kız öğrencilere göre düşük çıkması üzerinde 
durulması gereken bir konudur. Bu nedenle erkek öğrencilerin dışsal motivasyonlarının düşük 

çıkmasının nedenlerini ortaya koyacak çalışmalar yapılmalıdır. 

Sadece 19 yaş ve altı öğrencilerin dışsal motivasyonlarının diğer yaş gruplarına göre yüksek 
olmasından dolayı yaş aralıkları arttırılarak akıllı telefon bağımlılığı olan bireyler üzerinde akademik 

motivasyon boyutlarını ortaya koyacak farklı çalışmalar yapılabilir. 

Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığının negatif değil, pozitif unsurları araştırılıp, bunların 

öğrencinin akademik motivasyonunu arttıracak yönde eğilimler göstermesi sağlanabilir. 

Çalışmada dışsal motivasyon etki olarak diğer boyutlara göre farklı çıktı. Bu farklılığın 

demografik açıdan farklı örneklemler üzerinde araştırılması gerekir. 

Eğitimde akıllı telefon kullanımını gerektirecek farklı eğitim metotlarının olması akademik 
motivasyonu arttırabilir düşüncesiyle okullarda derslerde kullanılacak etkinlik ve içeriğin mobil 

uygulamaya dönük olması yönünde çalışmalarda bulunmalı ve öğrencilerin akıllı telefon 

bağımlılıklarının akademik ortamda onları motive edebileceğini sağlayacak denemeler yapılmalıdır. 
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Öz 

İklim değişikliği çözümü için önemli araçlardan birisi bilgi ve iletişim teknolojileridir ve verimlilik artış 

potansiyeli ile insanoğlunun doğa üzerindeki yıkım etkisini azaltılmasına katkı sağlayabilen önemli bir araçtır. 

Bilişimin çevreyle etkileşimi, olumlu ve olumsuz etkiler içermektedir. Çalışma kapsamında, enerji ve temel 

kavramlar, enerji yönetimi, enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji ve çevre konuları, iklim değişikliği ve bilgi 

iletişim teknolojileri ilişkisi ve çevreci çözümleriliteratür ışığında ele alınmakta,bir kamu birimini daha yeşil hale 

getirmek için çözümler ortaya konulmaktadır. Çalışmanın amacı; konuyla ilgili okurların yeşil bilişim 

konusunda farkındalığın artırılması ve çalışanların yeşil bilişim algısını, kullanıcı alışkanlıklarını, teknoloji 

araçlarının kullanımını ortaya koyarak, tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi adına kurum genelindeki süreçlere 

entegre bir uygulama gerçekleştirmektir. Uygulama, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, kurum içinde 

yürütülebilecek bir enerji politikası için bir yönetim sistemi kurgulamaktadır. Çalışma,ele alınan süreçlerin, diğer 

üniversiteler ve kamu kurumları için ortak olması ve örnek teşkil etmesi adına önem taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Enerji, Yönetim, Politika, Yeşil Bilişim  

 

SMART ENERGY MANAGEMENT: MY ENERGY 

 

Abstract 

One of the most important tools for the solution of climate change is information and communication 

technologies and it is an important tool to reduce the destruction impact of humanity on the nature, with the 

potential of its productivity enhancements. The interaction of computing environment with the environment 

contains both positive and negative effects. In the study, energy and basic concepts, energy management, energy 

efficiency and economy, energy and environmental issues are taken conceptually, climate change and the 

relationship with the environment friendly solutions of information and communication technologies are 

discussed according to the literature, and put forward some solutions to accomplish a moregreen public unit. The 

purpose of the study; Increasing the awareness of readers related to the subject about the green IT and 

developing an application integrated to the processes across the organization, by identifying the green IT 

perception of the personnel, user habits, the use of technology tools. The application implements a management 

system to construct an energy policy that can be implemented within the organization, according to the 
requirement analysis. The study creates a model for the commonprocesses of universities and public institutions, 

thus it has an importance. 

Keywords: Energy, Management, Policy, Green IT 

 

GİRİŞ 

İklim değişikliği çağımızın ciddi ve karmaşık bir sorun olarak karşı çıkmakta ve bu sorunun 
çözümü için önemli araçlardan birisi olarakBilgi Ve İletişim Teknolojileri(BİT) karşımıza 

çıkmaktadır. BİT, barındırdığı verimlilik artışı potansiyeli ile insanoğlunun doğa üzerindeki yıkıcı 

etkisinin azaltılmasına katkı sağlayan önemli bir araçtır. BİT yapısı gereği kullandığı enerjiye bağlı 
olarak, sera gazları salınımına neden olmaktadır. Salınımın azaltılması için, üretim sırasındaki 

malzeme tercihinden, kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına kadar birçok noktada yapılacak 

değişiklikler ile bu bağlamda tasarruf sağlanması olasıdır.  Kamu kurumları taşıdığı özellikler 

açısından önemli verimlilik potansiyeline sahip olduğu düşünülebilir. Kurumlar, politikalar ve süreçler 
inşa edebilir; fakat bunu yaşatacak ve sahiplenecek olan çalışanlarıdır. Kamu kurumlarında 

yürütülebilecek politikalar ve süreçler ile yeşil bilince sahip duyarlılık oluşturulabilir.      
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Sırasıyla çalışmada literatür ışığında; BİT ve iklim değişikliği ilişkisi, BİT kaynaklı iklim 

değişiklikleri, bilişimin çevre açısından olumsuz etkileri, elektronik atıklar, enerji kullanımı, elektro 

manyetik kirlilik ve doğal kaynakların tüketimi, yeşil bilgi ve iletişim teknolojilerinin çerçevesi, daha 
yeşil BİT için daha yeşil yaklaşımlar (çevre dostu ürün, BİT’de yeşil enerji kullanımı, veri merkezleri 

ve yönetimi, sanallaştırma, bulut bilişim, yeşil ofisler ve e-atıkların geri dönüşümü) nelerdir, 

firmaların daha yeşil teknolojilere yaklaşımları ve çözümleri ele alınmaktadır.Uygulama başlığı 

altında ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(DEÜSBE)yeşil BİT konusunda 
mercek altına alınmaktadır. Üniversite içerisinde bilişim teknolojileri neden yeşil olmalı, enerji 

tüketim kalemleri, kurumun yeşil bilişim teknolojisi algısı, üniversitenin enerji harcamaları ve elektrik 

tüketim maliyetleri, enerji yönetimi için çözüm olarak bir enerji yönetim programı, yönetim açısından 
konunun nasıl ele alınabileceği, literatür çerçevesinde kurgulanarak açıklanmaktadır.Belirlenen 

ihtiyaçlar doğrultusunda “Akıllı Enerji Yönetimi: Enerjim” uygulaması gerçekleştirilmekte ve ihtiyaç 

analizleri ışığında kurum içinde yürütülebilecek bir enerji politikası için bir yönetim sistemi 

kurgulanmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde, saha çalışmasında ve uygulamanın geliştirilmesi 
sırasında elde edilen deneyim ve tecrübe; konu üzerindeki literatür ve araştırmalar ele alınarak bir 

değerlendirme gerçekleştirilmektedir. 

 

ENERJİ VE YÖNETİMİ 

Ekonomik üretimin ana öğesi ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjiden vazgeçemeyeceğimize 

göre, enerjiyi verimli kullanmak önemlidir. Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam ederse 2020 
yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketileceği tahmin edilmektedir(Elektrik İşleri Etüt İdaresi 

Genel Müdürlüğü,2011). Enerjinin yönetimi ve verimlilik kavramları ön plana çıkmaktadır. Yönetim, 

bir plan oluşturmak ve amaca ulaşmak için, gerekli olan tüm etkinlikleri içermekte (Hepbaşlı, 2010: 5) 

ve planla, uygula, kontrol et ve önlem al-düzelt çevriminin tekrarına dayanan mantıklı ve etkin ve 
amaca ulaşmak için gerekli tüm faaliyetleri içermektedir(Özbakır,2006:15). Enerji verimliliği ise, 

enerjinin gereksiz kullanımını engellemek ve enerji israfını minimum düzeye indirmek veya tamamen 

ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içermektedir (Aksoy,2013:46).Enerji verimliliği, çoğunlukla, 
enerji tasarrufuyla karıştırılmaktadır. Başka deyişle, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ayrı, ancak 

birbiriyle ilgili kavramlardır.  Enerji ihtiyacını azaltmanın ve karbon emisyonunu düşürmenin en etkin 

yolunun enerji verimliliği olduğu vurgulanabilir. Aşağıda şekil üzerinde enerji verimliliği ve kazanç 
arasındaki senaryo 2010-2030 dönemlerinde elde edilen tasarruf miktarı ve yaşam boyu elde 

edilebilecek tasarruf miktarları Amerikan Doları olarak aşağıda şekil üzerindeortaya konulmaktadır. 

 

Şekil 1. Enerji Verimliliği ve Kazanç Senaryosu 

 

Kaynak: Enerji Verimliliği Derneği (2010:19)   
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Enerji üretim alışkanlıklarımızda yapacağımız doğa dostu seçimler ve enerji verimliliğini ön 

planda tutan yaklaşımlar iklim değişikliğinin engellenmesine katkı sağlamaktadır. Şirketlerin satın 

alma personellerinden, ailelerin satın aldığı cihazlara ve bu cihazların üretim süreçlerine kadar gelinen 
noktada kurum ve bireylerin çevreye duyarlı olmaları, enerji tasarrufu sağlamaları önerilebilir. 

 

Şekil 2. Google Şirketinin Yenilenebilir Enerji Tüketimi 

 

 

Kaynak: Google Green, (2015) 

 

2011 yılında ortaya çıkan istatistikler, Türkiye’nin enerji tüketiminin büyük oranla fosil 

kaynaklarda yoğunlaştığını göstermektedir (Kaya,2012:280). Özellikle çevre kirliliği ile ilgili 

problemler arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi artmaktadır. Tahminlere göre, 2025 yılına 
kadar dünyada üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %10-15 kadarlık bir bölümü yenilenebilir 

enerji kaynaklarından karşılanacaktır(Dodi,2010:73). Şirketlerin bu konuda duyarlılığını gösteren 

örneklerden birisi Google’a aittir ve Şekil 2 üzerinde şirketin enerji gereksiniminin %35’ini 
yenilenebilir enerjiden sağlamaktadır. 

 

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) VE YEŞİL BİLİŞİM 

Yeşil BİT, ürünlerde tehlikeli malzeme kullanımının azaltılması, üretimde geri dönüşebilir 
malzemelere yer verilmesi, ürünlerin kullanıldığı süre boyunca enerji verimliliğini sağlaması, 

süreçlerin yeşil ve çevreye saygılı hale getirilmesini hedeflemektedir. Çevreye saygılı, süreçleri 

iyileştiren, kaynaklardan tasarruf sağlayan bilgi iletişim teknolojisi ile örtüşerek “Yeşil BİT” 
kavramını ortaya çıkarmaktadır. Yeni yaklaşım için farklı terimler de kullanılmaktadır. Bunlar “Akıllı 

BİT” ve “Sürdürülebilir BİT” şeklinde sıralanmaktadır(Greener and Smarter, 2010:7). Damar ve 

diğerleri (2015:176) yeşil bilişim, bilişim teknolojisi ürünlerinin üretiminden kullanımına ve yaşam 
ömrünün bitiminden sonra tekrar doğaya zarar vermeden dönüştürülmesine kadar birçok süreci 

kapsadığını belirtmişlerdir.Türkiye’de bilişim vasıtası ile karbon salınımının azaltılması potansiyeli 

Şekil 3’de dörtlü bir ölçek ile gösterilmektedir (Şekil 3). Çalışma Türkiye’de ve Dünya’da yenilikçi 

teknolojilerin farklı sektörlerde kullanım eğilimleri incelenerek oluşturulmuştur. Enerji, üretim, tarım 
ve bina sektörlerinde değerlendirilebilecek yüksek salınım azaltma potansiyeli bulunmaktadır(Ünal ve 

diğerleri,2013:9).  
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Şekil 3. Türkiye’de Bilişim Kaynaklı Karbon Salınım Azaltma Potansiyeli 

 

Kaynak: Ünal ve diğerleri (2013:9) 

 

BİT sektörünün yenilikçi potansiyeli, küresel CO2 salınımının %98’ine sebep olan ve çevresel 
zararları bulunan diğer sektörlerde ciddi oranda verimlilik sağlayabilmektedir. Uzaktan çalışma, 

telekonferans, akıllı teknolojiler örnek olarak gösterilmektedir(Güngör ve diğerleri, 2010:26-28). 

 

Şekil 4. BİT Tarafından Yayılan Yaklaşık CO2 Salınımı 

 

Kaynak: ITU (2008) 

 

CO2 emisyonunun temel bileşenini, bilgisayar ve monitörler CO2 salınımı ile veri 
merkezlerinin tüketimi oluşturmaktadır(Şekil 4). Bu iki kategori toplam salınımın yarısından fazladır. 

BİT sektörünün gelişim hızı dikkate alındığında oranın giderek artması beklenebilir. 

Yeşil bilişim kavramı, çevresel etkileri bakımından öncekilere göre daha iyi performansa sahip 
BİT ürün ve hizmetleri ile ekonomik ve sosyal hayatın genelinde yürütülen faaliyetlerin çevreye olan 

zararlarının azaltılmasında yararlanılan bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerinin tamamını 

kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır(Karagöl,2013:24). Tablo 1, BİT kullanımına ilişkin özet 
değerlendirme sunmakta, 8 farklı kategoride olumlu etkiler özetlenmektedir. 
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Tablo 1. BİT Kullanımının Olumlu Etkilerinin Özeti 

Kategori Etkileri  Etkileri 

Ürünlerin tüketimi Kağıt tüketimi gibi ürün tüketiminin ile bu ürünlerin 

üretilmesi ve yok edilmesi sırasında tüketilen enerjiyle 
beraber ortaya çıkan çöp de azaltılmaktadır. 

Güç tüketimi/Enerji tüketimi Güç ve enerji kullanımında verimliliği arttırmak suretiyle güç 

üretimi ve iletilmesi sırasında tüketilen enerji miktarı da 

azaltılmış olmaktadır. 

Kişilerin taşınması Kişilerin transferi azaltılırsa taşıma işlemi için tüketilen enerji 

tasarruf edilmiş olmaktadır. 

Ürünlerin taşınması Ürünlerin transferi azaltılırsa taşıma işlemi için tüketilen 

enerji tasarruf edilmiş olmaktadır. 

Ofis alanının verimliliğinin 

artması 

Ofis alanının verimli kullanımıyla ışıklandırma, havalandırma 

vb. sistemleri için kullanılan güç miktarı azaltılabilir bu da 

enerji tasarrufu sağlar. 

Ürünlerin depolanması Ürünlerin depolanması için kullanılan alanın azaltılması ile 
ışıklandırma, havalandırma vb. sebeplerle ortaya çıkan enerji 

tüketimi azaltılabilmektedir. Online alışveriş ve stok yönetimi 

süreci iyileştirilmeleri örneği verilebilir. 

Artan iş verimliliği İş verimliliğinin artmasıyla kaynak ve enerji tüketiminden 

tasarruf edilebilir. 

Çöp kutusu Çöp miktarı azaltılarak çöplerin yok edilmesi için enerjiden 

tasarruf veya çevre koruma işlemleri için gereken enerjiden 
tasarruf edilmiş olmaktadır. 

Kaynak: Güngör ve diğerleri, (2010:40) 

 

BİT’in Çevre Açısından Olumsuz Etkileri 

BİT, yaşamın her alanında standartlarını arttırırken; üretiminden kullanımına, kullanımı 

sürecinden atıl duruma düştüğü yaşam sürecine değin, çevreye olumlu etkilerinin yanında, olumsuz 

etkileri olabilmektedir. Bunlar aşağıda 4 kategoride açıklanmaktadır(Tablo 2).  

 

Tablo 2. Çevre Açısından Olumsuz Etkileri 

Elektronik Atıklar Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye 

atık denir(Çevre Koruma, 2014:5). Ülkemizde, çevre ve insan 
sağlığının korunması amacıyla 30.05.2008 tarihli Resmi Gazete’de; 

“Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 

Kullanımının Sınırlandırılmasına”,  dair yönetmelik 
yayımlanmıştır(Resmi Gazete,2008). E-atıklar, Dünya’daki katı 

atıkların %1’ini oluşturmaktadır. Dünya’da her yıl 20-50 milyon ton, 

Türkiye’de 300 bin ton e-atık çıkmaktadır(Sunar,2012:10).  

Bilişimde Enerji 
Kullanımı 

Tüm dünyada son 25 yılda, enerjiye özellikle elektriğe artan oranda 
bağımlı hale gelindiği gözlemlenmektedir. Elektriğin, 2030 yılına 

kadar en hızlı büyüyen enerji formu olması beklenmektedir (Elektrik 

Üretim Sektör Raporu, 2008:2). Bilişim endüstrisinde en çok CO2 
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salınımı kişisel bilgisayarlardan ve veri depolarından 

yapılmaktadır(ITU,2008:5). Özellikle elektronik cihazların gelişen 

özelliklerine bağlı olarak yükselen enerji gereksinimi önemli bir 

sorun oluşturmaktadır. Avrupalıların %57’si evlerinde en az bir 
bilgisayara sahiptir ve 2007 yılında konutlardaki bilgisayarların ve 

LCD ve CRT monitörlerin elektrik kullanımı toplam evsel elektrik 

kullanımının %2.7sine denk geldiği ifade edilmektedir(Bertaldi ve 
Atanasiu, 2009:42). 

Elektro Manyetik 

Kirlilik 

Yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo 

frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, baz 

istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, insanın ve diğer 
canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratan elektromanyetik 

alanlardır(Elektromanyetik Kirlilik, 2015). İyonlaştırabilen 

elektromanyetik ışınımlar, hücrenin genetik materyali olan DNA’yı 
parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadır. DNA’da çok az bir 

zedelenme, kansere yol açabilecek kalıcı değişikliklere sebep 

olabilmektedir (Elhasoğlu, 2005: 1). 

Doğal Kaynakların 
Tüketilmesi 

2020’li yıllarda kişi başı binlerce bilgisayar öngörüsü ile altın çağını 
yaşayacağı düşünülmektedir(Harper ve diğerleri,2008:14-15). Kişi 

başı düşünülen bu bilgisayar sayısı elektrikli ve elektronik 

ekipmanlarının üretimi sırasında yoğun kaynak kullanımına 
gereksinim duyulmasından dolayı düşündürücüdür. Bilgisayar 

üretiminde kullanılan kaynak miktarı, diğer ev eşyaları ile 

kıyaslandığında oldukça yüksektir. Bilgisayar ve ekranının üretiminde 

en az 240 kg fosil yakıt, 22 kg kimyasal ve 1.5 ton su kullanıldığı 
belirtilmiştir(Adamson ve diğerleri,2005:20). Bilgisayar ürünlerinde 

kullanılan kaynak miktarına verilebilecek diğer bir örnek yonga 

üretimidir. 2 gramlık bir 32 MB DRAM bellek yongasının üretilmesi 
için tedarik zinciri boyunca kullanılan fosil yakıt miktarı en az 1.200 

gram ve kimyasal miktarı 72 gramdır. Görüldüğü gibi 2 gramlık 

yonganın üretimi için gerekli fosil yakıt miktarı yonga ağırlığının 600 
katına ulaşabilmektedir(Çevreci Bilişim, 2010:26). 

 

BİT İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR 

Günümüzde yeşil ve çevreci yaklaşım kavramı hayatımızın birçok alanında karşımıza 
çıkmaktadır. Artık işletmeler; üretim, tedarik, pazarlama gibi süreçlerinde yeşil kavramını 

kullanmakta, tüketiciler ürün satın alırken yeşil olmasına dikkat etmektedir. Bilişim sektörü, daha 

çevreci, daha az enerji harcayan bilgisayarlar, kurşun ve zararlı maddelerin kullanımının en aza 
indirildiği teknolojik ürünleri için daha çok çalışmaktadır. Gartner’ın 2008 yılı çevre kirliliğini 

azaltmaya yönelik raporunda, BİT yapılanmalarında çevresel faaliyetler için kurumların hareket 

adımını, 10 madde ile özetlemiştir. Bu maddeler aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Yeşil BİT Stratejisinin 10 Temel Hareket Noktası 

No Eylem Adımı 

1 Birinci ve ikincil sıradaki etkiler için çevreci bir politika ve strateji 

tanımlayın 

2 Süreci ölçümleyin ve analiz edin 
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3 Çalışanlar üzerinde çevreci kültür oluşturun 

4 Çalışması gerekmiyorsa bir cihazınızı kapatın 

5 Veri merkezinde enerji tasarrufu için bütünsel hareket edin 

6 Veri merkezlerinde her zaman açık konumundan her zaman ulaşılabilir 

mantığına geçin 

7 Enerji faktörünü her karar aşamasında hesaba katın 

8 Yeşil yazıcılar ve yeşil baskı sağlayın 

9 Yeşil ürün seçimiyle teknoloji sağlayıcı firmaları zorlayın 

10 Teknoloji üreticilerinin kendi çevresel programlarını inceleyin 

Kaynak: 10 Key Elements of a Green IT Strategy (2007) 

 

Aşağıda BİT sektörü içindeki daha yeşil ve daha yenilikçi yaklaşımlar çevre dostu ürün, 

BİT’te yeşil enerji kullanımı, veri merkezleri ve yönetimi, sanallaştırma, bulut bilişim, yeşil ofisler,  
atıkların geri dönüşümü Tablo 4 üzerinde açıklanmaktadır.  

 

Tablo 4. BİT İçin Yeşil Yaklaşımlar 

Çevre dostu ürün Doğaya zararlı madde içermeyen, yenilenebilir enerjilerle ve 

malzemelerle üretilmiş, gereksiz ve zararlı ambalaj kullanılmayan, 

bitmiş ürün halindeyken hiç bir kimyasal zararlı madde taşımayan, 

kullanım süresi dolduktan sonra geri dönüştürülebilen veya yok 
edilmesi sürecinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen 

ürünler olarak tanımlanmaktadır(Çevreci Bilişim,2010:32). 

Örneğin HP firması bu noktada “Kolayca Anlaşılır Yeşil BİT” 
(Green IT for Dummies) adıyla İngilizce bir doküman 

oluşturmuştur. Bir bilişim ürünü üreten firmanın bu tür bir 

doküman hazırlaması firmanın sadece ürünlerinin üretimi, üretim 

ve satış sürecindeki lojistikle değil; kullanıcılarının da doğaya 
saygılı bir şekilde ürün kullanımına destek verdiğini 

göstermektedir (Tebbutt ve diğerleri, 2009).   

Bilişimde enerji 
kullanımı 

Bilişim ürünlerinin, üretim aşamalarında, enerji verimliliğiyle daha 
az elektrik tüketimi, geri dönüşümlü malzemelerle üretim gibi 

birçok gelişme söz konusu olduğu gibi bilişim araçlarının daha 

akıllı kullanımıyla da edinilecek kazanımlar söz konusudur. Bunlar 

işletmeler veya kamu kurumları için bir kurumsal kültür haline 
getirilmesi gereken davranışlardır. 

Veri merkezleri ve 

yönetimi 

Enerji harcamalarındaki artışta başrolü oynayan bölüm, sistem 

odalarındaki enerji sarfiyatıdır (Cook ve Horn,2011:10). Aynı 
zamanda, BİT kaynaklı CO2 salınımında da en büyük payı sistem 

odaları ve sistem odalarının sağlıklı bir şekilde hayatını 

sürdürülmesi için yürütülen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır(ITU, 

2008:5). Yüksek enerji tüketimi nedeniyle veri merkezlerinin artan 
ekonomik ve çevresel maliyeti büyük bir sorun haline gelmektedir. 

Veri merkezleri için yeşil öneriler; ağ, bilişim, soğutma, bulut ve 

sanallaştırma, şeklinde sınıflandırılabilir. Yapılan bir çalışmaya 
göre soğutma için tüketilen enerji bir veri merkezinde tüketilen 
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toplam enerjinin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır (Çavdar ve 

Alagöz, 2013:1-2). 

Sanallaştırma Sanallaştırma veri merkezleri için olmazsa olmaz bir teknoloji 

haline gelmektedir. Sanallaştırma teknolojisi, teknik altyapının 
yönetimini kolaylaştırmakta, işgücü ve zamandan büyük oranda 

tasarruf sağlamakta, daha çevreci bir veri merkezinin oluşturulması 

sağlamaktadır. Sanallaştırma sayesinde veri merkezindeki fiziksel 
sunucuların sayısının azaltılabilir, enerji, soğutma, alan gibi 

işletme giderlerinin azaltılabilir ve bu şekilde daha yeşil bir veri 

merkezleri oluşturulabilir, merkezi yönetim ile yönetimsel karmaşa 

minimize edilebilir. 

Bulut bilişim İhtiyaç duyulan verilerin ve hesaplamaların tüketici bilgisayarı 

yerine uzaktaki sunucularda tutulması mantığına dayanmaktadır. 

Geleneksel iş uygulamalarının karışık ve pahalı olması bulut bilgi 
işlemin gelişiminin önünü açmaktadır(Merdan, 2010:22). 

Christopher Mines’ın “Neden Bulut Yeşil Bir Çözümdür; Bunun 

İçin 4 Neden” (Mines, 2011) yazısında klasik bilgi işlem ve bulut 

bilgi işlem arasında farklarda, bulut bilgi işlemin en önemli iki 
özelliği üzerine durulmuştur. Bunlardan birincisi kaynak diğeri ise 

enerji’dir. Kaynak ve enerji israfı bulut bilgi işlem ile engellenir, 

kaynak etkinliği sağlanır. 

Yeşil ofisler Yapılan araştırmalara göre, bir kuruluşun kurumsal bilgilerinin 

%80’i ile %95’i arasındaki büyük bir bölümü, kâğıt ortamında 

veya elektronik ortamda saklanmaktadır (Doküman ve Süreç 

Yönetimi Nedir,2013). Bilişim dünyasında, gerekli olmadığı 
durumlarda yazıcıların kullanılması enerjinin, kâğıtların ve 

kartuşlar boşa harcanmasına neden olmaktadır. Bu durum finansal 

ve çevresel olarak kurumlara büyük bir mali yük getirmektedir. 
Ortalama bir ofis çalışanı yılda 10.000 yaprak kâğıt kullanmakta ve 

bir yaprak kâğıt üretmek için 390 gr. suya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yazılım çözümleri etkin kullanıldığında, enerji, şirket giderleri, 

kâğıt yapımında kullanılan kaynaklar konusunda verimlilik ve 
kaynak tasarrufu sağlanmaktadır(Çevreci Bilişim, 2010:57). 

Bilişim sektörü 

atıklarının geri 
dönüşümü 

BİT ürünleri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Gelişen teknoloji ile beraber, yeni modeller piyasaya sürülmekte, 
teknolojisi geçen cihazlar çalışır halde olsa bile çöp haline 

gelmektedir. Kullanım ömrü dolan elektrikli ve elektronik cihazlar 

için geliştirilen bir süreç görülmemektedir. İnsanlık bugün 

elektronik atık adı verilen yeni bir atık türü ile karşı karşıyadır. E-
atıklar, doğaya kapladıkları yer açısından ve içerdikleri zehirli 

maddelerden ötürü dünyada büyüyen sorun halini 

almaktadır(Çiftlik ve diğerleri,2009). Günümüzde bazı ülkeler, e-
atıkları, geri dönüşüm için toplamakta ve hammadde olarak 

kullanılabilmektedir. 

 

KurumlarınYeşil BİT Algısı 

Turkcell, baz istasyonlarının enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanmakta ve bunun sonucunda CO2 emisyonlarının düşürülmesine katkıda bulunmaktadır. 

Turkcell, GreenCell projesi ile baz istasyonlarında kullanılan elektriğin temininde rüzgar enerjisinden 
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faydalanmaya başlamıştır. Bu sayede 738 bin kWh enerji tasarrufu sağlamış ve CO2emisyonunu 500 

ton azaltmıştır. Turkcell aynı zamanda akıllı teknolojiler ile firmalara enerji tasarrufu ve verimlilik 

sağlayacak hizmetler sunmaktadır (Turkcell Sürdürülebilirlik 2011 Raporu, 2011). Aşağıda 
kurumların iç süreçlerinde kullanabilecekleri BİT çözümlerinin faydaları gösterilmektedir (Tablo 5). 

 

Tablo 5. BİT İle Çevreci Kullanım Şekilleri 

BİT çözümleri Faydaları 

Uzaktan 

çalışma 

Çalışanların %10’unun uzaktan çalışması AB-25 ülkelerinde yıllık 22 

milyon ton CO₂  tasarrufu sağlayabilir. 

Ses-konferansı AB-25 ülkelerinde bir yıl boyunca konferanslara fiziksel katılımın yerine 
ses konferansı yapılması yöntemiyle yıllık 2.128 milyon ton CO₂  tasarruf 

sağlanabilir. 

Video 
konferans 

İş gezilerinin %20’sinin video konferanslar ile azaltılması AB-25 
ülkelerinde yıllık CO₂  tüketimini 22.35 milyon ton azaltacaktır. 

Online telefon 

faturalandırması 

İnternet erişimi ile AB-15 ülkelerinde bütün hanelere ve AB-25 ülkelerinde 

bütün mobil abonelere on-line faturalandırma yapılması yıllık CO₂  

tüketimini 1.03 milyon ton azaltmaktadır. 

Web tabanlı 

vergi iadesi 

Bütün çalışanlara vergi iadelerini internet üzerinden gerçekleştirmek AB-25 

ülkelerinde yıllık CO₂  tüketimini 195,790 ton azaltmaktadır. 

Kaynak: Güngör ve diğerleri, (2010:41) 

 

Bir başka örnek; 2009 yılında Samsung Electronics firmasıdır; 50 nanometre işlemci 

teknolojisi kullanarak dünyanın ilk 4 Gb’lik Ddr3 Dram modülünü geliştirerek, daha yüksek kapasiteli 

bellek ihtiyacına olan talebi karşılamaya yönelik önemli bir gelişmeye imza atmıştır. Düşük enerji 
tüketimi için özel olarak tasarlanan 4Gb Ddr3 Dram 1.35 voltla çalışmakta ve 1.5V’la çalışan Ddr3’e 

göre %20 daha çok iş üretmektedir. 4Gb Ddr3, 2Gb Ddr3’lere oranla %40 daha az enerji 

tüketmektedir(Çevreci Bilişim, 2010:46). Bir başka örnekte ise Telekom firmasıdır. Firma yürüttüğü 

çevreci faaliyetler ile enerji tüketiminde gerek verdiği hizmetler ile gerekse bünyesindeki personelleri 
üzerinde oluşturduğu kurum kültürüyle enerji tasarrufu ve karbon salınımına dikkat çekmeye 

çalışmaktadır. Türk Telekom binalarında kurulan otomasyon sistemleri ile elektrik ve doğalgaz 

giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlanmıştır. Son 3 yılda 33 binada yapılan otomasyon çalışmaları 
sayesinde elektrik tüketiminde yılda yaklaşık 1.5 Milyon kWh, doğalgaz tüketiminde yılda yaklaşık 

3.5 Milyon kWh tasarruf sağlanmıştır (Türk Telekom’dan Çevre Dostu Teknolojilerle Daha 

Yaşanabilir Bir Dünya, 2014). 

 

UYGULAMA 

Uygulama Yerinin Yeşil Bilişim Yaklaşımla İncelenmesi 

Çalışmada DEÜSBE yeşil bilişim açısından mercek altına alınmakta ve ihtiyaçların doğru 
belirlenmesi adına kurum personeline ve yetkililere çeşitli formlar uygulanmaktadır. Bunlardan ilki, 

“Yetkili Görüşme Formu”’dur. Kurum hakkında genel bilgilerin alındığı formdur. “Yetkili Görüşme 

Formu”, kurumda uygulanan ilk formdur. Yetkiliye sorulan sorular kurum hakkında bilişim 
teknolojilerinin kullanımı, laboratuvar sayısı, kurumun kullandığı bilişim teknolojileri gibi genel 

bilgileri almayı hedeflemektedir. Bu sayede, kurumun içinde bulunduğu durum, bilişim teknolojisi 

envanter sayısıgibi çalışmanın bağlı olabileceği unsurlar sistematik bir şekilde incelenebilmektedir.  

Bir diğer form ise “Kullanıcı Görüşme Formu”’dur. Kullanıcıların bilişim teknolojisi cihazlarının 
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kullanımı hakkında genel bilgilerin içerdiği formdur. Bu form, toplamda 3 boyuttan oluşmaktadır. 

Boyutlar, kullanıcının demografik özellikleri, kullanıcı alışkanlıkları ve yeşil bilişim konusunda 

değerlendirme şeklindedir. Bu formların yanında kurum içinde kullanılan BİT cihazlarının elektronik 
enerji ölçüm cihazı ile enerji tüketimleri hesaplanmaktadır. 

Yapılan inceleme sonucunda kurum ihtiyaçlarına dönük “Akıllı Enerji Yönetimi: Enerjim”, 

programı Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemine(DEBİS) entegre bir şekilde inşa edilmektedir. 

İlgili birim çalışanlarının yeşil bilgi işlem algısı, kullanıcı alışkanlıkları, teknoloji araçlarını kullanım 
şekilleri, oluşturulan “Kullanıcı Görüşme Formları” ile sorgulanmaktadır. Tespit edilen ihtiyaçların 

giderilmesi adına, kurum genelindeki var olan süreçlere entegre edilebilecek bir uygulama 

gerçekleştirilmektedir. 

Kurum İçi Enerji Tüketim Kalemleri 

Kurum içi enerji tüketim kalemleri belirli gider kalemleri altında sınıflandırılmaktadır. 

Örneğin bu bütçe giderlerinde 03-02-03 enerji alımlarını göstermektedir. Bir şeyin giderlerinin takibi 

ve kontrolünün sağlanması için kayıt altına alıp izlenebilmesi önemlidir. Gerçekleştirilen uygulamada 
birimlere verilen ekranlarda tüketim giderleri girişleri aşağıdaki tablo üzerinde ifade edilen gruplara 

göre yapılmaktadır. Bu sayede kurumun giderlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Ekonomik 

Sınıflandırılması Tablosuna uygun sınıflandırma ve kontrol sağlanabilecektir. Bunlar sırasıyla 
aşağıdaki tablo üzerinde Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) üzerinde sınıf ismi, enerji giderleri 2011, 

2012, 2013, 2014 ve 2015 dönemleri için gösterilmektedir. İlgili tablo kurum içi enerji giderlerinin 

büyüklüğü ve genel bütçe içindeki yeri görülebilmektedir. 

 

Tablo 6. DEÜAnalitik Bütçe Sınıflandırması Dördüncü Düzey Gider Kodlarına Göre Yıl Bazlı Enerji 

Giderleri 

Kodu Sınıf İsmi 2011 2012 2013 2014 2015 

03/2/3/01  Yakacak Alımları 2.523.090 2.036.681 2.467.693 2.000.479 2.587.750 

03/2/3/02  
Akaryakıt ve  

Yağ Alımları 
446.113 407.485 531.279 603.130 573.499 

03/2/3/03  Elektrik Alımları 5.562.050 11.335.429 8.930.638 4.988.153 5.941.886 

03/2/3/90 Diğer Enerji Alımları 1.130.124 1.814.203 858.378 1.139.106 1.132.537 

03/2/3  
Enerji Alımları 

 (Genel Toplam) 
9.661.379 15.593.799 12.787.988 8.730.869 

10.235.67
4 

- Toplam Harcama 353.234.583 379.771.628 392.693.477 461.281.443 
502.064.5

11 

- 
Enerji Alımlarının 

Bütçedeki Yeri 
%2.73 %4.1 %3.25 %1.89 %2.03 

Kaynak: DEÜ, Maliye Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması 2011-2015 
Tablalarından revize edilmiştir. 

 

Kurum Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Cihaz Envanteri 

DEÜ 2011-2015 Stratejik Planına (2010:47) ve 2015 Performans Raporuna (2014:18) göre, 
DEÜ içerisinde fakülte, yüksekokul ve müdürlük gibi birimlerde, bir bilgi işlem yapılanması olsa da; 

bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetleri Bilgi İşlem Dairesi tarafından işletilmektedir. İlgili 

birimlerdeki yapılanmalar organizasyon içerisinde farklı noktalardan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 
bağlı durumdadır. 2011-2015 Stratejik plan çerçevesinde; bilgi ve iletişim teknolojileri 

sınıflandırılması: Teknolojik kaynaklar,  internet ve bilgisayar,  DEÜ kütüphane otomasyon sistemi, 
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bilgisayarlar, kütüphane kaynakları ile diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar şeklindedir. Aşağıda tablo 

üzerinde kurum içindeki BİT ürünlerinin sınıfsal rakamları görülebilmektedir. 

 

Tablo 7. 2015 Performans Raporuna Göre Bir Kaynak Grupları ve Sayısı 

Bilgi ve Teknolojik Kaynak Gurupları Miktar 

Bilgisayar ve Sunucular 16.132 

Bilgisayar Çevre Birimleri 4.504 

Teksir ve Çoğaltma Makineleri 248 

Haberleşme Cihazları 5.568 

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 4.778 

Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 1.924 

Görsel ve İşitsel Kaynaklar 7 

Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 2.072 

Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 858 

Toplam 36.091 

Kaynak: 2015 Performans Raporu (2014:20) 

 

Kurum İçi Enerji Yönetim Programının Yürütülmesi ve Enerji Politikası 

Enerji verimliliği çalışmalarının odak noktasında enerji yönetimi kavramı olduğu söylenebilir. 

Tüm yönetim faaliyetleri gibi enerji yönetimi; planlama, koordinasyon ve kontrol gibi süreçlerden 

meydana gelmektedir. Üniversite içindeki enerji giderleri (Tablo 6), BİT ürünlerinin miktarları (Tablo 
7) ve kurum içi yapılan analizlerden elde edilen veriler ışığında, disiplinli bir enerji yönetim çalışması 

kurum içinde oluşturulacak politika birime olumlu bir etki yaratacağı, tasarruf tedbirlerinin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Çalıkoğlu’na(2013:45) göre basit işletme tedbirleriyle enerji verimliliğinde %10’a 
varan oranlarda iyileşmeler sağlanabilmektedir. Kurumun enerji giderleri dikkate alındığında, 

yapılacak bir enerji programının yürütülmesinin ve yeşil enerji politikası kurmanın faydası ortadadır. 

Kurum içi gerçekleştirilen incelemeler ve görüşmeler sonucunda, kurum içesinde enerji yönetim 

programına dair herhangi bir uygulama ve kurum içinde yürütülen bir faaliyet görülmemekte ve 
mal/hizmet alımları altında ödemeleri yapmak şeklindedir. Kurum içinde enerji kalemlerinin takibini 

sağlayan bir birim söz konusudur fakat birimin fonksiyonları arasında bir enerji verimlilik çalışması, 

tasarruf önlemleri, kurum içi yürütülebilecek enerji politikasının güdülenmesi gibi etkinlik söz konusu 
değildir.Enerji politikasının yürütülmesi için DEÜ yapısına uygun yapılanma aşağıda gösterilmektedir 

(Şekil 5). 
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Şekil 5. Kurum İdari Teşkilat Şeması Üzerinde Enerji Yönetim Süreçlerinin Kurgulanması 

 

Kurum içi enerji politikası, enerji politikasının kurum içinde tüm personele erişebilmesi için 

bilinçlendirme çalışması yapmak gerekmektedir. Kurumdaki tüm personelin tasarruf ve enerjinin 
verimli kullanımı üzerine, sorumluluklarının olduğunun farkında olmaları gerekmektedir. Bu 

bağlamda, kurum içindeki personelin bilinçlendirme çalışması; eğitim, iletişim, davranış değiştirme ve 

değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır (Çolakoğlu,2013:58). Kurum içi enerji politikasının birim 

sorumluları tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesi için DEBİS’e entegre ve tüm kurum 
kullanıcıların rahatlıkla ulaşabileceği bir yapı oluşturabilmek önemlidir. Özellikle kurum içi eğitim, 

davranış değiştirme ve iletişim ayağında oluşturulan sistem önem taşımaktadır. Tüm bu ihtiyaçlar göz 

önüne alınarak, enerji yönetim sistemi yazılımı “Akıllı Enerji Yönetimi: Enerjim” programı DEÜ 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kurgulanmıştır. 

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI  

Aktarılan fizibilite çalışmaları sonrasında, sunucu tarafında çalışan ve DEBİS’e entegre ve 
tüm kullanıcılara rahatlıkla ulaşılabilecek bir yazılım gereği ortaya çıkmıştır. Program, kurum içinde 

yürütülebilecek bir enerji politikası için bir yönetim sistemi kurgulamayı amaçlamaktadır.  

Yazılım Teknolojileri 

Gerçekleştirilen bu yazılımın enerji yönetimi sağlayabilmesi, enerji giderlerinin kayıt altına 

alıp izleyebilmesi, üst yönetime ve birimlere iyileşmelerin raporlanması için veri sağlaması adına 

önemlidir. Tabi bunun yanında, birim içi haber paylaşabilme, birim içi mesajlaşma, eposta atabilme, 
faydalı dokümanları kullanıcılar ile paylaşabilme ve kullanıcı işlemleri gibi çeşitli fonksiyonlara 

sahiptir. Bu fonksiyonlara erişimde kullanıcılar arasında oluşturulan roller ile kısıtlamalara 

gidilmektedir. Projede yazılım teknolojisi olarak, Php programlama dili, Html 5, Css3, JQuery ve 

Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. 
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Şekil 6. Projenin Yazılım Teknolojisinin Süreçler Üzerinde Gösterimi 

 

Uygulama iki boyutta değerlendirilebilir. Birincisi, kullanıcı alışkanlıklarının yönetimi ve 
enerji politikası noktasında bilinçlendirme çalışmaları, ikincisi ise kurumdaki enerji giderlerinin ve 

BİT ürünlerinin kayıt altına alınması, yürütülen enerji politikalarının takibi ve bu noktada gider 

kalemlerindeki değişimin gözlenmesi şeklinde açıklanabilir.Uygulamanın gerçekleştirimi için 25 tablo 

kullanılmıştır. Bu tabloların etkin kullanımı için tablolar üzerindeki fieldlar için çeşitli kısıtlamalara 
(Foreign Key, Primary Key, Unique) gidilmiştir. Aşağıda tablolar üzerinde ihtiyaçlar doğrultusunda 

kullanılan sequence ve triggerlara örnek verilmektedir. 

 

Tablo 8. Cihaz Tablosu İçin Sequence ve Trigger Örneği 

Cihaz Tablosu İçin Sequence Örneği Cihaz Tablosu İçin Trigger Örneği 

DROPSEQUENCE 

XXKALITE.EN_CIHAZ_SEQ; 

CREATESEQUENCE 

XXKALITE.EN_CIHAZ_SEQ 

STARTWITH72 

MAXVALUE9999999999999999999999999999 

MINVALUE67 

NOCYCLE 

NOCACHE 

NOORDER; 

DROPTRIGGER 

XXKALITE.EN_CIHAZ_TRIGGER; 

CREATEORREPLACETRIGGER 

XXKALITE.EN_CIHAZ_TRIGGER  

beforeinsertON XXKALITE.EN_CIHAZ 

foreachrow 

begin 

select 

EN_CIHAZ_SEQ.nextvalinto:new.CIHAZ_ID    
from dual;end; 

 

Kullanıcı Türleri 

Yeşil bilgi ve iletişim teknolojilerinin en önemli unsurlarından birisi süreçleri iyileştirmesi ve 

etkinleştirmesidir. Bu etki ve iyileştirmenin kullanılabilmesi için organizasyon yapısı içerisinde roller 

ortaya çıkmaktadır. Bu roller sırasıyla, strateji geliştirme daire başkanlığı, birim sorumluları, kurum 

personelleri ve değişim ajanları şeklindedir. Her rolün farklı sorumluluk alanları, yazılım içerisinde 
yetkilendirildikleri farklı ara yüzler söz konusudur. Kullanıcı türlerinin her biri ayrı öneme sahiptir. 

Fakat bunlar arasında özellikle enerji politikalarının ve kullanım alışkanlıklarının düzene girebilmesi 

için kullanıcılar çok önemlidir. Kurum içindeki enerji politikasının hedefe ulaşmasında en önemle 
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paya, bu kullanıcı grubu sahiptir. Aşağıda şekil üzerinde kullanıcı ve değişim ajanı ekran görünümleri 

(Şekil 8) ile birim sorumlusu ile strateji ekran görünümü(Şekil 9) gösterilmektedir. 

 

Şekil 8: Kullanıcı ve Değişim  

 

 

Şekil 9: Birim Sorumlusu ile Strateji/İmid Ekran Görünümü Ajanı Ekranlarından Görünüm 

 

 

Birim sorumluları tarafından birim enerji gider kalemleri program sayesindegirebilmekte, 

kullanıcıların üzerlerindeki BİT ürünleri envanterine erişebilmekte, ilgili birimdeki personele önemli 

duyurular ve haber iletilebilmektedir. Bu ekranlar sayesinde, birimlerin enerji tüketimlerini aylık, 

yıllık olarak görebilmeleri sağlanmakta vebirime kayıtlı personel listesi ve bu personellerin üzerindeki 
cihaz envanterine ulaşabilmektedir. Enerji giderleri için, bütçe kalemlerini bu uygulama aracılığı ile 

buradan takip edebilmekte ve strateji geliştirme daire başkanlığı ile uygulama üzerinden 

haberleşebilmektedir.Birimler birebir üniversitenin sahip olduğu ve diğer projelerde de baz alınan 
birimlerdir. Bu sayede diğer projelerden ilgili birimler ile ilgili gerekli veriye kolaylıkla 

ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda her birimin altında sanal birim oluşturabilmek için alt birim ekleme 

bölümü mevcuttur. Birimler içerisinde özelleştirme yapabilmek ve daha özel raporlara 
ulaşabilmektedir. 

Bir diğer rolümüz ise aslında “Akıllı Enerji Yönetimi: Enerjim” programına aklını veren 

değişim ajanlarıdır. Değişim ajanları, kullanıcıların BİT ürünleriyle ilgili hatalı olduğu durumlarda, 

birim sorumlusunun gözleyebileceği şekilde uyarı mesajları gönderebilmektedir. Gönderilen her mesaj 
kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede birimdeki kullanıcılar üzerinde saha üzerinde birebir kontrol ile 

denetim sağlanmaktadır. Son rol olarak tercih edilen ve organizasyon yapısı üzerinde önemli bir yere 

sahip olan strateji geliştirme daire başkanlığıdır. Bu birim, kurum içi enerji giderlerinin kayıt altına 
alınmasını, takibini, hedeflerin belirlenmesini, üst yönetime ve kamuya çeşitli raporlar ile bilgi 

verilmesinden sorumludur. Özetle, yazılımın kapsamı enerji yönetiminin sağlanabilmesi için, enerji 

giderlerinin kayıt altına alınıp izlenebilmesi, dönemsel hedefler konulması, üst yönetime ve birimlere 

raporlamaların yapılabilmesi için verilerin saklanması ve sunulması, kullanıcılar üzerinde etkin bir 
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enerji yönetimi yürütebilmek için bir ortam sağlanması şeklindedir. Bu bağlamda oluşturulan rollerin 

farklı sorumluluk alanları, yazılım içerisinde yetkilendirildikleri farklı ara yüzler söz konusudur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerçekleştirilen çalışmanın yazılım gerçekleştirme süreçleri göz önüne alındığında, gerek 

ihtiyacın ele alındığı sektör ve sektör içerisinde çözüm bulduğu problemler ve probleme getirdiği 

yaklaşım olarak, bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışmalardandır.Çalışmada çözüm olarak sunulan 
uygulama, enerji yönetiminin sağlanabilmesi, enerji giderlerinin kayıt altına alınıp izlenebilmesi,  

dönemsel hedefler konulması, üst yönetime ve birimlere raporlanması, kurum personelinin bilgisayar 

kullanımı ve birim içi haberleşme gibi birçok fonksiyona sahiptir. Kurum geneli BİT cihazlarının 
sayısı ve yapılan ölçümler dikkate alındığında bu noktada yapılacak satın almaların, kullanıcıların 

tüketim alışkanlıklarının, yaşamsal faaliyeti bitmiş ürünlerin geri dönüşüm süreçlerinin önemini ortaya 

koyduğu söylenebilir. Yapılacak verimlilik ve tasarruf çalışmaları üniversitenin büyüklüğü, BİT cihaz 

sayıları ve tüketim miktarları dikkate alındığında önemli ve kurum lehine olarak düşünülmektedir. 

Öneri olarak, proje kurum genelinde diğer bütçe kalemlerini de içine alan birkurum kontrol 

sistemi projesi olarak geliştirilebilir. Bu sayede kurumların bütçeleri ile etkinlikleri arasında etkileşim 

kontrol altına alınıp, yöneticiler için yönetimi kolaylaştırılabilir. Proje farklı üniversitelerde 
uygulanabilir hale getirilebilir. Pilot bir iki üniversite içinde sistemlerin incelenmesi ile kurgunun tüm 

üniversiteler için çalıştırılabilir hale getirilmesi sağlanabilir.Proje, üniversitelerin Bilimsel Araştırma 

Projesi (BAP) fonu tarafından desteklenebilir. Bunun yanında kamu ve özel kuruluşlar, çevre dostu 
davranmaya özendirilmeli, iş süreçlerinin, sermayenin ve teknolojinin daha yeşil ve çevre dostu olması 

hususunda yeşil devlet politikaları yürütülebilir. 

Projenin daha akıllı hale getirilebilmesi için, projede istemci-sunucu mimarisiyle desteklenen, 

kurum çalışanlarının bilgisayarlarına kurulabilecek bir yazılım ile bilgisayar kullanım alışkanlıkları 
sistematik olarak kurum genelinde toplanabilir ve uzaktan denetim sağlanabilir. Bu sayede sistem çok 

daha akıllı hale gelebilir. Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarının ve enerji giderlerinin kayıt altına 

alınması ile ise de bu bağlamda daha etkin kurum içi politikaların sürdürülmesisağlanabilir. Bunun 
yanında geliştirilen proje geliştirilebilir olduğu için farklı üniversitelerin ihtiyaçları, üniversitelerin 

kendi yapılarından doğabilecek durumlar, projenin daha başarılı olabilmesi için fırsatlar da 

sağlayabilir. Farklı üniversitelerin aynı sistemi kullanması ise üniversiteler arasında hedefler ve 
hedeflere ulaşma konusunda bir etkinlik kıyaslaması bizlere sağlayabilir. 
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Öz 

Bu çalışma AdaBoosting ve uygulama alanları ile ilgili özet bir literatür araştırması sunmaktadır. Bu 

incelemenin kapsamı,2003-2016 yılları arasında yirmidört uygulamalı makalenintanımlanmasını ve 

incelenmesini içermektedir. Makaleler uygulama alanlanına göre sınıflandırılmış ve metodoloji, karşılaştırma 

ölçüleri, başarımları, kullanılan veri türü, değerlendirme kriterleri ve metrikleri hususlarında irdelenmiştir. 

Bulgular,SVM’in yaya algılama, yüz tanıma, yüz ifadeleri tanımlama, tıbbi teşhis gibi görüntü işlemelerinde 

AdaBoosting’in en çok kullanılan sınıflandırma bileşeni olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmanın 

gösterdiği kadarıylabu çalışma, AdaBoosting ile SVM’i birlikte sunan ilk sistematik, özgün, ve kapsamlı bir 

akademik literatürtaraması olduğu görünmektedir. Ümit edilir ki, bu araştırma SVM bileşenli AdaBoosting ile 

ilgilenen araştırmacılara bir kaynak olur ve araştırmacıların ilgilerini canlandırmaya yardımcı olur. 
Anahtar Sözcükler: SVM Bileşenli AdaBoosting, AdaBoosting, SVM, Veri Madenciliği, Görüntü 

İşleme 

 

Abstract 

This study provides an extract literature research about AdaBoosting and its applied areas.The scope of 

this review coverstwenty-four practical contributions over the period 2003–2016 and theywere identified and 
reviewed for their direct relevance. Each article was categorized according to the applied area and examined with 

regard to methodology, benchmarking and succeeding, type of used data, and evaluation criteria and metrics. 

Findings indicate thatSupport Vector Machine (SVM) is the most used component classifier of AdaBoosting for 

image processing like pedestrian recognition, face detection, facial expression recognition and medical 

diagnosis. It seems that, this study represents the first systematic, identifiable andcomprehensive academic 

literature review of AdaBoosting with SVM techniques. Hopefully, this review will provide a source for 

researcherswho are interested in AdaBoosting with SVM research and help stimulate further interest. 

Keywords: AdaBoosting with SVM, AdaBoosting, SVM, Data Mining, Image Processing 

 

INTRODUCTION  

The ‘Boosting’ is a data mining concept which refers to a set of algorithms. Boosting 

approaches perform supervised learning by increments improvement of learned function. These 

algorithms aims to converts weak learner to strong learners. More powerful learning algorithms could 
be obtained by applying boosting techniques on given several weak learning algorithms. Boosting 

forces the weak learner to generate new hypotheses. These newly generated hypotheses make less 

mistakes on harder parts. Boosting depends on iterative steps that each successive classifiers depends 
upon its predecessors which look at errors from previous classifier step to decide how to focus on next 

iteration over data. Besides of Boosting, Bagging technique is also commonly used in order to 

construct ensemble classifiers. The advantage of Boosting is, it performs better Bagging when there 

are no much noise in given data (Li et al. 2007: 21). General execution logic of boosting algorithms is 
illustrated in Figure 1.1.There are many boosting algorithms offered by researchers including Adaptive 

Boosting (AdaBoost), Gradient Tree Boosting and XGBoost. In this research, one of commonly used 

boosting technique, AdaBoosting is taken under consideration("Quick Guide to Boosting," 2016). 

AdaBoost is one of the commonly used machine learning algorithm, since it has fast 

converged performance. Furthermore it is an easy algorithm to be implemented in many different area 

for classification purpose [1]. Mainly itis an algorithm for constructing a strong classifier as linear 
combination of simple weak classifiers. It offers a framework having two steps; firstly shows how to 

multiple weak hypotheses could be generated from a given weak learning algorithm. As second step, it 

shows how a stronger algorithm could be computed from previously generated weak hypotheses. By 

utilizing sample of given training dataset, the weak learning algorithm is employed in order to 
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generate a new hypothesis. According to the logic behind AdaBoosting algorithm, the training data are 

so that the new hypothesis will more likely consider wrongly classified data points. In order to use the 

weak learner to form a highly accurate prediction rule by calling the weak learner repeatedly on 
different distributions over the training examples. Initially, all weights are set equally, but each round 

the weights of incorrectly classified examples are increased so that those observations that the 

previously classifier poorly predicts receive greater weight on the next iteration ("Support Vector 

Machines," 2016). 

In 1995, Yoav Freund and Robert Shapire proposed AdaBoost algorithm in their study. They 

introduced this algorithm in order to generate a strong classifier from a set of weak classifiers. In the 

proposed procedure, a set of poor learners are created by assigning a collection of weights to training 
data and these learners are adaptively adjusted at the end of each weak learning phase. In the next 

iteration, the misclassified training samples weights  are increased while the weights of the properly 

classified samples are decreased (Wang, 2012: 25). AdaBoost use component classifiers in order to 

increase accuracy and performance of classification. Support Vector Machine (SVM), is widely used 
component classifier in AdaBoost. 

TheSVM are built on the ides of separate decision planes that define decision boundaries. 

Each decision plane contains the objects that belongs the same class and separates them from the other 
objects that have different class memberships. Primarily SVM is a classier method which establishes 

hyperplanes in multidimensional space in order to classify objects by separating them with different 

class labels. SVM could be effectively used for both regression and classification tasks in order to 
handlemultiple categorical and continuous variables. The illustration in Figure 1.2., shows the basic 

idea behind Support Vector Machines. As obviously shown in figure, the original objects placed in the 

left side of the schematicare mapped and rearranged as seen at right side of schema. To do this, SVM 

usekernels which are a set of mathematical functions. This rearrangement process of objects is called 
mapping or transformation("Support Vector Machines," 2016). 

 

Figure 1.1.  General execution logic of boosting algorithms 

 

*Source: ("Quick Guide to Boosting," 2016) 

 

SVM has been broadly used in pattern classification area with encouraging performance. The 

main disadvantage of SVM in this area is, the execution time take considerably long time. When 

embedded with AdaBoost, a sort of cascaded SVM structure is able to increase the classification 

accuracy (Wang, 2012: 25). Actually the facts that, AdaBoost with strong component classifiers is not 
practical and SVM is a strong and hard classifier conflicts with each other. But by starting with large s 

values inferring weak learning, and reducing the s values in successive iteration, this conflict is 

resolved. The original theory that SVM is built on the Structural Risk Minimization (SRM) theory.The 
training samples are mapped to a high-dimensional feature space from a relatively low dimensional 

input space, SVM use a kernel trick (Li et al. 2007: 21). 
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Figure 1.2. The basic idea behind SVM [26]. 

 

*Source: ("Support Vector Machines," 2016) 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

In this study, a comprehensive research has been done on one of commonly used boosting 
algorithm; AdaBoosting. Besides that, SVM is also searched as one of mostly used component 

classifier in AdaBoosting algorithm. In order to reach the relevant resources, “Boosting”, “Adaptive 

Boosting”, “AdaBoost”, “Support Vector Machine”, “SVM” keywords used in searching process. In 

some search, each keyword used separately, in others some of them combined together. During 
research, especially highly indexed journals are referred as main source. The related academic articles 

published in these journals are examined in detail.  As secondary source, conference proceeding 

papers which are published in highly indexed journals are also referenced.  

At first, related articles are searched in global science databases like Scopus and Web of 

Science which hold records of thousands of highly indexed journals. The search engines of this 

databases are utilized by entering keywords mentioned above. Besides the keywords, published year is 
also take under consideration as another filtering criteria. Only publishes after the year 2000 is 

reviewed. All publishes before year 2000, is excluded in research. Especially, the academic journal 

articles and conference proceeding papers that are written after the year 2010 are mostly focused. Only 

the research papers which are written in English are investigated. After searching records of indexed 
articles, abstract of listed articles are reviewed in order to check whether the related article is relevant 

with searching objective or not. After reading the review of article, second phase of research is started 

for articles which are related to searching topic.  

In second phase, the full text of article is searched in original publisher database like Elsevier 

journals, or IEEE journals databases. In order to reach these databases, Google Scholar, EBSCO and 

Science Direct search engines are employed. The full text format of articles in original publisher 
database are examined in details by focusing on each section of them. The application part is also 

analysed carefully and a classification table is prepared in order to classify each article according to 

used algorithm and application area.  

 

CLASSIFICATON METHODS 

The classification list of analysed studies is presented as Table 3.1. As seen in classification 

table, AdaBoost technique is mainly used for classification purpose. Li et al. (2007), propose 
AdaBoost algorithm including SWM with RBF kernel as component classifier to provide solution for 

classification problem. The benchmarking result of this approach with AdaBoost algorithm which use 

decision tree and neural network as component classifier. Doğan and Akay (2010), suggested an 

AdaBoost algorithm employed in hierarchical structure, for classifying marble slab images. The 
succeeding result compared with neural network and SVM classifier in order to be sure about accuracy 

of proposed approach. Mayhua-Lópezet al. (2015), utilize SVM as main issue and five different 

combination of SVM with other algorithms including AdaBoost. These hybrid algorithms are applied 
a series of classification problem and their performance are compared with each other. 
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Another area that AdaBoost algorithm is used in literature surveys is pedestrian detection. 

Cheng and Jhan(2012), employed a cascade classifier combining AdaBoost and SVM for purpose of 

pedestrian detection. The proposed method is experimented on three different databases; MIT, INRIA 
and PETs databases. In the research done by Guo et al. (2012), a method including two phases is 

developed for detection of pedestrian purpose. In first stage, AdaBoost combined with cascading 

method are applied for segmentation of pedestrians in given image. In second stage, the confirmation 

of segmented candidates are verified by applying SVM algorithm. One of the recent study done about 
pedestrian recognition has been done by Negri et al. (2014). In this study, the video sequences are 

scanned and movement feature space is used by cascading boosted classifiers aims to recognize 

pedestrian. Linear SVM embedded with AdaBoost cascade approach is exercised in this research.  

Face detection and facial expression recognition is another frequently used area of 

AdaBoosting technique as powerful datamining classification approach. Shan et al. (2009), evaluate 

person independent facial representation with analysing local binary patterns based on statistical local 

features. AdaBoost algorithm supported by SVM is used in order to classify different kind of 
expression on human face. Gaoand his friends emphasize on a sub-problem of recognition of facial 

expression in their study done on 2016 (Gao et al., 2016).  A new indicator of smile detection, self-

similarity of gradient is introduced in this article. AdaBoost powered by linear extreme learning 
machines is executed on GENKI-4K, real world smile dataset, and end up with improved 

performance. In the research done by Zhan et al. (2016), an approach consists of three phases is 

applied as a phase detection algorithm. In the first phase, AdaBoost background filter is used for quick 
detection. Secondly, convolutional neural network technique is applied for enhance filtering. And 

then, SVM is applied as last application in order to detect the face. 

Medical and healthcare field is another field which AdaBoost is commonly used combined 

with SVM and other auxiliary classifier algorithm. Quddus et al. (2005), propose a radial bases 
function which is an AdaBoost based technique, combined with SVM, is employed on magnetic 

resonance images. The aim is diagnosing white matter lesion segmentson human brain scanned 

images. Cheng and Zhang (2010), set mathematical models which contains descriptors founded by 
AdaBoost and SVM combination for predicting and modelling estrogen receptor-β classification. The 

empirical results of that survey shows that, the model containing AdaBoost-SVM descriptors work out 

with better predictive results than other models. Badrinath et al. (2015), employ AdaBoost with hybrid 
SVM classifier in order to automatically detect the erythemato-squamous diseases. The dataset 

including 366 patients is used to implement and test of the proposed hybrid AdaBoost-SVM 

algorithms.  

Besides these commonly applied areas, there are several other implementation cases in 
different fields where AdaBoost is applied as main algorithm. AdaBoost with SVM as weak classifier 

is employed in order to recognize sound signature of moving vehicle (Rahim et al., 2013). In another 

research, a hybrid model of transfer AdaBoost with SVM is used for purpose of analysing social 
network according to their trustfulness. Social network links datasets are used in implementation of 

model to output recognition of reliability of social networks such that Wiki, Slashdot, and Epinions. In 

another interesting study done by Wang et al. (2016), AdaBoost-SVM hybrid algorithm is 

implemented in chemical study for virtual screening of the drug protein. Gao et al. (2013), extends the 
applied area of boosting algorithm by exceed the limits of classification. The approach proposed by 

Gao and his friends in their study in 2013, extend boosting to regression. By applying AdaBoosting 

algorithm supported by SVM, an effective method is introduced for explicit and implicit geometric 
conversion between regression sample and binary classification sample. Another application fields of 

AdaBoosting is shown in classification list Table 3.1.  
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Table 3.1:  Classification System of AdaBoosting Algorithms in recent researches. 

Study 

Source 
Applied Area Methods 

Benchmarking/ 

Succeeding % 
Type of Used Data 

Evaluation 

Criteria/ 

Metrics 

1 Automatic 
Detection 
Of Erythemato-
Squamous 
Diseases 

AdaBoost-SVM  Clinicaland 
Histopathological 
Features 

Accuracy 

2 Pedestrian 
Detection 

AdaBoost Classifier Cascade-
AdaBoost , SVM 

Haar-like 
Matrix and the HOG 

features gathered from 
video images 

Accuracy Rate , 
Detection Rate 

and False Alarm 
Rate 

3 Triaxial 
Accelerometer-
Based Fall 
Detection 

Cascade-AdaBoost-
SVM Classifier 

 Features including 
observation of triaxial 
accelerometer’s 
values 

Accuracy rate (AR), 
Detection rate (DR), 
and False Alarm 
Rate (FAR) 

4 Classification of 

Estrogen 
Receptor-β 

AdaBoost, 

SVM, Particle 
Swarm Optimization 
(PSO), 
Genetic Algorithms 
(GA) 

GA-SVM, GA-

AdaBoost-SVM, 
PSO-SVM and 
PSO-AdaBoost-
SVM 

Molecular structures, 

Generic structures and 
corresponding 
biological activity 
values 

False –Negative 

(FN), False-
Negative Rate 
(FNR), False-
Positive (FP), 
False- Positive Rate 
(FPR), and Total 
Accuracy (TA) 

5 Classifying 

surface images 

AdaBoost AdaBoost: 98.26 

SVM: 96.77 
Neural Network: 
95.27 
Multi-Layer 
Perceptron: 96.52 

Features of images: 

mean, variance, 
energy, correlation, 
entropy, contrast, and 
homogeneity gathered 
by sum and difference 
histograms 

Accuracy 

6 Regression Boosting regression 

methods based on a 
geometric conversion 
approach: 
Using SVMs base 
learners 

 10 different real world 

datasets 

Mean square error 

(MSE),  
Accuracy 

7 Facial 
Expression 
Recognition 

AdaBoost 
SVM 
Extreme Learning 

Machines (ELM) 

 Features created facial 
images from Self-
Similarity of 

Gradients(GSS), 
HOG31, Raw 
pixel 

Accuracy 

8 Pedestrian 
detection 

AdaBoost with 
Cascading Method 
&SVM  Classifier  

Two stage 
classifier: % 80 
Single stage 
Classifier : % 64 

Pedestrian and no 
pedestrian image 
datasets including 
different lighting 

conditions and 
contrast.  

Accuracy, 
Pedestrian detection 
rate (PDR), 
False alarm rate 

(FAR) 

9 Micro 
calcifications 
Detection 

Diverse-AdaBoost-
SVM, 
SVMRBF, 
Neural Network 

 Features From The 
MC Pixels  and  
suspicious MC objects 

True 
Positive (TP) and 
False Positive (FP) 

10 License Plate 

Detection 

Gentle AdaBoost, 

Scale Invariant 
Feature 
Transform (SIFT) 
SVM 

 Haar-like Features 

from real world images 

Recall Rate, 

Precision Rate 

11 Classification AdaBoost with SVM, 
Neural Networks 
Component 
Classifiers 

ABNN: 16.0 ± 1.6 
ABSVM: 14.6 ± 
1.9 
Diverse ABSVM: 

13 different 
benchmarking data sets 

Generalization 
errors with standard 
deviation, 
Accuracy 
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And SVM 14.2 ± 1.7 

SVM: 14.5 ± 1.5 

12 Review AdaBoost SVM Bagging   

13 Classification AdaBoost,  
SVM 
 

 10 different 
classification data sets 

Classification error 
percentage rates 

14 Pedestrian 

Detection 

AdaBoost with 

Cascading Method 
&SVM  Classifier 

 Video sequences Precision-

Recall(PR), 
Average precision 
value(AP) 

15 Recognition of 
confidence level 
of social network 
such that Wiki, 
Slashdot, 

Epinions 

Transfer 
AdaBoost with SVM 
(TAS) 

Target, 
Combine+Latent, 
TAS+Latent, 
Combine+PNR 
and TAS+PNR 

Social Network Links 
Datasets 

Accuracy, Precision 
and Recall 

16 Scene 
Categorization 

Inner structure 
of weak classifiers 
(ISABoost) 

 Images from different 
scene categories 

Average recognition 
rate  

17 Segmentation in 
MR Images 

AdaBoost, 
SVM 

AdaBoosted RBF 
neural network, 

SVM 

Simple 
Features generated 

from Proton Density 
(PD) scans of white 
matter hyper intensities 
(WMH) 
lesions in Magnetic 
Resonance (MR) 
images 

Correct Detection 
Factor (CDF), 

False Positive 
Factor (FPF), 
False Negative 
Factor (FNF) 

18 Recognizing 

sound signature 
of moving 
vehicle 

AdaBoost with SVM 

classifier 

 Vehicles and Noise 

signals features 

Accuracy 

19 Margin 
maximization 

Feed-forward Neural 
Networks (FNN) and 
Support Vector 
Machines (SVM) 
AdaBoost 

FNN and SVM 
and AdaBoost 

Context of several 
sentences, 
Test corpus 

Weighted Sum Of 
Squares Error, 
Accuracy, 
Kappa, 
Precision, 

Recall, 
F1 Measure 

20 Facial expression 
recognition 

AdaBoost, Support 
Vector Machine 
(SVM), Linear 
Discriminant 
Analysis (LDA) 

 Facial expressions 
described at different 
levels including Facial 
Action Coding System, 
Local Binary Patterns 

Accuracy 

21 Classification AdaBoost with SVM, 
Decision Tree, 
Neural Networks 
Component 
Classifiers 

ABDT: 13.2 ± 0.7 
ABNN: 12.3 ± 0.7 
ABSVM_s: 14.2 ± 
0.6 

13 different 
benchmarking data sets 

Generalization 
errors with standard 
deviation, 
Sensitivity, 
Specificity, 
Accuracy 

22 The Virtual 

Screening of the 
Drug Protein 

SVM based 

AdaBoost classifier 

AdaBoost-SVM: 

0.821 AUC  
Random Forest: 
0.805 AUC 
SVM: 0.704 AUC 

Chemical molecules 

and their activities, 
biological activity 
and/or binding affinity, 
crystal structures 

Enrichment factor 

(EF), 
TPR – True positive 
rate, FPR – False 
Positive Rate, AUC 
– Area Under Curve 

23 E-Commerce 
Systems 

Re-scale AdaBoost 
(RAdaBoost) 

SVM, KNN and 
AdaBoost 

The data sets are 
constructed by attack 
profiles 

Classification error, 
Detection rate, 
False alarm rate 

24 Face Detection Convolutional neural 
network (CNN), 
AdaBoost, 
SVM 

 Frontal face images 
features 

Detection rate, 
False positive rate 
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CONCLUSION 

The aim of this review is to serve as a reference guide by including studies previously 

conducted in AdaBoosting with SVM domain. It also seeks to highlight the foundations for those 
aspects that taken into account when benchmarking and evaluating studies. The review provides about 

the main approaches in AdaBoosting and its applied areas. It includes a description of methodology, 

benchmarking& succeeding, type of used data and evaluation criteria and metrics.   

The application of AdaBoosting with SVM in classification, image processing, healthcare 
allows to understand the actual execution of processes: discovering patterns and classes, decision 

making and finding improvement opportunities. Findings indicate that pattern recognition studies on 

AdaBoosting with SVM is emerging as a strong domain from this research.To do so, the article 
presents anextract literature review on the implementation of AdaBoosting and SVM techniqueswith a 

special focus on twenty-four practical contributions over the period 2003–2016 
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ PAYLAŞIMLARDAN SUÇ UNSURU TAHMİNİ 

 

Nevzat ERÇOLAK1, Hüseyin ÇAKIR1 
1Gazi Üniversitesi 

 

Öz 

Günümüzde insanların fikirlerini rahatlıkla paylaşabildiği, farklı çevreden insanlara düşüncelerini 

kolaylıkla aktarabildiği sosyal medya platformlarının kullanımının artmasıyla birlikte paylaşımların sayısı da her 

geçen gün beklenmedik bir düzeyde artmaktadır. Bu paylaşımlar, genellikle insanların günlük yaşamlarından, 

spor, magazin, siyasi ve buna benzer haber niteliğini taşıyan gönderilerinden oluşabileceği gibi suç unsuru içeren 

gönderilerden de oluşabilmektedir. Artan sosyal medya kullanımıyla birlikte günlük hayatta insanların 

karşılaşabileceği tehdit, şantaj, hakaret ve buna benzer birçok suçla insanlar bu platformlarda da karşı karşıya 

kalabilmektedir. Bu çalışmada kanunlar çerçevesinde insanların sosyal medya platformlarında hangi suçlara 

maruz kalabileceğine ve bu kapsamda hangi gönderinin bir suç unsuru taşıyıp taşımadığına dair bir tahminde 
bulunabilecek bir sistemin nasıl geliştirilebilineceğine dair bir öneride bulunulmaktadır. Çalışma, belirlenen 

anahtar kelimelerle bulunan Türkçe tweetler kullanılarak Twitter'daki paylaşımlar üzerinde yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Sosyal Medya, Suç, Hakaret, Hakaret Suçu 

 

Abstract 

Nowadays, the usage of social media platforms has been incredibly increasing / growing. People can 

easily / readily share their ideas and can quite easily transfer their ideas to people in different environments and 

cultures on these platforms. Therefore, share ratings on social media are increasing each passing day in an 

unexpected level. These shares usually may not only be about people's daily life, sports, magazine, political and 
news worthy posts but also may contain criminal factors. With increased usage of social media, people may be 

faced with many criminalities (criminalacts) in daily life like threat, blackmail, insults etc on these platforms. In 

this study, according to law, people could be exposed to crime that on social media platforms and within this 

regard we make a recommendation how todeveloped a system that can make a prediction on which is contain 

element of crimeor not. This study made on Twitter data which selected with specific keywords in tweet created 

on Turkey area. 

Keywords: Social Media, Crime, Offense, Offense of Libel 

 

GİRİŞ 

Her geçen gün hızlanarak gelişimini sürdüren teknoloji hayatımızı her yönüyle etkilemektedir. 

Teknolojiyle birlikte günlük yapılan işler, kavramlar, olgular artık internet ortamında da tam olarak 

karşılıklarını bulmaktadır. En basit şekliyle günlük hayatta yer alan banka işleri, arkadaşlarla sohbet, 

oyunlar, ticaret, alışveriş gibi hemen hemen herşey artık internet ortamında yer almakta, bir yönüyle 
de insanların hayatı kolaylaşmaktadır.Teknoloji ve internetin getirdiği güzelliklerin yanında bir o 

kadar da risk ve tehlikesi de bulunmaktadır. Belki de günlük hayatta karşılaşma riski daha az olan 

hırsızlık / banka hırsızlığı, kişisel bilgi ve verilerin ele geçirilmesi, tehdit, hakaret, istismar vb. 
tehlikeler internet ortamında çok daha fazla yaşanmaktadır. Yapılabilecek/işlenebilecek suçların 

internette daha zahmetsiz, daha kolay hatta yakalanma riskinin daha az olmasından dolayı bu ortamda 

işlenen suçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Hırsızlık, çocuk pornografisi gibi suçların yanısıra 
Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar, kişilerin düşüncelerini paylaştığı blog siteleri gibi internet 

kullanım ortamlarında yapılan hakaret suçları, tehditler, yine bu ortamlarda gerçekleşen örgütlenme 

faaliyetleri gibi suç teşkil edecek eylemler her geçen gün artmaktadır. 

Tarihsel olarak bakıldığında internet çok yeni olmasına rağmen dünyadaki bütün sınırları 
aşarak, konu ve alan sınırı olmaksızın yepyeni bir dünya oluşmasına neden olmuştur.İnternetin 

gelişiminden iletişim ortamları da fazlasıyla etkilenerek ontolojik dönüşüme uğramış, bunun yanında 

toplumsal yapıdaki unsurların da işleyişini değiştirmiştir. Kendine özgü bir dünya oluşturan internet, 
yeni toplumsal ve bireysel ilişki biçimlerinin, yeni kimliklerin ve kültürel ortamların oluşmasına neden 

olmuştur(Babacan vd., 2011: 63). Oluşan bu yeni ortamlar neticesinde hem bu ortamlar hem de bu 
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ortamlarda işlenen suçlar, toplumsal hareketler, örgütlenmeler araştırmalara konu olmuştur. Bu 

araştırmalar genel anlamda internet kullanımındaki eylemler üzerinde olduğu gibi daha çok 

özelleştirilerek yeni medya aracı olarak adlandırılan Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları 
üzerinde de yapılmaktadır. Bu çalışmalar daha çok sosyal medyada insanların kullanım aktivitelerinin 

çıkarımı, paylaşımlarının duygusal açıdan anlamlandırılması, sosyal medya ve toplumsal hareketler, 

insanların günlük yaşamlarındaki aktivitelerinden yola çıkarak kullanıcıların alışkanlıklarının 

incelenmesi vb. konular ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmalardan 
birkaçı çalışmanın devamında yer almaktadır. 

Babacan vd. (2011:63) tarafından yapılan çalışmada sosyal medya ve Arap coğrafyasında 

gerçekleşen toplumsal hareketlerin birbiriyle olan ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmalarında sosyal medya 
ortamının özelliklerini ve eski iletişim ortamlarının sosyal medya ile olan farklılıklar üzerinde 

çalışmışlar ve bu çerçevede sosyal medya kullanımının Arap coğrafyasında yaşanan Arap Devrimleri 

olarak isimlendirilen olayların anlaşılmasında ne ölçüde önemli olduğu konusunu ele almışlardır. 

Olayların sadece sosyal medya devrimi olarak sunmanın yanlış olduğunu ve yaşanan halk 
hareketlerinin sosyolojik arka planının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Çınar (2012: 79)yapmış olduğu çalışmada sosyal medya–organize suçlar arasındaki ilişkiye 

dair literatür çalışmasında bulunarakorganize suçlar ve terör örgütlerinin sosyal medyayı nasıl 
kullandıklarına dikkat çekmiş, sosyal medyanın sadece kişilerin paylaşımda bulunmasına, 

sosyalleşmesine yardımcı olmadığını bununla birlikte ciddisuçların organizesinde ve işlenmesinde de 

etkin olarak kullanıldığının bilinmesinin gerektiğini savunmuştur. Sosyal medya kullanıcılarıyla 
organize suç örgütleri ve terör örgütlerinin hedef kitleleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu nitelik 

araştırması sonucu ortaya koymuştur. 

Gülseren (2013: 15) çalışmasında internet ortamında hakaret suçunun işlenmesini incelemiş, 

hakaret suçunu kavramsal olarak ele almış ve bu suçun internet ve sosyal medyada oluşumunu, 
şartlarını ve kanıtlanmasını ele almıştır. 

Gerber (2014: 115), zamanmekansal olarak etiketlenmiş tweetleri kullanarak suç tahmininde 

bulunan bir çalışma yapmıştır. ÇalışmasındaTwitterinbelirli dil analizi ve konu modelleme yöntemi 
kullanarak Amerika’daki büyük bir şehrin tartışma konularını otomatik olarak tespit etmişlerdir. 

Sonrasında belirlenen bu konuları suç tahmini modellemesiyle birleştirerek 25 suç çeşidinden 19 

tanesi üzerinde çalışma yaparak çekirdek yoğunluk tahminine (kerneldensityestimation) dayalı 
standart yaklaşımlarla çalışmalarını tamamlamışlardır. Bu araştırma, suçun önlenmesinde kaynak 

tahsisinin kullanım yetkisinin özellikle adli mercilerde olduğunu gösterir. 

Gündüz vd. (2013: 267) sosyal ağlarda bir sonraki lokasyon tahmininde bulunarak teknik 

inceleme ve adli bilişim alanında kullanılmaya yönelik bir yaklaşım önermişlerdir. Bu çalışma 
sayesinde suçlular için arama alanı daraltılarak kolluk kuvvetleri tarafından harcanan zaman, para ve iş 

gücünün minimize edileceği öne sürülmüştür. Çalışmalarında sosyal medya kullanıcılarının önceki 

paylaşımlardan elde edilen lokasyon bilgilerini toplayıp Yapay Zeka kullanarak geliştirilen 
sistemlerinde bir sonraki olası suç lokasyonu tahmininde bulunmuşlardır.  

Yapılan araştırmalar sonucunda sosyal ağ ve sosyal medya ortamları hakkında yapılan 

çalışmalarda kişilerin paylaşımlarından, diğer kullanıcılara atmış oldukları veya diğer kullanıcıları 

etiketlemiş oldukları mesajlardan yola çıkarak paylaşımların suç unsuru bulundurup bulundurmadığına 
dair yapılan çalışmaların yeterli miktarda olmadığı gözlemlenerek ve bu çalışma belirtilen eksikliğin 

giderilmesi yönünde düşünülerek yapılmıştır. Çalışma kapsamında internet ortamında işlenebilecek 

suçlardan ziyade sosyal medya üzerinde işlenebilecek suçlardan olan hakaret suçunun tespitine 
yönelik bir algoritma öne sürülmektedir. Öncelikle bilişim suçu ve bu çerçevede sosyal medyada 

işlenebilecek suçlar ele alınmaktadır. Sosyal medya platformlarında meydana gelebilecek suçlar 

içerisinden hakaret suçunun kavramsal olarak incelenmektedir. Sonrasında sosyal ağ ve sosyal medya 
kavramları anlatılmaktadır. Çalışmanın sonunda ise önerilen algoritmaya ve 

karşılaşılan/karşılaşabileceğimiz kısıtlamalardan söz edilmektedir.  
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BİLİŞİM SUÇU  

Bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler sonucunda bilgisayar ve internet teknolojilerinde 
yaşanan büyük gelişmelerin yanında bu gelişmeleri ve imkanları kötü amaçlı kullanabilecek, suç 

işleme eğilimdeki kişi, grup ve organize örgütler bu teknolojileri kendi çıkarları doğrultusunda suç 

işlemek için kullanmaktadırlar. Bunun sonucunda bilgisayar suçları, internet suçları ve bilişim suçları 

gibi birçok yeni kavram meydana gelmiştir. Bu olayları ifade etmek için daha birçok kavram 
karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkemizde kavram olarak “bilgisayar suçları (computercrimes), dijital suçlar (Digitalcrimes), 

internet suçları (internet crimes), siber suçlar (cybercrimes), ileri teknoloji suçları 
(hightechnologycrimes) vb." gibi isimler verilmektedir. (Tulum, 2006). 

Ancak bu kavramları halen net bir şekilde birbirinden ayıran tanımlar yapılabilmiş değildir. 

Çünkü suçun işlenmesinde ana araç olarak bilgisayarın kullanılması, bilgisayarın bilişim aracı olması 

ve işlenen suçların büyük bir bölümünün internet üzerinden gerçekleştirilmesi gibi nedenlerden dolayı 
bu kavramları birbirinden kesin çizgilerle ayırarak tanımlayabilmek oldukça zordur. Bu terimlerin 

tanımlanmasında birçok fikir öne sürülmükte ve bunun sonucunda birbirinden farklı yaklaşımlar 

ortaya çıkmaktadır. Sürekli gelişen teknolojiden dolayı meydana gelen teknik değişimler sonucu 
bilişim suçları da değişime uğrayarak farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle herkesin üzerinde 

birleşeceği bir tanımın yapılması zorlaşmaktadır. 

Bu çerçevede yapılmış ve genel kabul görmüş birçok tanım mevcuttur. Günümüzde en çok 
kabul gören tanımlardan biri"Avrupa Topluluğu Uzmanlar Komisyonu" tarafından Mayıs 1983 Paris 

toplantısında ortaya konulan tanımdır. Bu tanıma göre bilgisayar suçları; "bilgileri otomatik işleme 

tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı 

gerçekleştirilen her türlü davranıştır." Olayı birçok ihtimali kapsayan ve geniş bir açıdan değerlendiren 
bu tanım bazı uzmanlar tarafından eleştirilmekle birlikte hukuki boyutlarının yanısıra meslek ahlakını, 

sosyo-ekonomik ve toplumsal sonuçları da içine almasından dolayı geniş bir kesim tarafından kabul 

görmektedir (Tulum, 2006). 

Bilişim suçları, daha kolay anlamlandırılması ve tanımlarının yapılabilmesi için 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken etkenlerin başında suçun 

işleniş amacı gelmektedir. Bu suçlar işlenirken neler kullanıldığının, hangi yöntemler uygulandığının 
önemi yoktur; buradaki kıstas alınması gereken hangi amaca hizmet ettiklerinin tespit edilmesidir. 

Ayrıca suçu işleyen kişiler, suçun büyüklüğü gibietkenlere bağlı olarak ta sınıflandırma yapılabilinir 

(Şamlı, 2010). 

Bilişim alanındaki suç tiplerini incelerken en yoğun olarak karşılaşılan suçları dikkate alarak 
sınıflandırma yapılan suçlar; Yetkisiz Erişim, Yetkisiz Dinleme, Hesap İhlali, Hakaret, Bilgisayar 

Sabotajı, Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık, Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik, Bilgisayar Yazılımlarının 

İzinsiz Kulanımı, Kişisel Verilerin Kötüye Kullanımı, Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi, 
Yasadışı Yayınlar, Ticarı Sırların Çalınması, Terörist Faaliyetler, Çocuk Pornografisi…vb. olarak 

sınıflara ayırabiliriz(Tulum, 2006). 

Çalışma kapsamında incelenen sosyal medyadaki paylaşımların da bilişim suçları 

tanımlarından ve sınıflandırılmalarından yola çıkarak benzer çerçevede ele alınması mümkündür. 
Ancak sosyal medyada işlenen suçlar bilişim suçlarından daha ziyade bilişim vasıtalı suçlar olarak ele 

alınabilinir. Sosyal medya üzerinde belirtilen bilişim suçlarından; Hakaret, Cinsel Taciz, Tehdit, 

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve 
Yayınlanması, Müstehcenlik ve Çocuk Pornografisi gibi suçlarla sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır 

(Tan, 2016).  
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SOSYAL MEDYADA HAKARET 

Hukuki olarak hakaret kavramı 5237 sayılı Ceza Kanunu’ndaki düzenlendiği yere 

bakıldığında, şerefe karşı suçlar başlığı altında 125 ila 131. maddeleri arasında  yer almaktadır. 
Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 125. maddesinde, “Bir kimseye onur, şeref ve 

saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda 

bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran üç aydan iki yıla 

kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır”şeklinde tanımlanmıştır. Bu düzenlemeyle kişinin 
‘şeref, onur ve saygınlık’  hakkı hukuki olarak korunmuştur (Özen, 2008: 94; Gülseren, 2013: 15). 

Aynı maddenin 2. Fıkrasında ise “Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle 

islenmesi…” halinde de aynı cezanın verileceği yer almaktadır. 3. Fıkrada ise, suçun ağırlastırıcı 
sebepleri sayılmakta, yine 4. Fıkrada ise, suçun alenen islenmesini veya basın yayın yoluyla 

işlenmesini cezayı arttıran sebep olarak saymaktadır (Gülseren, 2013: 15). Madde tarafından korunan 

‘Şeref, onur ve saygınlık’, kişinin kendisinde ve başkaları tarafından kişide gördüğü değerlerdir. 

Hayat, vücut bütünlüğü, mal varlığı gibi değerlere karşı işlenecek suçlarda neredeyse dünyadaki bütün 
hukuk sistemlerinde benzer düzenlemeler bulunmaktayken, daha çok örf ve adet kurallarıyla 

tanımlanan şeref, onur ve saygınlık gibi değerlere karşı yapılan suçlardaki düzenlemeler farklıdır. Her 

toplumda farklı gelişip yorumlanan örf ve adet kuralları sonucunda farklı değerler oluşmakta ve bunun 
sonucunda da rencide edici / aşağılayıcı fiilin neye veya kime göre belirleneceği sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Yani gerçekleşen fiilin, rencide edici veya aşağılayıcı olup olmadığı, öznel açıdan veya 

nesnel açıdan değerlendirilmektedir(Özen, 2008: 94;Gülseren, 2013: 15). 

Hakaret suçları huzurda veya gıyapta olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Onur kırıcı fiillerin 

hiçbir aracı olmadan direkt olarak mağdura karşı gerçekleşmesihuzurda işlenen hakaret suçu olarak 

geçmektedir. Bununla beraber TCK’nın 125. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “…Fiilin, mağduru 

muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde…”ifadesinden dolayı da 
internetten yapılan hertürlü hakaret huzurda işlenmiş suç olarak kabul edilmektedir(Özen, 2008: 94).  

Sosyal medya kullanımı son yıllarda internet gelişimiyle birlikte oldukça artmış ve internet 

kullanımıyla sosyal medya kullanımı hemen hemen iç içe geçmiştir. İnternetten alınan bilgiler, 
haberler ve gerçekleştirilen iletişimler genellikle sosyal medya üzerinden gerçekleşmektedir. Bundan 

dolayı sosyal medya mecralarında gerçekleşen hakaret suçlarını da internet üzerinden gerçekleşen 

hakaret suçlarıyla aynı çerçevede ele almak mümkündür. Bu bilgiler ışığında internet üzerinden 
hakaret suçunun Ceza Kanunu’nda düzenlendiği şekliyle nasıl işlendiği, suçu işleyen ve mağdurun 

kimler olabileceği belirtilmiştir.  

İnternet aracılığı ile işlenen suçlar 5237 sayılı Ceza Kanunu kapsamında açıkça yer almamakta 

ancak 125. Maddenin 2. Fıkrası göz önüne alındığında, bu suçlar huzurda işlenen suçlar olarak 
değerlendirilmektedir. İnternet üzerinden işlenen suçlara yönelik uygulanabilir yeni bir düzenleme 

olmadığından Ceza Kanunu’nda belirtilen hakaret suçuna ilişkin esaslar bu suça uyarlanarak 

uygulanmalıdır. İnternet üzerinden işlenen hakaret suçlarındaki en önemli sorun, suçu işleyenin 
belirlenebilmesidir. Zararı veren kişilerin bulunabilmesindeki sürecin zorluğu karşı karşıya kalınan 

zararı artırmaktadır. Suçların zaman aşımı söz konusu olduğu için işlenen suçun zamanının tespiti de 

çok önemlidir. Failin belirlenmesinde karşılaşılan güçlükler zaman tespiti yaparken de söz konusu 

olabilir. Sorun uluslararası boyutta ele alındığında büyüklüğü ve karmaşıklığı daha da artmaktadır. Bu 
bilgilere ek olarak hakaret suçu, ancak mağdur kişinin şahsiyetine karşı onur kırıcı eylemi öğrendiği 

zaman dikkate alınarak işlenmiş olarak sayılacaktır. Yetkili mahkeme zamanaşımını bu esasa göre 

belirlemelidir. Mağdur kişi suçu algılamadığı ya da hiç öğrenmediği durumda suç işlenmiş olarak 
kabul edilmeyecektir ve teşebbüs aşamasında kalmış olarak değerlendirilecektir (Özen, 2008: 94).  

 

SOSYAL AĞ ve SOSYAL MEDYA KAVRAMLARI 

Günümüz bilişim dünyasında ağ kavramı denilince, bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan 

sistem akla gelmektedir. Ağ kavramını daha genel bir anlamda tanımlayacak olursak; Bir nesne 
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setinin“N”ve herbiri iki yada daha fazla nesneye dokunan bağların “B” oluşturduğu ve Formül 1.’de 

gösterilen sistematik yapıya ağ denir  (Gençer, 2016). Nesne seti N’nin ve bu set içerisindeki 

nesnelerin birbirleriyle olan bağları Şekil 1.’deki gibi göstermek mümkündür. 

 

Formül 1. Ağ Yapısının Tanımı 

𝐴 = (𝑁, 𝐵) 

𝑁 = {𝑛1, 𝑛1,… , 𝑛𝑁} 

𝐵 = {(𝑛1, 𝑛2), (𝑛2, 𝑛4), … } 

 

Şekil 1. Ağ Yapısı İçindeki Nesneler Arası Bağların Gösterimi 

 

Sistemlerin yapısını anlamak için kullanılan en etkili yöntemlerden biri de ağ modelleme 
yöntemidir. Bundan dolayı ulaşım ağı, güç ağı, lojistik ağ, iletişim ağı, işbirliği ağı, sosyal ağlar, 

organizasyonel ağlar vb. birçok ağ çeşidi kullanılarak sistemlerin yapıları daha iyi anlaşılmaktadır 

(Gençer, 2016; Ruya vd., 2013). 

Sosyal ağ, ağdaki kişilerin bir veya birkaç karşılıklı ilişkilerinden oluşan ve toplumsal yapının 

yansıması olarak tanımlanmaktadır (Ruya vd., 2013). 1954 yılında Barnes tarafından ilk kez kulanılan 

sosyal ağ kavramı, kişinin çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Barnes’ın 

yaklaşımına göre sosyal ağ içerisindeki kişiler, birbirleriyle etkileşimde olan ve psikolojik öneme 
sahip kişilerdir (Bilen vd., 2014). Bir başka tanıma göre sosyal ağlar; kişiler ve kişilerin oluşturdukları 

gruplar arasında kolay etkileşim sağlayan, sosyal ilişkilerdeki oluşumu artıran bir yapıdır (Boyd, 

2013). Günümüzde teknolojinin gelişimiyle ve internet kullanımının artmasıyla birlikte sosyal ağ 
kavramı ortam değişikliğine uğrayarak, kişiler arasındaki etkileşim, işbirliği için paylaşılan alan ve 

sosyal bağlantıların oluşmasını web ortamında sağlayan uygulamalar olarak da tanımlanmaktadır 

(Bilen vd., 2014). Web ortamına taşınan sosyal ağ içindeki kişilerin birbirleriyle olan etkileşimleri 
sosyal ağ platformuadı verilen sanal ortamlarda gerçekleşmektedir. Sosyal ağ platformları, kişi, grup 

veya toplulukların; yazılı ya da görsel olarak bilgi paylaşmak, sosyal (iletişim) gruplar kurmak, 

örgütlenmekamacıyla kullandıkları platformlardır. Sosyal ağ platformlarıyla birlikte televizyon,gazete 

gibi tek taraflı iletişim sunan klasik medya platformundan,dünya üzerindeki tüm bireylerin, 
işletmelerin,kurum ve kuruluşların birbirleriyle iletişim kurabildikleri, bilgi ve haber paylaşabildikleri 

sosyal medya platformuna dönüşmüştür. Sosyal medyada bireyler hem üreten hem de tüken 

konumundadır. Sosyal medya üzerinde kişiler bilgi ve düşüncelerini Facebook, Twitter, sözlükler, 
bloglar vb. platformlarda paylaşmaktadırlar. Hızla büyüyen sosyal medya platformaları sayesinde 

milyonlarca kişi yeni iletişim platformlarına kavuşmaktadır (Keçelioğlu, 2013). Kullanıcılar ve 

kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarla haberdar olan kişilerle birlikte gittikçe daha çok artan bir 
etkileşim sağlanarak, sosyal medya platformları her geçen gün daha da genişlemektedir. Yapılan 

paylaşımlar genellikle fotoğraf, video, kullanıcıların herhangi bir olay hakkında kendilerine ait duygu 
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düşünce içerikli metin veya başka kullanıcıların paylaşımları ve sosyal medyaya ait farklı 

oluşumlardan oluşan içeriklerdir. Sosyal medya zaman ve mekan kısıtlaması olmadan paylaşım ve 

tartışmaların sıklıkla yer aldığı, kişilerin ortak ilgi alanlarına göre diğer kullanıcıları bularak yeni 
arkadaşlıklar kurarak yeni bir sosyal çevre edindiği insani bir iletişim şekli olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanısıra ortak düşüncelere sahip, ortak çıkarları olan gruplar da sosyal platformlar 

üzerinde yeni sosyal ağların oluşumuna neden olmaktadır. Genel olarak bireylerin internette 

birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturan ana unsurdur(Vural ve Bat, 
2010). 

Son yıllardaki sosyal ağ platformlarının kullanımında meydana gelen artıştan dolayı kişilere, 

kurumlara hatta günlük hayatta ihtiyacımız olabilecek her türlü bilgiye artık bu platformlar aracılığıyla 
ulaşabilmek mümkündür. Meydana gelmiş veya gelecek bir olayda bu platformlar aracılığıyla yapılan 

duyuru, hareketlenme, bilinçlendirme, tartışma vb. olaylar Twitter, Facebook vb. platformlarda 

gerçekleşmekte ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır.  

Vural ve Bat, tarafından kişilerin birbiriyle etkileşimi, iletişimi ve paylaşımı söz konusu olan 
bu sosyal medya platformlarının genel özellik ve elementleribelirtilmektedir(Vural ve Bat, 2010). 

Bunlar; 

Katılımcılar: Sosyal medyanın temel öğesidir. Katılımcılar birbirleriyle iletişime geçerek 
sosyal medyada hareketliliği oluşturur. Yapılan paylaşımlardan sonra bütün katılımcılar paylaşımları 

hakkında geri bildirim alır. 

Açıklık: Sosyal medya platformları bütün kullanıcılara ve kullanıcıların yapacağı geribildirime 
açıktır.   

Konuşma: Geleneksel medyada tek yönlü içerik aktarımı ve dinleyiciye bilgi ulaşımı varken, 

sosyal medyada ise iki taraflı konuşma mevcuttur.  

Toplum: Sosyal medyada toplulukların oluşumu hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmektedir. 
Böylece oluşan topluluklar içinde sevilen ve topluluğun ilgisini çekebilecek fotoğraf, politik değerler, 

favori TV şovları gibi paylaşımlarda yapılır. 

Bağlantılılık: Sosyal medya içerisinde internette veya diğer sosyal medya platformlarında yer 
alan bağlantılı paylaşımlara olanak sağlamaktadır. Diğer siteler, araştırmalar ve insanların ilgili 

oldukları herhangi bir konu hakkında link paylaşımına olanak sağlanır. 

Erişim: Sosyal medya  platformlarıherkesin genel bir kitleye erişebilmesine olan tanır. 

Erişilebilirlik: Sosyal medya platformları genellikle herkes tarafından az veya sıfır maliyetle 

kullanılabilir. 

Kullanılırlık: Sosyal medya platformlarında herkes paylaşımlarıyla üretime katkıda 

bulunabilir. 

Kalıcılık: Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında değiştirilip yeniden düzenleme 

yapılarak olası bir yanlışlık giderilir. Bu durum eski medya araçlarıyla (dergi, gazete vb.) 

kıyaslandığında kullanıcı açısından oldukça önemli bir özelliktir. 

Sosyal medya toplumun davranışlarını etkilemesi bakımından oldukça önemlidir ve bazı 

avantajlara sahiptir. Kullanıcıların paylaşımlarından sonra hızlıca alınan geri bildirimler le 

paylaşımlarının etkisinin ne kadar olduğunu öğrenebilmelerini buna örnek olarak verebiliriz. Buna 

rağmen sosyal medyanın avantajlarını açıkça belirtmek bir hayli zordur. 

Yapısal olarak dönüşüme uğrayarak daha çok sosyal medya ortamlarına taşınan iletişimin 

bizlere sunmuş olduğu birçok avantajının olmasının ve insan hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra 

günlük hayattaki birçok şey de anlamsızlaşarak değer kaybına uğramasına neden olmuştur. Bu 
çerçeveden bakıpteknolojideki gelişmeler göz önüne alındığında toplumsal ve bireysel düzeyde hem 

yararları hem de zararları olduğu unutulmamalıdır (Babacan vd., 2011: 63). 
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METOD 

Sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlardan yola çıkarak bu paylaşımlarda bir suç 

unsuru olup olmadığının tahmini yapılacak sistemin tasarımının sistematik olarak gösterimi Şekil 
2.’deki gibidir. 

 

Şekil 2. Sosyal Medya Platformlarından Suç Unsuru Tahmini Sistemi 

 

Birinci adımda hangi suçun araştırılmasına karar verilmektedir. Birçok suçun analizi sosyal 

medya ortamında mümkün değildir. Çalışma kapsamında yer alan "Bilişim Suçları" bölümünde de 

değinildiği gibi internet ortamında meydana gelebilecek suçların bir kısmı sosyal medya 

platformlarında rastlanmaktadır. Bundan dolayı araştırılacak suçun uygunluğuna bakılarak karar 
verilmiştir. 

İkinci adımda ise suç analizi yapılacak tweetlerin toplanmasında kullanılacak anahtar 

kelimeler belirlenmiştir. Bu adım çalışmamız için oldukça önemlidir. Çünkü burada belirlenecek 
kelimelerle analiz edilecek paylaşımlar elde edilecek. Burada aslında bir ön eleme yapılarak sadece 

belirlenen kelimeleri kullanan kullanıcıların paylaşımları alınacaktır. Bu adımda ve bir önceki adımda 

alanında uzman kişilere sorular yöneltilerek cevaplar aranmıştır. Bu sorular; 

 Sosyal medyada kişilerin paylaşımlarından yola çıkarak suç analizi yapacak olsanız hangi 

kategorilere ayırarak inceleme yaparsınız? (terör, hakaret vb.) 

 Bir önceki soruda belirlediğiniz kategoriler içerisinde hangi kelimelere bakarak araştırma 

yaparsınız? 

Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın; hakaret, tehdit, şantaj gibi suçlar ve 

5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde incelenmesinin daha uygun olacağı 

sonucu çıkartılmıştır. Bu suçlara ait ilgili kelimelerin ise açılmış davalardan çıkarılmasının daha uygun 

olacağı sonucu çıkarılmıştır. Bunun sonucunda çalışmada temel olarak alınması gereken suç olarak 
hakaret suçu seçilmiş ve bu suça ait anahtar kelime listesi çıkarılmaya çalışılmıştır. Üçüncü adımda ise 

cümlelerin anlam ve duygu yönünden analizinin yapılması için kullanılacak sentiment analizi yöntemi 
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üzerinde çalışmalarda bulunulmuştur. Bu analiz yönteminin başarımına göre sistem tarafından 

yapılacak suç tahmini analizi doğruluk oranı artacaktır.  

Sentiment analizinde, cümle ilk önce doğal dil işleme (Natural Language Processing) 
yöntemleriyle analiz edilecektir. Burada gövdeleme (Stemming) işlemi yapılarak kelime köklerine 

indirgeme işlemi yapılacak daha sonra etkisiz kelimeler (stop words) göz ardı edilecektir. Etkisiz 

kelimeler hemen hemen her cümlede geçebilmekte ve yapılan analizlere pozitif etkisi olmadığı gibi 

negatif şekilde de etkileyebilmektedir. Zemberek adı verilen Türkçe Doğal Dil işleme kütüphanesi 
kullanılarak, incelenecek olan paylaşımın Türkçe bir içerik olup olmadığı belirlenecektir (Eren vd., 

2013).  Sistemde analiz sonucunun karar verilmesi için ise Destek Vektör Makineleri (SupportVector 

Machine) algoritması kullanılacaktır.  

Dördüncü adımda ise ikinci adımda belirlenen kelimelerin geçtiği tweetlerTwitter'ın REST 

API'si aracılığı ile sorgulanarak sisteme alınmaktadır.Twitter REST API; Twitter verilerini 

programatik şekilde okuma ve yazma için erişim sağlamaktadır (Twitter, 2016).   

Beşinci adımda ise alınan tweetlerin üçüncü adımda kararlaştırılan yöntemle sentiment analizi 
yapılarak araştırılan suç unsurunun bulunup bulunmadığına dair bir öngörüde bulunacak bir sonuç 

çıkartılmaktadır. Altıncı adımda dördüncü adımda sisteme alınan tweetlerin ve o tweeti atan 

kullanıcının sisteme kaydedilmesi yapılmaktadır. Yedinci adımda ise kaydedilen kullanıcının diğer 
tweetleri de sorgulanarak bütün paylaşımları hakkında bir araştırma yapılmaktadır. Burada dördüncü 

ve beşinci adımlar tekrar izlenilmektedir. 

Sekizinci adımda ise sistemde bulunan veriler ve analizler sonucu elde edilen çıktılar "Anahtar 
Kelime Sayfası" veya "Kullanıcı Sayfasında" gösterilmektedir. Bu arayüzlerJavanınJavaFX 

kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelime Sayfası 

Suç ve bu suça ait kelimelerin eklendiği ve kelime bazlı paylaşımların aranmasının yapıldığı 
“Anahtar Kelime Sayfası” olarak adlandırılan kullanıcı arayüzü Şekil 3.’teki gibidir.  

 

Şekil 3. Anahtar Kelime Sayfası Arayüzü 

  

 

Suç listesinde, analizinin yapılması kararlaştırılmış suçlar yer almaktadır. Anahtar kelime 

listesi altında ise her bir suça ait kelimeler yer almaktadır. Bu anahtar kelimeler suç unsuru teşkil 

edebilecek kelimelerin bulunduğu bir listedir. Bu her iki liste, kayıtlar üzerinde güncelleme, ekleme ve 
çıkarma işlemleri yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede daha sonra yeni bir suç için analiz 
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yapılabilir veya mevcut bir suç için yeni bir anahtar kelime eklenerek bu kelimeye dayalı bir analiz 

yapımına olanak sağlanabilir. 

Anahtar kelimeler listesinde yer alan kelimelerden bir tanesi seçilerek Twitter Rest API 
aracılığıyla (bir seferde API nin izin verdiği miktarda) seçilen kelime veya kelimelerin geçtiği tweetler 

alınıp sisteme kaydedilip tabloda gösterimi yapılmaktadır. Tabloda tweet atan kullanıcı, paylaşmış 

olduğu tweet (mesaj), tweet in atıldığı tarih ve sentiment analizi sonucu yer almaktadır. Analiz 

butonuna basıldığında tabloda yer alan verilerin analizi yapılarak suç unsurunun bulunup 
bulunmadığına dair tahminde bulunacak şekilde pozitif, negatif veya nötr bilgileri gösterilecektir. 

Ayrıca paylaşımları alınan Twitter kullanıcılarının kullanıcı ismi de oluşturulan veritabanına 

kaydedilecektir. Bu sayede kaydedilen kullanıcının sistemde yer alan veya Twitter'da yer alan diğer 
paylaşımlarının analizinin toplu şekilde görüntülenebilmesi sağlanacaktır. 

Kullanıcı Sayfası 

Tasarlanan sistemde Twitter'dakikullanıcıları temel alarak arama ve analiz yapılabilmesi için 

yapılan arayüz Şekil 4.'teki gibidir. 

 

Şekil 4.  Kullanıcı Sayfası Arayüzü 

 

 

Burada iki farklı kullanım amaçlanmaktadır. İlk kullanım; daha önce anahtar kelimelerle 

yapılan arama ve analiz sonucu elde edilen kullanıcıların listelenerek o kullanıcıların sistemdeki 
tweetlerinin analizi yapılarak gösterilmesidir. Bu kullanıcının sistemdeki tweetleri haricinde 

Twitter'daki diğer paylaşımları da alınarak analiz yapılabilir. Analiz yapacak kullanıcı arayüzde “Ara” 

butonuna basarak kullanıcının sistemde olup olmadığını kontrol ederek analizini yapabilir. İkinci 

kullanımda ise sistemde olmayan kullanıcının paylaşımlarını kullanıcının Twitter’daki kullanıcı ismi 
Twitter Rest API ile kontrol ederek kullanıcı mevcut ise tweetleri getirilerek analizi yapılacaktır. Bu 

şekilde kullanım amacı anahtar kelimelerle yapılan arama esnasında REST API'deki bir sorgulamada 

alınabilecek paylaşım sınırından dolayı sistemde bulunmayan kullanıcıların paylaşımlarına ulaşıp 
analizinin yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.  

 

  



 

200 
 

PROCEEDINGS 

SONUÇ 

Teknolojideki son gelişmeler sonucunda oluşan sosyal medya platformları ismi verilen yeni 

iletişim ortamları ile kullanıcılar yeni bir sosyal çevre edinerek farklı paylaşımlarda bulunmaktadırlar. 
Kullanıcılar bazen bilinçsiz olarak bazen de bilinçli bir şekilde ve kasten suç işleyerek paylaşımlarda 

bulunmaktadırlar. Sosyal medya platformlarının verdiği paylaşım özgürlüğü ve kullanıcıların kendi 

kimliklerini saklayarak oluşturdukları profiller, kullanıcılara her istediği şeyi rahatlıkla paylaşmasına, 

hatta karşı taraftaki kullanıcılara karşı suç işlemesine neden olmaktadır. Bu çerçevede adli mercilere 
yardımda bulunması amacıyla sosyal medya platformlarındaki paylaşımların incelenerek suç unsuru 

bulunup bulunmadığına dair bir öneride bulunması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile 

sosyal medya üzerinde yapılan çalışmalarda eksikliği görülen bu platformlarda yapılan paylaşımlardan 
suç tahmininde bulunarak adli mercilere yardımda bulunabilecek bir sistemin eksikliğinin 

giderilebileceği düşünülmektedir.  Çalışma ilk olarak hakaret suçlarını ele almaktadır; ancak 

çalışmanın bir sonraki aşamasında analizi yapılacak suçların genişletilmesi düşünülmektedir ve bunu 

gerçekleyebilecek yapıda geliştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında karşılaşılan en büyük problemlerden biri suçlara ait kelime listesinin 

çıkartılmasıdır. Bu konuda başvurabileceğimiz kurumlardan suçlara ait örnek davaların alınarak 

incelenmesinin zor olmasından dolayı kelime listesinin en iyi şekilde oluşturulması konusunda sıkıntı 
yaşanmıştır. Bir diğer karşılaşılan zorluk ise bir kelime veya cümlenin kullanım, ortam vb. farklı 

nedenlerden dolayı karar merci tarafından farklı şekilde değerlendirilebileceğinden ilgili söylemin suç 

olup olmayacağına dair kesin bir sonuç olmamasıdır. Bundan dolayı duygu analizini yapacağımız 
yapıdan önce kelimelerin ve cümlelerin yeterli ölçüde derecelendirilmesinin yapılmasında zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında karşılan zorluklar giderilmeye çalışılarak duygu 

analizinin farklı algoritmalarla test edilerek en iyi sonucu veren algoritmanın bulunması sağlanarak 

hakaret suçu ile birlikte farklı suçlarında tahmininde bulunacak bir sistemin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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OPTİK MAĞAZALARINDA BİLGİ SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: İZMİR İLİ UYGULAMASI 

 

Nezih Metin ÖZMUTAF1, Elif AKTEKİN2, Koray ÇITA3 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi, 3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

 

Öz 

Araştırmanın temel amacı, İzmir ilinde yer alan optik mağazalarındaki bilgi sisteminden elde edilen 

bilgilerin müşteri memnuniyetine etkisine yönelik yönetici algılarının belirlenmesidir. Araştırmaya yönelik 

olarak hazırlanan anket formu İzmir ili kapsamında yer alan optik mağazaları çerçevesinde yüz yüze anket 

yöntemi ile Nisan 2016 – Haziran 2016 tarihleri arasında 104 optik mağazası yöneticisine uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda optik mağazalarında bilgi sisteminden elde edilen data / bilgilerin müşteri memnuniyetini 
pozitif yönde etkilediği algısı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: bilgi sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti, optik mağazaları 

 

THE EFFECT OF THE INFORMATION OBTAINED FROM THE INFORMATION 

SYSTEMS IN OPTICAL STORES TO THE CUSTOMER SATISFACTION: THE CASE OF 

IZMIR 

 

Abstract 

The main aim of this research is to determine managers’ perceptions of the data obtained from 

information systems for the effect on customer satisfaction in the optical stores in İzmir. The questionnaire 

prepared on this subject and on April 2016 – June 2016 was applied to the 104 optical stores managers. At the 
end of the research it is concluded that, information obtained from information systems using in the optical 

stores, effectsthe customer satisfaction in the positive way.  

Keywords: information systems, CRM, customer satisfaction, optical stores 

 

GİRİŞ 

Bilgi günümüzde örgütler için başlı başına önemli olmakla birlikte yönetilmesi gereken 

stratejik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bilginin planlanması, yaratılması, 
stoklanması ve kullanımı öz bir ifadeyle yönetilmesi önem arz etmektedir (Akdemir, 2014:78).    

Bilginin yönetilmesi bağlamında önemini ortaya koyan temel olgu ise organizasyonların 

pazarda var olup olmaması ile ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle bilgi uzun dönemde sürdürülebilir 
büyüme ve karlılığı müşteri beklentilerini karşılayarak sağlamayı beraberinde getirmektedir 

(Barutçugil, 2002:68). Bu bağlamda işletmenin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve üretkenliğini 

arttırmak amacıyla geliştirilen bilgi sistemlerinin etkin kullanımı işletmelerin farklılık yaratma 
sürecine katkı sağlayabilecektir. 

Özellikle müşteri odaklı pazarlama anlayışının önem kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan 

müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığı gibi kavramlar bilgi yönetim sistemlerinden müşteri ilişkileri 

yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamıştır(Kaşıkçı, 2002:16).Müşteri ilişkileri günümüzde sadece 
satış eylemi değil satış öncesi, satış ve satış sonrası karşılıklı yarar sağlamayı baz alan bir yapıda 

ortaya çıkmaktadır (Odabaşı, 2000:3). Bu çerçevede müşteri ilişkileri yönetiminin temelde iki temel 

hareket noktasından birincisinin müşteriden bilgi edinme, ikincisinin de müşteriye bilgi aktarmak 
olduğu ifade edilebilir.Müşteriden bilgi edinme, müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi 

daha iyi algılama ve onun beklentileri çerçevesinde firmanın kendisini daha iyi yönlendirmesi 

sürecidir. Müşterilerle iletişim içinde olmak, onların tercihleri ve satın alma davranışları ile ilgili 

önemli bilgiler elde edilmesini sağlamaktır. Bu bilgilerle ilgili veri tabanları oluşturmak, işletme ile 
müşteriler arasında iletişimi etkinleştirecek teknolojiler geliştirmek oldukça önemlidir(Reichheld, 

1993akt: Karaca, 2010). 
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Bu bağlamda çalışmanın uygulama alanını, müşteri ilişkilerinin ve ilişkisel pazarlamanın 

yoğun olarak kullanıldığı küçük perakende işletmelerden olan optik mağazalar oluşturmaktadır. Optik 

mağazalar nitelikli ürünlerle birlikte uzmanlık gerektiren sağlık hizmeti sunumunu 
ağırlıklıgerçekleştiren işletmeler olarak ifade edilebilir.Bu nedenle optik mağazalarda kullanılan bilgi 

sistemlerinin kapsamını,mağaza işletim sistemlerinin yanı sıra sağlık sunucuları arasındakientegrasyon 

sistemleri deoluşturduğu belirtilebilir. Çalışmamızda optik mağazalarda kullanılan bilgi sistemlerinden 

elde edilen bilgiler ve bu bilgilerin etkin kullanımı sonucunda müşteri memnuniyetine etkisiortaya 
konulabilmektedir. Müşteri memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmaların büyük bir bölümü müşteri 

memnuniyetini müşteri algıları ile ortaya koymaktadır. Bu çalışmada müşteri memnuniyeti yönetici 

algılarıyla ortaya konulmaktadır. Bilgi sistemlerinden elde edilen bilgileri kullanarak, işletmesine 
fayda oluşturma amacında olan yöneticilerin algılarının ortaya konması, bu sistemlerin etkin 

kullanılma durumunu da ortaya koymaktadır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Bilgi Sistemleri   

1990’ların ortasında itibaren müşteriler ve diğer paydaşları ile ilgili tüm iş ilişkilerini dijital 

olarak sağlama ve arabuluculuk yapmanın önem kazanması ile dijital işletmeler oluşmaya başlamıştır 
(Hoşcan, 2005:4). Bunu başarabilmek için ise bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerinin kullanılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemler, işletmelerin artan yük altında gerekli hizmet kalitesi 

sürdürülebilirliğini devam ettiren (Frieder, 2008:29) ve yöneticiler, müşteriler, işletme çalışanları 
arasındaki iletişimi kolaylaştırarak kurumsal bir yapının atılmasına temel oluşturabilecek sistemlerdir 

(Dinç ve Varıcı, 2008:70). 

Bir bilgi sistemi, girdi olan veriyi insan, donanım, yazılım, iletişim ağları, kurallar ve prosedür 

süreçlerinden geçirerek bilgi yelpazesi olarak çıktı sağlamakta ve bu bilgilerin depolanması, geri 
alınması, dönüştürülmesi ve yayılmasının organize edilmesini sağlamaktadır (Gupta, 2011:18). Başka 

bir bakış açısı ile bilgi sistemleri organizasyon içi ve dışından, gereksinim duyulan veriyi toplayan, 

işleyerek enformasyona dönüştüren, depolayan ve ileten insan makine uyumlu bütünleşik bir sistem 
olarak tanımlanmaktadır (Anameriç, 2005:3).  

Araştırmamıza konu olan optik mağazalarda bilgi sistemleri kapsamında kurumsal mağaza 

yönetim sistemlerinin yanı sıra sağlık kurumları entegrasyon sistemi olanMedulakullanılmaktadır. 
Perakende optik mağazaların işletim sistemleri kapsamında ürün-stok yönetimi, müşteri ilişkileri 

yönetimi, cari işlemler ve finans yönetimi, satış-sipariş yönetimi, resmi kurum- reçete işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki optik mağazalarda kullanılan belli başlı mağaza yönetimi bilgi 

sistemleri, NebimWinner, Siber Optik, Netsis gibi yazılım programlarıdır (URL 2, URL 3). 

MEDikal ve ULAk kelimelerinden oluşan Medula sistemi, Türkiye’de Sağlık Bakanlığının 

oluşturduğu, Genel Sağlık Sigortasının (GSS) bilişim ayağıdır. Sağlık tesislerinin iç süreçlerine 

müdahale etmeksizin, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödenmesini 
gerçekleştirmek için oluşturulan bütünleşik otomasyon sistemidir. Sağlık kuruluşlarının, verdikleri 

hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 

ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir. Medula Sistemi ile temelde 

Hasta kabul ve takip işlemleri, reçete sevk işlemleri, ödeme ve fatura takip işlemleri, sağlık raporu 
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Medula kapsamında dört temel modül vardır. Bunlar Medula Hastane, 

Medula Doktor, Medula Eczane ve MedulaOptik’tir. Optik mağazalar Medula Optik sistemi ile SGK 

ve diğer paydaşlarının oluşturduğu verilere ulaşabilmekte ve yeni veri girişi yapabilmektedir (URL 1, 
URL 4).     

Müşteri Memnuniyeti Oluşturmada Bilgi Sistemlerinin Rolü 

Küçük ölçekli işletmeler müşteri memnuniyetini sağlamak için müşteri ilişkilerinde daha 
aktiftir. Bireysel ihtiyaçları karşılama konusunda daha avantajlıdırlar. Bu avantaj küçük perakende 
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işletmelere rekabet üstünlüğü yaratmaktadır(BrodieandCoviello, 1997akt:Dalkılıç, 2006).Bu fırsatın 

bir işletmedeki tüm çalışanlarca gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için, bir yönetim yaklaşımı, 

örgütsel düzenleme ve motivasyon sistemleri gerekir. Aynı zamanda farklı şubelerdeki, milyonlarca 
müşteriyi ilgilendiren yaklaşımlar, insan beyninin bireysel limitlerini aşarak kurumsal açıdan ciddi ve 

profesyonel yaklaşımları devreye almayı gerektirir. Bilgi yükünü işleyen bilgi teknolojileri yardımıyla, 

Müşteri İlişkileri Yönetimi ortaya çıkmakta ve işletmenin günlük yaşamının bir parçası olmaktadır 

(Demirel ve Zengin, 2004). 

Müşteri İlişkileri Yönetimi ile elde edilen istatistiksel veriler işletmeleri müşteri ve endüstri 

hakkında daha bilgili ve onlarla daha yakın bir ilişki halinde olmaya yönlendirmiştir. Böylelikle 

müşterilerinin istediklerini dikkate almakta, müşterilerinden öğrendikleri bilgilerle üretim, satışve 
pazarlama fonksiyonlarını gözden geçirerek, ürettikleri ürünleri/hizmetleri müşterilerin istedikleri 

özelliklerde sunmaya gayret göstermektedirler. İşletmeler müşteri memnuniyeti ile birlikte sadık 

müşteriler oluşturmak için fiyat, sunum veya ürün bileşenlerini belirli müşteriler için adapte etme 

yolunu seçmektedirler. Özel yarar sağlayan üyelik programları düzenlemek, sık alışveriş yapan 
müşterilere ödül programları oluşturmak, müşteri şikâyetlerinin kısa zamanda çözülmesi yolunda 

adımlar geliştirmek gibi (Selvi, 2007).  

Müşteriyle iletişim noktasında müşteri hizmetlerinin önemi yüksektir. İnsanlar kötü 
deneyimlerini iyi deneyimlerine oranla iki kat daha fazla aktarırlar. Bu oran günümüzde web 

ortamında sosyal medya araçlarının da etkisiyle dört katına çıkmıştır. Bununla birlikte pozitif 

deneyimlerin etkisi de yüksektir. Goodman'ın araştırmasına göre pozitif deneyimlerini aktaran 
müşteriler, diğer müşterilerin % 40’nın ürünü denemesine neden olmuştur (Goodman, 2009). Bu 

nedenle işletmelerin kullandıkları bilgi sistemlerine sosyal medya ve web uygulamalarına entegre 

sistemler işletmelerin yeni müşteriler kazanmasını sağlayabilmektedir.Bilgi sistemlerinden elde edilen 

bilgiler müşterilerle iletişim ve etkileşimi geliştirerek müşteri memnuniyetine pozitif yönde etki 
etmektedir (GrigoroudisandSiskos, 2009: 263,264).  

 

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın temel amacı, İzmir ilinde yer alan optik mağazayöneticilerinin, optik 

mağazalarında kullanılanbilgi sistemlerinden elde edilen bilgilerin müşteri memnuniyetine etkisine 
yönelik algılarının belirlenmesidir. Yönetici algılarının belirlenmesi, bilgi sistemlerinden elde edilen 

bilgilerin  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma için hazırlanan anket formu iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
araştırmanın bağımsız değişkenleri olan yaş, eğitim durumu, görev alanı, mesleki çalışma süresi, 

işletme yaşı, kullanılan bilgi sistemi, bilgi sisteminin kullanım süresi, bilgi sistemini kullanma sıklığı, 

bilgi sistemini kullanma yeteneği ve bilgi sisteminden memnuniyet yer almaktadır. Anketin ikinci 
bölümünde optik mağazalarında bilgi sisteminden elde edilen dataların / bilgilerin müşteri 

memnuniyetine etkilerine yönelik 17önerme yer almıştır. Önermelere istatistiksel değerlendirmeler 

için 5’li Likert ölçeği kapsamında kesinlikle katılmıyorum için 1, katılmıyorum için 2, orta düzeyde 

katılıyorum için 3, katılıyorum için 4, kesinlikle sisteminin katılıyorum için 5 ağırlık değeri 
verilmiştir.17 önerme faktör analizi sonucu 5 faktör altında toplanmıştır.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

İzmir ilinde yer alan optik mağaza sayısı 481 ‘dir(EGOF, 2016)Araştırmaya yönelik olarak 

hazırlanan anket formu İzmir ili kapsamında yer alan optik mağazaları çerçevesinde yüz yüze anket 

yöntemi ile Nisan 2016–Haziran 2016 tarihleri arasında 104 optik mağazanınyöneticisine 
uygulanmıştır.Anketlerin tamamı analizlere dâhil edilmiştir.   
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Araştırmada istatistiksel analizler kapsamında SPSS yazılımı kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında faktör analizi ve evren ortalamasına dayalı t testiyapılmıştır.    

Araştırmanın Teorik Modeli 

Araştırmanın teorik modeli, optik mağazası yöneticilerinin optik mağazalarında bilgi 

sisteminden elde edilen data / bilgilerin müşteri memnuniyetine etki ettiği varsayımı üzerine 

kurulmuştur.Şekil 1’de optik mağazası müşterilerine ait kişisel bilgiler (doğum tarihi, evlenme 

yıldönümü, iletişim bilgileri, mesleği, fotoğrafı, gelir ve sosyal güvence durumu), reçete bilgileri, 
tercihlerine yönelik bilgiler, cari durum bilgileri, mağazanın düzenlediği özel indirim ve kampanyalar, 

trend ve/veya inovatif ürün bilgisi, ürün tanım ve takip/stok bilgilerinin, müşteri memnuniyeti 

etkileşiminde pozitif yönde etkisi olacağı düşünülmüştür. Model kapsamında aksi durumda ise bu 
bilgilerin elde edilmesinin müşteri memnuniyetine etkisinin nötrya da negatif yönde olacağı 

görülebilecektir (Bkz. Şekil 1). 

Şekil 1. Araştırmanın Teorik Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın Temel Hipotezi 

H0:Optik mağazalarında bilgi sisteminden elde edilen  …faktörü kapsamında müşteri 
memnuniyeti pozitif yönde etkilenmemektedir. 

H1:Optik mağazalarında bilgi sisteminden elde edilen  …faktörü kapsamında müşteri 

memnuniyeti pozitif yönde etkilenmektedir. 

 

BULGULAR 

Bağımsız Değişkenlere Yönelik Bulgular 

Ankete katılanyöneticilerin(n=104) genel yaş (min-max=21-67) ortalaması ve standart 

sapması 34,5±11,03’tür.  

Katılımcıların çoğunluğu üniversite mezunudur. Yönetim pozisyonu açısından mesul müdür 

ve mağaza yöneticisi ağırlıklı dağılım görülmektedir. Yöneticilerin deneyim sürsi 10 yıl üstü grupta 
daha fazladır. İşletme yaşı ise 10 yıl ve üstü grupta oldukça fazladır (Tablo 1).  

Optik mağazalarında kullanılan bilgi sistemi siber, nebim, medula, netsis ve özel şeklinde 

çoktan aza doğru sıralanmaktadır. Bilgi sistemini kulllanım süresi yoğun olarak 10 yıl ve altı 
gruptadır. Bilgi sistemini kullanım yoğunluğu ağırlıklı olarak günlüktür. Bilgi sistemini kullanım 

yeteneğine yönelik yönetici algısı yüksek düzeyde en fazladır. Bilgi sisteminden memnuniyet de 

yüksek düzeyde en fazladır (Tablo 2). 

  

Müşteri Memnuniyeti 

Etkileşimi 

Bilgi Sisteminden Elde Edilen 

Bilgiler 

 

-Pozitif yönde etkilenme 

-Nötr durum 

-Negatif yönde etkilenme 

-Doğum tarihi, evlenme, yıl 

dönümü, 

-Müşteri iletişimi (tel, adres, mail) 

-Müşterinin mesleği 

-..... 
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Tablo 1. Sosyo-Demografik Sorular 

Eğitim n % Konum n % 

Lise 36 34,6 İşyeri Sahibi 19 18,3 

Üniversite 62 59,6 Mesul Müdür 42 40,4 

Lisansüstü 6 5,8 Mağaza Yöneticisi 43 41,3 

Toplam 104 100,0 Toplam 104 100,0 

Deneyim (Yıl) n % İşletme Yaşı (Yıl) n % 

10< 45 43,3 10< 31 29,8 

>=10 59 56,7 >=10 73 70,2 

Toplam 104 100,0 Toplam 104 100,0 

 

Tablo 2. Bilgi Sistemi 

Bilgi Sistemi n % Kullanım Süresi n % 

Medula 21 20,2 10< 85 81,7 

Nebim 23 22,1 >=10 19 18,3 

Netsis 20 19,2 Toplam 104 100,0 

Özel 8 7,7 Kullanım Yoğunluğu n % 

Siber 32 30,8 Günlük 102 98,1 

Toplam 104 100,0 Aylik 2 1,9 

Kullanma Yeteneği n % Toplam 104 100,0 

Yüksek 70 67,3 Memnuniyet Düzeyi n % 

 Orta 27 26,0  Yüksek 70 67,3 

 Düşük 7 6,7  Orta 27 26,0 

 Toplam 104 100,0  Düşük 7 6,7 

    Toplam 104 100,0 

 

Ölçüm Aracının Güvenirliği 

Anketinikinci bölümünde yer alan 17 önermeye faktör analizi uygulanmıştır. Temel bileşenler 
analizi tercih edilmiştir.Kaiser-Meyer-Olkindeğeri 0,634 ve Bartlett Küresellik Testi sonucunda sıfır 

hipotezi (H0: korelasyon matrisi birim matristir) reddedilmiştir ( 2

136 =773, 593, p=0.000). Anti imaj 

korelasyon matrisinin köşegen değerleri 0,827- 543 arasında değer almıştır.  Bu bulgulardan haraketle 

17 soruluk önerme faktör analizini uygundur.  Faktör analizi sonucu5 faktör oluşmuştur. Faktörler 
toplam varyansı % 66,487 oranında açıklamaktadır. Toplam varyansın, birinci faktör %15,417’sini, 

ikinci faktör %14,450’sini, üçüncü faktör %13,590’ını, dördüncü faktör %12,682’sini ve beşinci faktör 

%10,348’ini açıklamaktadır. Beşfaktörlük yapının Cronbach Alfa değeri 0.836’dır. İç tutarlılık 
sağlanmıştır. Bu sonuca göre ankette yer alan önermelerin işaret ettiği faktörlerin konuyu yüksek 

düzeyde güvenilir bir seviyede açıkladığı belirlenmiştir (Tablo 3).   
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Tablo 3. Faktör Analizi ve Güvenirlik 

Optik mağazalarında bilgi sisteminden elde edilen 

…………bilgisi müşterimemnuniyetini pozitif yönde etkiler 
Faktör 

Cronbach Alfa 

Skorları 

1 2 3 4 5 Genel=0,836 

Müşterinin mesleği ,883 ,084 -,138 ,143 ,042 ,490 

,706 
Müşterinin gelir durumu ,661 ,042 ,112 ,243 -,073 ,637 

Müşterinin sosyal güvence durumu ,592 ,264 ,395 -,188 ,058 ,683 

Müşteriye ait doğum tarihi, evlenme yıldönümü vb. ,570 -,093 ,224 ,148 ,145 ,701 

Gruplara (öğrenci, emekli, genç, mesleki) yönelik kampanya ,128 ,794 -,015 ,102 ,109 ,661 

,730 

Yeni sezon (moda) ürünler ,283 ,657 ,013 ,443 -,278 ,667 

Kişiye Özel indirimler -,055 ,593 ,121 ,260 ,319 ,663 

Kurum çalışanlarına ait özel indirimler -,157 ,551 ,228 ,333 ,293 ,704 

Özel günlere yönelik kampanyalar ,510 ,531 ,185 -,152 ,144 ,725 

Müşterinin reçetesine ait ,075 -,037 ,892 ,028 ,158 ,544 

,757 Müşterinin bir sonraki muayene tarihi ,181 ,139 ,768 ,067 ,250 ,657 

Müşterinin tercih ettiği markalar ve modeller ,060 ,104 ,747 ,068 -,249 ,752 

İnovatif/teknolojik ürünler ,241 ,250 ,067 ,835 -,045 ,395 

,714 Müşteri cari durum ,013 ,301 -,008 ,719 ,193 ,618 

Ürün tanım ve takip (barkod) ,229 -,143 ,130 ,577 ,481 ,688 

Mağazadaki imajı (ürün, hizmet vb.) -,009 ,232 ,088 ,206 ,826 - 
,534 

Müşterinin iletişim (tel, adres, mail) ,438 ,333 -,017 -,107 ,572 - 

 

Beş faktör için de H1 hipotezi kabul edilmiştir. Katılımcılara göre optik mağazalarında bilgi 

sisteminden elde edilen bilgiler beş faktör için de müşteri memnuniyeti pozitif yönde etkilenmektedir 
(Tablo 4). 

Tablo 4. Tek Örnek t Testi 

Faktör n sx   

Tek Örnek t testi 

(Test Değeri 3 ≤ μ) 

t p 

f1 104 3,7±,88 8,321 ,000 

f2 104 4,3±,52 26,191 ,000 

f3 104 4,4±,68 21,744 ,000 

f4 104 4,1±,74 15,855 ,000 

f5 104 4,3±,73 19,317 ,000 

 

SONUÇ 

Son yıllarda optik mağazalarında kullanılan bilgi sistemleri bir kayıt tutmanın çok ötesinde 
müşteri memnuniyetini de doğrudan etkileyen data / bilgi edinimini sağlayıcı bir rol oynamaktadır. Bu 

çalışma kapsamında da yöneticilerin müşteri memnuniyetini etkileyici bilgilere bilgi sisteminden 

ulaştıkları belirlenmiştir.  

Bilgi sisteminden elde edilen ve müşteri memnuniyetini ileri düzeyde etkileyen beş faktör 
kapsamındaki konular arasında; müşterinin mesleği, gelir durumu, sosyal güvence durumu, doğum, 

tarihi, evlenme yıl dönümü bunun yanı sıra reçete, bir sonraki muayene tarihi, tercih ettiği markalar ve 

modellere yönelik bilgiler öne çıkmaktadır. Diğer taraftan gruplara yönelik kampanyalar, yeni sezon 
ürünler, kişiye özel indirimler, kurum çalışanlarına ait özel indirimler ve özel günlere yönelik 

kampanyalar kapsamındaki bilgiler de müşteri memnuniyeti kapsamında önemli bilgileri içermektedir. 

Ayrıca inovatif teknolojik ürünler, müşteri cari durumu ve ürün tanım / takip konularına yönelik 
bilgiler de müşteri memnuniyetini etkileme de önemli olarak belirlenmiştir. Mağaza imajı ve müşteri 
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iletişimi de bu bağlamda müşteri memnuniyetini ileri düzeyde etkileyici bilgilere sahip olarak 

bulunmuştur. 

Bilgi sistemlerinden elde edilen bilgileri kullanarak, işletmesine fayda oluşturma amacında 
olan yöneticilerin algılarının ortaya konması, mevcut bilgi sistemlerinin kullanımının 

yaygınlaştırılmasıyla birlikte yenilikçi ürünlerin ve sistemlerin geliştirilmesinin sağlanması 

beklenmektedir. 

Optik mağazalar gibi hastane, eczane ve sağlık hizmeti sunumu gerçekleştiren diğer kuruluşlar 
için debilgi sistemlerini, sağlık kurumları entegrasyonunu sağlamanın yanı sıra verilerin müşteri 

memnuniyetini sağlamak vegeliştirmek amacıyla da kullanılması beklenmektedir. Müşteriden elde 

edilen kişisel bilgiler ve sağlık hizmeti kullanımı ile ilgili her türlü bilginin etkin kullanımısağlık 
hizmetlerinde kullanılan bilgi sistemlerinin geliştirilmesininve sistemler arası entegrasyonun 

sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma ile aşağıdaki katkılar sağlanmıştır: 

i.Bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin küçük ölçekli işletme kapsamında yer alan optik 
mağazalarında aktif olarak kullanıldığı ve bunun müşteri memnuniyeti konusunda büyük 

faydalar sağladığı belirlenmiştir, 

ii.Araştırma, uygulama boyutu ile sektörel olarak, teorik boyutu ile de bilimsel açıdan katkılar 
sağlamıştır.  

iii.Araştırma metropol niteliğindeki İzmir ilinde gerçekleştirildiği için Türkiye genelini temsil 

niteliği taşımaktadır.  
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KURUMSAL SOSYAL MEDYA KULLANIMI:BİR VAKA ANALİZİ 

 

Müge KLEIN1, Ela Sibel BAYRAK MEYDANOGLU1 
1Türk-Alman Üniversitesi 

 

Öz 

Son yıllarda kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşan sosyal medya uygulamaları artık kurumsal 

ortamlarda da kullanılarak şirketlere faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada sosyal medya uygulamalarının 

kurumsal kullanımı incelenecektir. Bunun için ilk önce kullanım olanakları çeşitli açılardan değerlendirilecek ve 

kurumda hangi tür sosyal medya uygulamalarının hangi amaçla hangi iş süreçlerinde kullanılabileceği teorik 

olarak belirlenecektir. Çalışmanın amacı teorik olarak belirlenen kurumsal sosyal medya kullanım beklentilerinin 

pratik olarak ne kadar gerçekleştiğini tespit etmektir. Bu bağlamda çalışmada büyük ölçekli bir beyaz eşya 
üretim işletmesinin kullandığı sosyal medya stratejileri ve uygulamaları bir vaka örneği olarak incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda vaka örneğinde beklenenden daha az sayıda uygulamanın daha az sayıda iş sürecinde 

kullanılmış olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sosyal medya, sosyal yazılım, Web 2.0, kurumsal Web, Enterprise 2.0,  

 

APPLICATION OF SOCIAL MEDIA IN BUSINESS: A CASE STUDY 

Abstract 

The expanding use of social media applications in business entail a lot of benefits. The using 

possibilities of these applications in business will be analyzed in thiswork. For his purpose first of all the using 

possibilities according to several view points will be assesssed and it will be theoretically asserted which type of 

social media applications can be used for which type of business processes. The purpose of this work is to 

compare the theoretical expectations about using scenarios with the practice and to point out if and to what 

extent the theoretical expectations are practically realised. In this context a case study analysis about the social 

media strategies of a large-scale white-goods production firm will be conducted. The finding of the case study is 

that less social media applications in less business processes have been used than theoretically expected.  

Keywords: Socialmedia, socialsoftware, Web 2.0, business Web, Enterprise 2.0   
 

GİRİŞ 

Klasik İnternet ortamında içeriğin ön planda bulunduğu ve tek taraf üzerinden sunulduğu Web 

uygulamaları bilgi dağıtımını amaçlamaktaydı. Web 2.0 başlığı altında toplanan yeni teknolojik 
gelişmeler sayesinde kullanıcının da içerik sunabildiği kullanıcı merkezli bir İnternet modeline geçildi 

(Schönefeld, 2009). O’Reilly (O’Reilly, 2007) Web 2.0 teknolojisinin en belirgin özelliklerini kısaca 

şöyle özetlemektedir: 

 Servis odaklı platform: Kullanıcılar İnternet ağı üzerinde verilerini ve uygulamalarını 

yönetebilir. Web 2.0 teknolojisiyle geliştirilen yazılım platformları kullanıcılara gerekli veri 

ve uygulama servisi vermeyi amaçlar.  

 Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik: Kullanıcılar özel bir eğitim ve bilgi 

gerekmeksizin Web 2.0 destekli platformlar üzerinde içerik geliştirebilir ve ağ üzerinde 

yönetebilir. 

 Zengin kullanıcı ara yüzü: Web 2.0 yazılımlarının kullanıcı ara yüzünün alışılmış yazılım 

sistemlerinkinden daha farklı olmaması sebebiylekullanıcı için kullanımları kolaydır.  

80’li yıllarda Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Çalışma Sistemleri (CSCW – 

ComputerSupportedCollaborativeWork) adı altında ilk kez anılmış olan (Wilson, 1991: 6) ve 

kullanıcıları arasındaki iletişimi, işbirliği ile çalışmayı ve bilgi alışverişini destekleyen sosyal yazılım 
sistemleri günümüzde İnternet üzerinden Web 2.0 teknolojilerine dayanan sistemlerdir. Web 2.0 



 

211 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

teknolojileri destekli sosyal yazılım sistemleri bağlamındasosyal medya kavramı da yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Back vd. 2012: 2). Facebook, Twitter, Wikipedia, Youtube gibi özellikle kişilerin 

özel hayatlarında kullandıkları sosyal medya uygulamaları son yıllarda kurumsal olarak ta yaygınca 
kullanılmaya başlanmıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010).Web 2.0 uygulamalarının kurumsal kullanımı 

sonucu yeni iş modelleri oluşmakta ve kurumların hem kendi bünyelerindeki süreçlerinde hem de dış 

dünyayla olan süreçlerinde sınırlar ortadan kalkmaktadır (Schönefeld, 2009: 39). Kurumların personel 

yönetiminden pazarlama süreçlerine kadar kullanımı mümkün olan sosyal medya uygulamalarının 
kullanım amaçları başında iletişim, işbirliği ve bilgi yönetimi gelir.   

Bu çalışmanın amacı sosyal medya uygulamalarının kurumsal kullanım alan ve amaçlarını 

teorik bir yaklaşımla belirledikten sonra bu konuda bir vaka analizi yaparak teorik sonuçların 
geçerliliğini pratik anlamda test etmektir. Çalışmanın bundan sonraki ilk bölümünde sosyal medya 

araçları genel olarak incelenecek ve kurumsal alanda sağlayacakları faydalar belirlenecektir. Daha 

sonraki bölümde kurumsal sosyal medya uygulamalarının kullanım alanları ve amaçları incelenecektir. 

Bundan sonra bir vaka çalışması analizi yapılacak ve önceki bölümde belirlenen alan ve amaçların 
pratikte ne kadar gerçekleştirildiği belirlenecektir. Son bölüm sonuç ve değerlendirmeyi içermektedir.  

 

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI 

Her gün sayısı artmakta olan sosyal medya uygulamaları kullandıkları teknolojiye ve işleyişlerine göre 

gruplandırılır. Bu çalışmada kurumsal alanda kullanılabilecek sosyal medya uygulama grupları 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 Sosyal ağ platformları 

 Blog uygulamaları 

 Microblog uygulamaları 

 Wiki 

 Medya portalleri 

Sosyal medya uygulamalarının başında topluluk oluşturmayı mümkün kılan ve bu sayede kişiler 

arasındaki sosyal ilişkileri destekleyen ve yöneten sosyal ağ platformları yer alır. En tanınmış örneği 

Facebook olan sosyal ağlar üye kullanıcılar için bir kimlik oluşturarak diğer kullanıcılarla etkileşim 

haline geçmesine olanak sağlar. Kullanıcılar arasındaki iletişimin hem eşzamanlı hem de zaman 
uyumsuz gerçekleştiği sosyal ağlarda kişiler takip ettikleri kişilerin oluşturdukları içerikleri görebilir, 

yorumlayabilir ve hatta başka kişilerle paylaşabilir.Bir yandan kurum çalışanları arasındaki iletişimi 

desteklerken (Schönefeld, 2009: 71) bir yandan da kurumun dış dünyayla, özellikle müşterileriyle olan 
ilişkilerini destekleyen sosyal ağ uygulamalarının kurumsal kullanım olanakları şöyle özetlenmektedir 

(Koch ve Richter, 2009: 20): 

 Müşteri ilişki yönetimi kapsamında tavsiye pazarlaması: Sosyal ağ uygulaması üzerinde 

müşterinin izlediği markadan etkilenmesi ve bunu arkadaşlarıyla paylaşması 

 Müşteri desteği: Sosyal ağ platformu üzerinden müşterilere servis desteği sağlanması 

 İnsan kaynakları: LinkedIn gibi özel insan kaynakları alanındaki sosyal ağlar veya 

Facebook üzerinden iş olanaklarının ilanı ve personel aranması 

 Pazar araştırması: Sosyal ağ platformları üzerinden yapılan pazar araştırmaları veya 

müşteri hareketlerinin izlenmesiyle varılan araştırma sonuçları  

Diğer bir yaygın sosyal medya uygulaması blog uygulamalarıdır. Blog bir kişi veya bir grup 

tarafından geliştirilen ve yönetilen günlüklerdir. Yazarın istediği herhangi bir konuda yazılan blog 
içerikleri kronolojik olarak en yenisinden en eskisine doğru sıralanır ve saklanır. Blog 

kullanıcılarıblog içeriklerini okuyabilir ve yorumlayabilir. Blog uygulamaları kurum çalışanlarının 

kendi aralarında ve/veya müşterilerle zaman uyumsuz iletişim için uygundur (Klein, 2013). Kurumlar 
farklı konular için blog içerikleri oluşturabilir. Bunlardan en yaygın görülenleri ürün blogu, marka 

blogu, şirket blogu, proje blogu, müşteri blogu, CEO blogugibi uygulamalardır (Schönefeld, 2009: 61; 

Koch ve Richter, 2009: 37).Yapılan araştırmalar blog uygulamalarının en yaygın kurumsal sosyal 
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medya uygulaması olduğunu göstermektedir (Bughin vd. 2011). Blog uygulaması kurum içinde proje 

ve bilgi yönetimi amaçlı kullanılmakta ve bu şekilde usta bilgisi kolay bir şekilde toplanmakta ve 

paylaşılmaktadır (Koch ve Richter, 2009: 27).  

En tanınmış örneği Twitter olan microbloguygulamaları kısa mesajların kullanıcılar ve 

takipçileri arasında eş zamanlı paylaşıldığı bir platformdur. Teknik açıdan microblog uygulamaları 

blog uygulamalarına benzeseler de kullanım amaçları çok farklıdır. Microblog uygulamalarında 

kullanıcı bulunduğu durum hakkındaki duygu ve düşüncelerini kısaca takipçileriyle paylaşır (Back 
vd.2012: 22). Kurumsal ortamlarda microblog uygulamaları kurumla ilgili olayları ve kararları takip 

amaçlı kullanılır ve kurum içindeki ve dışındaki iletişimi destekleyecek yeni bir potansiyel kanal 

oluşturur (Schönefeld, 2009: 78; Richter ve Koch, 2011: 26). Karşılaşılan en büyük sorunun kurumsal 
verilerin korunması ve güvenliği konularının olması kurumlarda kapalı ve özel microblog 

uygulamaları geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Microblog, kurumda çalışanların birbirlerini daha 

iyi tanımalarının ve bazı konular hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarının şirkete fayda 

sağlayacağı her durumda kullanılabilir (Koch ve Richter, 2011: 29).  

Kullanıcılar tarafından ortak oluşturulabilen ve yayımlanabilen metinleri yönetme amacı 

güden sosyal medya uygulaması Wiki uygulamasıdır. Wiki, işbirliği ile web tabanlı metin yönetim 

platformudur (Back vd. 2012: 43). Kurumsal Wiki uygulamaları grup çalışma sonuçlarının ortak 
olarak oluşturulmasını amaçlar (Schönefeld, 2009: 56). Tipik bir bilgi yönetimi aracı olan Wiki, 

organizasyonun içindeki veya dışındaki çalışma gruplarının iletişim ve işbirliği içinde çalışmalarını 

destekler.  

Web 2.0 teknolojisi destekli uygulamalar resim ve video içeriklidir. Özel kişilerin ve benzer 

şekilde kurumların resim ve videolarını paylaştıkları medya portalleri de sosyal yazılım uygulaması 

olarak kabul görür. Kurumsal kullanım amacı kurum içinde ve dışında kurum ve özellikle ürünler 

hakkında bilgi paylaşımı olan bu uygulamalar kurumların özellikle tercih ettikleri basit sosyal yazılım 
uygulamalarıdır. Bu tür uygulamalar teknik açıdan farklı şekilde geliştirilseler de amaçları resim ve 

videoların ağ üzerinden paylaşımıdır. En tanınmış video paylaşım portalı olan Youtube, videoları ağ 

üzerinden sunmakta ve yorumlamaya olanak sağlamaktadır. Youtube videoları Facebook gibi sosyal 
ağ uygulamalarına da kolayca eklenerek diğer sosyal medya yazılımlarını da zenginleştirir. Sosyal ağ 

ve blog uygulamalarının karışımı olan Instagramuygulaması ise fotoğraf ve videoların sosyal ağ içinde 

paylaşıldığı ve blog uygulaması gibi kronolojik olarak sıralandığı bir uygulamadır. Benzer bir 
uygulama olan Pinterest ise takipçilerine belirli konu başlıkları altında medya içerikleri sunar.  

 

SOSYAL MEDYANIN KURUMSAL KULLANIMI 

Yukarıdaki bölümde kısaca bahsedildiği gibi sosyal medya uygulamaları kurumsal alanda 
çeşitli amaçlar için çeşitli süreçlerde kullanılmaktadır. Sosyal medya uygulamalarının kurumsal 

kullanımı üç farklı açıdan incelenebilir (Klein, 2013): 

 Uygulama odaklı: Bu durumda kurumsal kullanım incelenmesinin çıkış noktası sosyal 

medya uygulamasıdır. Belirli bir sosyal medya uygulamasının kurumun hangi sürecinde, hangi 
görev için kullanıldığı incelenir.  Örneğin Wiki uygulaması kurumda proje yönetimi 

kapsamında belge paylaşımı için kullanılır. Bu durumda çıkış noktası Wiki uygulamasıdır.  

 Süreç odaklı: Bu durumda kurumsal kullanım incelenmesinin çıkış noktası sosyal medya 

ile desteklenmesi hedeflenen süreçtir. Kurumda hangi işsürecini desteklemek için sosyal 

medya uygulaması veya uygulamalarını kullandığı incelenir. Örneğin ürün tanıtımı yapmak 
için kurum Youtube’a video koyar ve Instagram’da resim paylaşır. Çıkış noktası pazarlama iş 

sürecidir. Sosyal medya uygulamaları kurumların proje yönetimi, pazarlama, servis, 

araştırma/geliştirme, itibar yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi farklı iş süreçlerinde 
kullanılabilir (Klein, 2013; Back vd. 2012).  

 Amaç odaklı: Bu durumda kurumsal kullanım incelenmesinin çıkış noktası sosyal medya 

uygulamasını kurumda kullanım amacıdır. Örneğin müşterilerle olan ilişkiyi desteklemek için 
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kurum Youtube’a video koyar. Bu durumda çıkış noktası iletişimdir. Kurumsal kullanıma 

uygun, mevcut sosyal medya uygulamaları incelendiğinde bu uygulamaların kurumsal açıdan 

üç amaç için kullanıldıkları tespit edilmiştir (Klein, 2013). 
o Bilgi yönetimi: Bilgi yönetiminin amacı sosyal medya uygulamalarını kullanarak 

bilgilerin dijital olarak oluşturulması, saklanması, değiştirilmesi ve dağıtılmasıdır.  

o İletişim yönetimi: İletişim yönetiminin amacı sosyal medya uygulamasındaki 

kullanıcıların eşzamanlı ve/veya zaman uyumsuz iletişimini desteklemektir. 
o İşbirliği yönetimi: İşbirliği yönetiminin amacı sosyal medya kullanıcılarının ortak 

çalışabileceği bir altyapıyı sunmak ve yönetmektir.  

Sosyal medya uygulamaları birden fazla amaç için kullanılabilir. Şekil 1’de çalışmada sözü 
geçen sosyal medya uygulama gruplarının kullanım amaçlarıyla eşleştirilmesi üç boyutlu olarak 

gösterilmiştir. İşbirliği içinde bilgi oluşturulmasını ve yönetilmesini mümkün kılan Wikiuygulamaları 

hem bilgi hem işbirliği yönetimi amaçlı kullanılır. Sosyal ağ uygulamaları ağırlıklı iletişim yönetimi 

amaçlıyken bilgi de yönetmektedir. Bloguygulamaları da ağırlıklı bilgi yönetimi amaçlıyken 
takipçileri arası iletişimi de destekler. Microblog uygulamaları iletişim yönetimi amaçlı, medya 

portalleri ise bilgi yönetimi amaçlıdır.  

Şekil 1. Sosyal Medya Uygulamaları - Amaç 

İLETİŞİM

İŞBİRLİĞİ

BİLGİ

Sosyal Ağ

Wiki

Microblog

Blog

Medya

portal

 

 

Bilgi, iletişim ve işbirliği yönetimi amaçlı sosyal medya uygulamaları kurumun farklı iş 
süreçlerinde kullanılırlar. Kurumun kullandığı sosyal medya uygulamaları kurumun hem kendi 

bünyesindeki iş süreçlerini hem de müşteri ve dış ortaklarıyla yürüttüğü dış iş süreçlerini 

destekleyebilir. Sosyal medyanın kullanıldığı kurumsal iş süreçleri şöyle sıralanmaktadır (Klein, 2013; 
Schönefeld, 2009): Proje Yönetimi, Personel Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama ve 

Satış, Servis, ArGe (Araştırma ve Geliştirme Yönetimi) ve İtibar Yönetimi. Tablo 1 sosyal medya 

uygulamalarının kurumsal iş süreçlerindeki potansiyel kullanım olanaklarını göstermektedir. 

 

Tablo 1. Sosyal Medya Uygulamaları - İş Süreçleri 

 Wiki Sosyal Ağ Blog Microblog Medya 

Portal 

Proje Yönetimi + - + + - 

Personel Yönetimi - + - - - 

      

Pazarlama/Satış - + + + + 

Servis + + + + + 

Ar/Ge + + + + + 

İtibar Yönetimi - + + + + 
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VAKA ÇALIŞMASI – B/S/H TÜRKİYE 

Sosyal medya uygulamalarının kurumsal kullanımını pratikte incelemek için bir vaka analizi 

yapılmıştır. Sürdürülen vaka çalışmasının birimi B/S/H Türkiye şirketidir. Keşfedici südürülen vaka 
analizinde veri toplama yöntemi olarak sorgulama yöntemi kullanılmıştır (Rowley, 2002; Yin, 1994). 

Vaka analizinin araştırma sorusu şöyledir: 

B/S/H Türkiye şirketinde hangi sosyal medya uygulamaları kurumun hangi süreçlerinde hangi 

amaçla kullanılmıştır? Pratikteki sosyal medya kullanımının teoride mümkün olan kullanıma 
uygunluğu nasıldır? 

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi olan B/S/H/ - Boschund Siemens 

HausgeräteGmbHgrubu,sektörün Dünya liderleri arasında yer alır. Grup, 1967’de Robert BoschGmbH 
ve Siemens AG şirketlerinin ortaklığıyla kurulmuştur. Bugün B/S/H, 13 ülkedeki 40 fabrikasıyla 

50.000 kişiye istihdam sağlayan büyük bir kurumsal yapıya sahiptir. Grubun kuvvetli mensuplarından 

B/S/H Türkiye ise6 fabrikası, çağrı merkezi ve satış sonrası servis ağı ile Türkiye’de güçlü bir konuma 

sahiptir. B/S/H Türkiye’nin ana markaları Bosch ve Siemens’in yanında sürdürdüğü özel Gaggenau 
markası ve yerel Profilo markaları da vardır. B/S/H Türkiye ürünlerle ilgili desteği, montajı, bakımı ve 

onarımı gibi tüm satış öncesi ve satış sonrası süreçleri gerçekleştirmeyi garanti etmektedir.  

B/S/H Türkiye sosyal medya uygulamalarını son beş yıldır gittikçe artan bir şekilde 
kullanmaktadır. Kurumun çeşitli iş süreçlerinde kullandığı sosyal medya uygulamaları aşağıdaki 

gibidir.  

 Sosyal ağ: Facebook, LinkedIn 

 Blog: Kurumsalblog 

 Microblog: B/S/H Twitter 

 Medya portal: Youtube, Instagram, Pinterest 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi Wiki uygulamalarına kurumda yer verilmemiştir. Bunun 
sonucunda B/S/H Türkiye’de sosyal medya uygulamaları ağırlıklı iletişim yönetimi amaçlıdır.  

B/S/H Türkiye şirketinde sosyal medya uygulamaları iki farklı koldan yürütülmektedir. 

Birincisi kurumsal anlamda tüm markaları kapsayan ve çatı marka olan B/S/H’ı destekleyen sosyal 

medya stratejisiyken diğeri marka bazında yürütülen sosyal medya senaryolarıdır. Bu ayrımın yapılma 
sebebi çatı marka kavramının pazarda tekrar önem kazanmış olması ve sosyal medyanın bu kavramın 

güçlendirilmesi için çok iyi bir olanak sağlamasıdır (Laroche vd. 2012).   

 

Şekil 2. B/S/H Türkiye: Sosyal Medya Uygulamaları – Amaç 

İLETİŞİM

İŞBİRLİĞİ

BİLGİ

Sosyal Ağ Microblog

Blog

Medya

portal

 

B/S/H Türkiye bünyesinde çatı marka bazında sosyal medya kullanımı kurumsal Facebook 

sayfaları, kurumsal LinkedIn hesabı, kurumsal blog uygulaması ve kurumsal bilgilerin paylaşıldığı 
Youtube, Instagramve Pinteresthesapları ile gerçekleştirilmektedir: 



 

215 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

 Facebook:B/S/H Türkiye’nin aktif iki Facebook hesabı bulunmaktadır: BSH Kurumsal 

Facebook hesabı ve BSH Kariyer Facebook hesabı. Şekil 3’te görülen, yaklaşık 190.000 

takipçisi olan BSH Kurumsal Facebook Hesabı (https://www.facebook.com/BSHTurkiye/) 

üzerinden haftanın 7 günü içerik paylaşımı yapılıyor. İçerikler Ar-Ge içerikli şirket haberleri, 

hayat stili içerikleri, enerji tasarrufu içerikleri, markalardan haberler, blog yazıları hakkında 

bilgiler gibi çeşitli türlerden oluşuyor. Bu sayfada etiketleme tekniği kullanılarak 

#MutfaktaPüfNoktalar, #SağlıklıÖneriler etiketleri ile tavsiye postları paylaşılıyor ve şirket 

hakkındaki postlarda yönlendirme linklerine yer veriliyor.Sayfada B/S/H Türkiye’nin en 

önemli dört özelliği olarak gördüğü Ar-ge, İnovasyon, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik ile 

ilgili detaylı bilgi alınabilen 4 tane bölümü bulunuyor. Sayfa organik olarak postlarının %80 

ine 100’den fazla beğeni, 20-25 paylaşım alıyor. Bu oran özel günlerde 2 katına ve reklam 

verildiğinde ise en az 4 katına çıkıyor.  

Şekil 3. B/S/H Türkiye – Kurumsal Facebook 

   

 

25.000 kadar takipçisi olan BSH Kariyer Facebook Hesabı 

(https://www.facebook.com/BSHKariyer/) üzerinden de haftanın 7 günü içerik paylaşımı 

yapılıyor.Facebook içerikleri eş zamanlı BSH Türkiye LinkedIn hesabında da paylaşılıyor. İş ilanları, 
başarı ipuçları, kariyer tüyoları, Anlatsın.com videoları ve blog yazıları bu sayfada paylaşılan 

içerikleri oluşturuyor. BSH Kurumsal’daki ödül postları, şirket haberleri eş zamanlı kariyer sayfasında 

da paylaşılıyor.Tüm postlarda #KariyerimBurada, #TeknolojiBurada ve #HayatımBurada etiketleri 
kullanılıyor ve bu etiketler çerçevesinde içerikler üretiliyor. Facebook hesabı takipçilerle direkt 

mesajlar kanalı ile yoğun iletişim sağlıyor ve hatta alternatif bir müşteri iletişim hattı gibi çalışıyor. 

Gelen müşteri mesajları anında B/S/H Türkiye’ye bildiriliyor ve önceden belirlenen kurallar 
çerçevesinde en geç 24 saat içinde hemen yanıtlanıyor.Olumsuz yorumlar silinmiyor, 

saklanıyor.Sayfanın olumsuz içerikten korunmasına maksimumda dikkat ediliyor ve bu amaçla 

sakıncalı kişi ve sözcükler filtreleniyor. Memnun müşteriler, olumlu yorumlar teker teker B/S/H 

Türkiye olarak beğeniliyor vemüşterilerin soruları nazik bir şekilde yanıtlanıyor.  

 LinkedIn: BSH Türkiye LinkedIn (http://bit.ly/1TVP8LW) hesabının 65.000 kadar takipçisi 

var ve BSH Kariyer Facebook içerikleri eş zamanlı LinkedIn’de de paylaşılıyor. 

 Kurumsal Blog:2012 yılından beri yayında olan BSH Kurumsal Blog  (https://blog.BSH-

group.com.tr/) kapsamında toplam 115 makale bulunmaktadır (Şekil 4). Kurum içinde 26 tane 

yazıyla katkı sağlayan blogger’ların yanında konuk blogger’lara ve Generation BSH 

blogger’lara da yer verilmektedir. Blog yazılarını yaklaşık 5 milyon kişi okumuştur. Yazılar, 

toplam 10 kategoride yer almaktadır: Şirketimiz, Ürünler &İnovasyon, Enerji Verimliliği, 

Sürdürülebilirlik, Kariyer & İş Fırsatları, Çalışanlarımız, Sosyal Yaşam, Hayatın İçinden, 

https://www.facebook.com/BSHTurkiye/
https://www.facebook.com/BSHKariyer/
http://bit.ly/1TVP8LW
https://blog.bsh-group.com.tr/
https://blog.bsh-group.com.tr/
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Hayat Kolaylaştıran İpuçları ve CEO Köşesi. Blogger’lardan gelen yazılar önce edit ediliyor, 

uygun olmayan konularda revizyonlar yapılıyor, onay alınıp sonra yayınlanıyor. Blog yazıları 

B/S/H Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.  

 Twitter: Şirketin microblog uygulaması BSH Türkiye Twitter 

(https://twitter.com/BSHTurkiye) hesabının yaklaşık 8.000 takipçisi vardır. Haftanın 7 günü 

içerik paylaşıldığı bu ortamda toplam 1.447 tweet bulunmakta.  Facebook’ta paylaşılan tüm 

içerikler eş zamanlı Twitter’da da paylaşılıyor. Olumlu içerikler, yorum ve paylaşımlar 

beğeniliyor. Müşteri şikayetlerinin bu kanaldan ağırlıklı olarak gelmesi dikkat çekiyor.  

Şekil 4. B/S/H Türkiye – Kurumsal Blog 

  

 

 Youtube: 2012 yılından beri yayında olan BSH Türkiye YouTube (http://bit.ly/1R6GR6m) 

kanalına 185 kişi abone. Kanalda sunulan kurumsal önemli haber ve bilgileri içeren 40 video 

toplan 43.741 kere görüntülenmiştir.   

 Instagram: 2015 yılından beri yayında olan ve 1200 kadar takipçiye sahip BSH Türkiye 

Instagram (https://www.instagram.com/BSHturkiye/) hesabında toplam 295 gönderi 

bulunmaktadır (Şekil 5). Facebook’ta paylaşılan tüm içerikler eş zamanlı Instagram’a 

uyarlanmaktadır. 

Şekil 5. B/S/H Türkiye – Instagram 

 Pinterest: 83 takipçisi olan BSH Türkiye Pinterest (https://tr.pinterest.com/BSHturkiye/) 

hesabında da Facebook içerikleri eş zamanlı olarak paylaşılıyor. 

https://twitter.com/BSHTurkiye
http://bit.ly/1R6GR6m
https://www.instagram.com/bshturkiye/
https://tr.pinterest.com/bshturkiye/


 

217 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

 

B/S/H Türkiye şirketinin markalar bazında sosyal medya kullanımı incelendiğinde markaların 

Facebook hesapları ve Youtube ve Instagram sayfaları göze çarpmaktadır. Blog ve microblog 
uygulamaları marka bazında kullanılmamaktadır. Tüm markaların hesaplarındaki içerikler 

oluşturulurken bir mesaj verilmeye çalışılmaktadır. Marka vaadi üzerine kurulan içerikler markayı bir 

hikayeyle bağdaştırarak anlatmaktadır. Markalar arasında bu şekilde benzerlik gösteren sosyal medya 

stratejileri markaların özelliklerine, müşterisine vermek istediği mesaja göre farklılaştırılmıştır. BSH 
Türkiye’nin markalara göre sosyal medya aktiviteleri şu şekilde özetlenebilir:  

 Bosch: Bosch markasının Facebook sayfasındaki içeriklerin %20’si ürün ve kampanyalar 

hakkında, %80’i ise yemek tarifleri gibidünyada aktüel olan bir konuyla bağlantılı eğlenceli 

içerikten oluşmaktadır. Bosch markasının marka vaadi “Yaşam için teknoloji” ile bağlantılı 

olarak Facebook sayfasında yaşamın lezzet, sağlık gibi yönleriyle bağlantılar kuran içerikler 

paylaşılıyor. Bunun yanı sıra Bosch sayfasında özel tarihlere uygun içerikler de yer 

almaktadır. Örneğin 23 Nisan çocuk bayramında Duru adındaki bir kız çocuğunun ağzından 

Bosch markası ile ilgili içerikler paylaşılmıştır. Bosch markası Instagram sayfasını 

oluştururken de yaratıcı bir yol izlemektedir. Şekil 6’da görüldüğü gibi fırın parçalarının 

resimlerinden oluşan Instagram hesabı bir bütün halinde bakıldığında fırın görüntülü bir 

Instagramprofil sayfası oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra BoschInstagram sayfasında en güzel 

resim yarışmaları düzenlemekte ve özel günler ile ilgili içerikleri Facebook sayfası ile aynı 

anda paylaşmaktadır.  

Şekil 6. Bosch - Instagram 

 

 Siemens: Siemens markası daha farklı bir müşteriprofiline hitap ettiğinden dolayı 

Siemens Facebook sayfasında ve Instagram hesabında sanat ve müzik ile bağlantılı içerikler 

ağırlıktadır. Siemens ayrıca marka vaadi “Gelecek evinizde” ile bağlantılı Facebook ve 

Instagram içerikleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra Facebook üzerinden “Nasıl yani” başlığı 

altında ürünlerin nasıl kullanıldığını anlatan videolar paylaşılmaktadır (Şekil 7).  
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Şekil 7. Siemens – Facebook 

 

 Profilo:Profilo markası Facebook ve Instagram sayfalarında özel günleri konu alan ve 

“Tasarruf” marka mesajını vermeyi amaçlayan video ve görüntü içeriklerini paylaşmaktadır 

(Şekil 8).  

 
Şekil 8. Profilo – Facebook 

 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak B/S/H Türkiye’nin sosyal medya uygulamalarını çeşitli iş 

süreçlerinde ve ağırlıklı olarak kurumun dış ilişkilerindeki iş süreçlerinde kullandığı görülmektedir. 

Kurum içinde kullanılan tek sosyal medya uygulaması kurumdaki belirli etkinlikler hakkındaki 
bilgileri paylaşanözel bir sosyal ağ uygulamasıdır.  Tablo 1’e dayanarak sosyal medya 

uygulamalarının kullanılması mümkün olan iş süreçleri incelendiğinde B/S/H Türkiye’nin sosyal 

medya uygulamalarını proje yönetimi ve araştırma/geliştirme iş süreçlerinde kullanmadığını 
görmekteyiz. Ayrıca uygulama odaklı incelendiğinde Wiki uygulamaların da hiçbir iş sürecinde 

kullanılmadığı görülmektedir. Tablo 2 sosyal medya uygulamalarının iş süreçlerinde kullanma 

olanaklarının yanında B/S/H Türkiye şirketinin bu olanaklardan hangisini gerçekleştirdiğini 

göstermektedir. 

Tablo 3 ise B/S/H Türkiye bünyesinde kullanılan sosyal medya uygulamalarını tek tek ele 

alarak bunların hangi süreçte kullanıldığını göstermek amacındadır. Personel Yönetimi için hem özel 

bir Facebook sayfası kullanılırken hem de LinkedIn kullanılmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi için 
henüz sosyal medya uygulamalarından istenen fayda sağlanamamıştır. Müşteriler hakkındaki bilgileri 

Facebook ve Instagram hesap takipçileri oluşturur. Düzenli yazılan bloglar sayesinde de müşterilerle 

olan ilişkiler kuvvetlendirilir. Müşteriyi en iyi şekilde tanımak için bu alanda sosyal medya 
uygulamalarına yatırım yapılması planlanmaktadır. BSH Türkiye kurumsal facebook sayfasında ve 

Youtube ve Instagram üzerinde paylaşılan ürün resim ve videoları ve kampanya bilgileri pazarlama ve 

satış süreçlerini etkiler. Servis süreçleri de doğrudan olmasa da BSH Türkiye’de sosyal medya 
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uygulamalarından etkilenir. Birçok kişi çağrı merkezini aramaktansa facebook üzerinden şikayet 

yazmaktadır. Bunu iyi yönetmek için bir konsept geliştirilmiştir. Bu sayede müşteriye çok hızlı geri 

dönüş sağlanmakta ve servis verilmektedir. Bu hususta önemli olan şikayeti yapan müşteriyi iyi analiz 
etmektir. Şikayet konusunun güncelliği, önemi ve şikayeti yapan müşterinin sosyal medya profiline 

(takipçi sayısı vs.) görebir çözüm yolu belirlenir. Bunun yanı sıra satış sonrası servis amaçlı ürün 

özelliklerini anlatan videolar Youtube üzerinden paylaşılmaktadır. Özellikle çatı marka B/S/H için 

kullanılan sosyal medya uygulamaları itibar yönetimi sürecini etkiler. Bunlara BSH Türkiye Kurumsal 
facebook profili, BSH blog yazıları, BSH Twitter kısa haberleri ve medya portallerinde paylaşılan 

BSH içerikleri dahildir.  

 

Tablo 2. B/S/H Türkiye: Sosyal Medya Uygulamaları - İş Süreçleri 

 Wiki Sosyal 

Ağ 

Blog Microblog Medya 

Portal 

Proje Yönetimi + - + + - 

Personel Yönetimi - + - - - 

Müşteri İlişkileri Yönetimi + + + + - 

Pazarlama/Satış - + + + + 

Servis + + + + + 

Ar/Ge + + + + + 

İtibar Yönetimi - + + + + 

 

 

Tablo 3. B/S/H Türkiye: Sosyal Medya Uygulamaları 
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Personel Yönetimi        

Müşteri İlişkileri Yönetimi        

Pazarlama/Satış        

Servis        

İtibar Yönetimi        

 

SONUÇ 

Sosyal medya uygulamalarının kurumsal ortamlarda son yıllardaki hızlı geliştiği ve yaygın 

kullanıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı öncelikle kurumsal sosyal medya kullanımını teorik 

açıdan değerlendirerek kategorize etmek ve daha sonra teoride belirlenen kullanım olanaklarının 
pratikte ne oranda gerçekleştiğini incelemektir. Çalışmada kurumsal sosyal medya uygulamaları üç 

farklı açıdan incelenmiş ve kullanım olanaklarını kategorize edilmiştir. Bu kapsamda hangi sosyal 

medya uygulamasının hangi iş sürecinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Teoride belirlenen kullanım 

olanaklarının pratikte ne kadar gerçekleştirildiğini incelemek için bir vaka çalışması yapılmıştır. 
İncelenen vaka analizi sonucu teoride beklenenden daha az sayıda farklı iş sürecinde bir sosyal medya 

kullanımı olduğu yönündedir. Sosyal medya uygulamalarının kullanımının beklendiği iki iş sürecinde 

kullanım hiç gerçekleşmemektedir. Ayrıca özellikle kullanıcılar arasındaki işbirliğini amaçlayan Wiki 
sosyal medya uygulamasının da beklenenin tersine incelenen kurumda hiç kullanılmaması dikkat 

çekmektedir. 
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Kurumsal sosyal medya kullanımını daha iyi değerlendirmek, buna dayanarak neden bazı 

süreçlerde sosyal medya kullanılmadığını ortaya çıkartmak ve buna uygun çözümler üretilebilmek için 

daha kapsamlı ve derin analizler gerekmektedir. Bu şekildeki gerekli kapsamlı değerlendirmeler 
benzer birçok işletmeden alınan verileri ve sosyal medya uygulamalarının etkin kullanıp 

kullanılmadığını ölçen çeşitli metrikleri de dikkate almalıdır. Bu çalışmada elde edilen bilgilere 

dayanarak ilerde benzer işletmelerdeki durumu inceleyen ve karşılaştıran ve ayrıca sosyal medya 

metriklerinin sonuçlarını da dikkate alan bir kurumsal sosyal medya kullanım analiz çalışması 
planlanmaktadır.  

Bu çalışma Türk-Alman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 

2016BI0008nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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GÜNCEL İŞ KAZALARI HAM VERİLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ İLE 

ANALİZİ 

 

Tahsin ÇETİNYOKUŞ1, Hasan ÇAKMAK2, Hadi GÖKÇEN1 
1Gazi Üniversitesi, 2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 

Öz 

Günümüzde iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi kayıplar gelişen sanayinin de etkisiyle 

önemli boyutlara ulaşmıştır. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan SGK Yıllıklarına göre 

2014 yılında 221.336 iş kazası olmuş, bu kazalarda 1.626 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle iş sağlığı ve 
güvenliği kavramı gün geçtikçe hayatımızda daha önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Gelecekte 

karşılaşılabilecek durumları öngörebilmek, çalışma yöntemlerini ve alınacak tedbirleri doğru seçebilmek için 

yakın geçmişten yararlanmak gerekmektedir. Ancak; geçmişte meydana gelen kazaların devasa boyutlardaki 

verileri arasından doğru bilgileri okumak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu veriler arasından gizli bilgileri 

çıkarmak için analiz etmek ve buna göre kazaları önleyici tedbirler geliştirmek kritik önem arz etmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince incelenen iş kazası verileri kullanılarak, iş kazalarının 

yorumlanmasına güncel bir bakış sunan bu çalışmada, ölümlü ve uzuv kayıplı kazaların sebepleri çeşitli 

değişkenler kullanılarak sorgulanmış ve veri madenciliği yöntemlerinden biri olan birliktelik kuralları ile analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralları. 

 

ANALYSIS OF CURRENT OCCUPATIONAL ACCIDENTS RAW DATA  

BY DATA MINING PROCESS 

 

Abstract 

Nowadays, spiritual and material losses resulting from occupational accidents have become a serious 

level with the impact of the developing industry. For example, according to Social Security Institution records, 

221.336 occupational accidents have occurred and 1,626 employees lost their lives in this accident in 2014. 

Therefore, the concept of occupational health and safety began to hold a more important place in our lives in 

course of time. To anticipate situations that may be encountered in the future, to select working methods and 

measures to be taken true; must take advantage of in the past. But; finding the right information from the 

colossus accident data set is not always possible. That is critical importance to remove confidential information 
to analyze data from these accidents and to develop preventive measures accordingly. This paper presents a 

current viewpoint for the interpretation of occupational accidents, using the occupational accidents data which 

examined by Ministry of Labor and Social Security Labor Inspectors. In this study, the causes of occupational 

accidents which was be concluded with death or limb loss were questioned and analyzed by the association rules 

that is one of the data mining methods. 

Keywords: Occupational Accidents, Data Mining, Association Rules  

 

GİRİŞ 

Çalışma aktivitesi ilk insanla başlamış olduğundan, onu korumaya yönelik tedbirlerin 

alınmasını da insanlık tarihi kadar geriye götürebilmek mümkündür. Başlangıca ilişkin ilk yazılı 

bulgulara dayalı kaynaklara göre, M.Ö.370 yıllarındaki Hipoktrat’ın kurşunun zararlı etkilerini ortaya 
koyduğu çalışmasına dayandırabileceği gibi daha yaygın kabul gören diğer bir yaklaşım olan 16. Ve 

17. Yüzyıllarda (1633-1714) İtalyan BernardinoRamazzini’nin iş sağlığına ilişkin bilimsel çalışmaları 

da sayılabilir. Yazılı belgelere dayandırarak işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumak için alınan önlemler 

ne kadar eksiye dayandırılsa bile temelde, bu konuya yönelik çalışmaların toplum yaşantısında Sanayi 
Devrimi süreci ile birlikte artarak önem kazandığı belirtilebilir (Gençler, 2007:14).    
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Sanayi Devrimi ile birlikte, üretimde makineleşmenin ve teknolojinin artarak büyüdüğü, 

toplumsal dönüşümün hız kazandığı, mevcut değerlerin ve oluşumların önemlerini yitirdiği veya 

ortadan kalktığı, çalışanların korunmasız kaldığı süreçte, insan sağlığı ve güvenliğini korumaya 
yönelik yapılan uygulamalar ve alınan önlemler başlangıç olarak nitelenebilir(Gençler, 2007:14). 

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle 

işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla 
önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar 

sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar 

yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve 
soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir (Akyüz, 1980:2). 

Yapılan Araştırmalarda iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, % 

48 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2 sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da 

bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur 
mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek 

riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış 

oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde 
çalışmalıdır(İyibozkurt, 2006). 

Son yıllarda işletmeler için kalite, çevre, insan kaynakları gibi konuları yönetmenin yanı sıra, 

iş sağlığı ve güvenliğini de yönetmek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve 
güvenliğini iyi yöneten kuruluşlar, piyasada rekabet avantajı sağlarken, iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının maliyetlerini de minimize ederek karlılıklarını arttırmaktadırlar. Pozitif güvenlik 

kültürüne sahip işletmeler, iş sağlığı ve güvenliğine önemli yatırımlar yaparak çalışanlarının 

motivasyonlarını en üst düzeye çıkarmakta ve iş gücü verimliliğini artırmaktadır (Şardan, 2007:10). 

Bu gün çalışma hayatında en önemli konulardan biri haline gelmiş olan iş sağlığı ve güvenliği 

kavramı, pek çok alanda tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) ilkelerine göre işçi sağlığı ve iş güvenliği, “Tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal 
sağlık ve refahlarının en üst düzeye yükseltilmesi ve bu durumun korunması; işyeri koşullarının, 

çevrenin ve üretilen malların getirdiği sağlığa aykırı sonuçların ortadan kaldırılması” olarak 

tanımlanmıştır. Daha sonra yapılan tüm tanımlar; WHO ve ILO örgütlerinin yapmış olduğu bu tanım 
çerçevesinde genişletilmiştir. 

İş kazası kavramına gelindiğinde ise;  

 (ILO)Uluslararası Çalışma Örgütü: “ Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol 

altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar”  

 (WHO) Dünya Sağlık Örgütü: “Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, 

makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir 

olay” 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: “Sigortalının işyerinde 

bulunduğu sırada; İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle; Bir işverene bağlı olarak 

çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl 
işini yapmaksızın geçen zamanlarda; Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince 

çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin 

yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay.” 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 

meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 
hâle getiren olay” şeklinde tanımlanmaktadır. 



 

223 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, geçmişe göre çok daha fazla verinin; daha 

hızlı toplanması, depolanması, işlenmesi ve bilgiye dönüştürülüp yeniden istenen noktalara iletilmesini 

sağlamıştır. Günümüz iş hayatında, bilgi hacmindeki bu olağanüstü artış nedeniyle, organizasyonlar 
elde toplanan bu verilerden nasıl faydalanılabileceği problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Geleneksel sorgu (Query) ve raporlama araçlarının yetersiz kalması nedeniyle, Veri Tabanlarında 

Bilgi Keşfi-VTBK (Knowledge Discovery in Databases) adı altındaki yeni arayışlara sebep olmuştur. 

Bu amaçla, VTBK süreci içerisinde, modelin kurulması ve değerlendirilmesi aşamalarından meydana 
gelen Veri Madenciliği (Data Mining) kullanılmaktadır (Akpınar, 2000:1-22).Veri madenciliği; veri 

ambarlarındaki tutulan çok çeşitli verilere dayanarak daha önce keşfedilmemiş bilgileri ortaya 

çıkarmak, bunları, karar vermek ve eylem planını gerçekleştirmek için kullanma sürecidir (Özmen, 
2001:1-6). 

Veri madenciliğinde; sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları analizi gibi konularda 

kullanılmak üzere birçok algoritma geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin birçoğu istatistik tabanlıdır. Bu 

algoritmaların bazıları sadece sınıflandırma veya kümeleme gibi konuları ilgilendirirken, bazıları ise 
değişik varyasyonlarla birden fazla konuda kullanılabilmektedir. Örneğin, genetik algoritmalar, yapay 

sinir ağları gerek sınıflandırma ve gerekse kümeleme modellerinde kullanılabilirler; Apriori 

algoritması ise sadece birliktelik kurallarının belirlenmesinde kullanılan bir algoritmadır (Silahtaroğlu, 
2008:15-30). 

Bu çalışmada,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 

incelenen iş kazası raporları ele alınarak, Birliktelik Kuralları Analizi aracılığıyla iş kazalarının 
meydana gelmesinde birbiriyle ilişkili faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece; sıklıkla pazar 

araştırmalarında kullanılan birliktelik kuralları analizinin iş kazalarının analizi ile ilgili araştırmalarda 

da kullanılabileceği gösterilmiştir. 

 

METOD 

Araştırmada kaza verilerini analiz etmek amacıyla, veri madenciliği yöntemlerinden biri olan 

birliktelik kuralları analizi yöntemi kullanılacaktır. Veri madenciliği modellerinden biri olan birliktelik 
kuralları; büyük veri kümeleri arasında birliktelik davranışlarını bulmaya yaramaktadır. Bu kurallar, 

bilinmeyen ilişkilerin tespit edilmesine ve daha etkin sonuçların çıkması için uygun karar vermeye 

imkân sağlamaktadır (Liao ve Perng, 2008; Mirabadi ve Sharifian, 2010).  

Matematik modeli Agrawal, Imielinski ve Swami tarafından kurulan bu teknik; tüm ürünlerin 

(items) oluşturduğu ana veri kümesi ve gerçekleştirilen işlemlerin (transactions) oluşturduğu işlemler 

kümesinin belirlenmesiyle başlamaktadır (Agrawal vd., 1993). Bu modelde; I= {i1,i2,…in} tüm 

nesneler kümesi ve D= {t1,t2,…tm} işlemler kümesi olarak belirtilmiştir. Gerçekleştirilen her işleme 
bir ve yalnız bir ID atanmakta ve kural A → B şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kural, A nesnesi, işi 

veya olgusu meydana geldiğinde, sık olarak B nesnesi, işi veya olgusunun da aynı olay veya hareket 

içinde gerçekleşeceğini belirtmektedir. 

Kuralı daha iyi kavramak için literatürde çok yaygın olan süpermarket veri tabanını örnek 

verecek olursak; tüm nesneler kümesi I= {un, süt, yumurta, şeker} olsun. Bu kümeden bir kural; {un, 

süt} → {yumurta} şeklinde gerçekleşmiş olsun. Bu durumda, un ve süt alan bir müşterinin, yumurta da 

aldığı söylenebilir. 

İlginç ve değerli gibi tanımlamalarla soyut olarak ifade edilen bu kurallar, bir takım ölçümlerle 

somut hale getirilmiştir. Bu ölçümlerin başında destek (support) değeri gelmektedir. Bu değer belirli 

bir işlemin toplam işlemler arasındaki sıklığını gösterir ve aşağıdaki gibi formüle edilir: 
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Bir işlemin ilginç veya değerli sayılabilmesi için destek (support) değerinin, kullanıcı 

tarafından belirlenen minumum değerden büyük olması gerekmektedir. Diğer bir ölçüm, güven değeri 

(confidence) de, yine birliktelik kuralları işlemlerinde çok kullanılmaktadır. Aslında bu değer A 
verildiğinde B nin de mevcut olduğunu gösteren koşullu olasılık tanımıdır (Dunham, 2002). Güven 

değeri kuralın sol tarafındaki ürünü içeren işlemler arasında sağ tarafındaki ürünün bulunması sıklığını 

verir ve aşağıdaki gibi formüle edilir: 

 

 

 

Güven (confidence) elde edilen birliktelik kuralının gücünü ölçerken; destek (support) bu 
kuralın veri tabanında ne kadar sık meydana geldiğini göstermektedir (Groth, 1999). 

Birliktelik kurallarının güçlü yönleri açık ve anlaşılır sonuçlar üretmesi, yönlendirilmemiş veri 

madenciliğini desteklemesi, çeşit sayısı fazla ve büyük miktardaki veri üzerinde çalışabilmesi, 

hesaplamaların anlaşılma kolaylığı olurken zayıf yönleriyse problem boyutunun hesaplama 
karmaşıklığı nedeniyle artması, doğru özellik sayısının bulunmasındaki güçlük, nadir görülen 

özelliklerin göz ardı edilmesi olarak sıralanmaktadır. 

 

UYGULAMA 

Bu araştırmada analiz amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı’nca 2007-2015 tarihleri arasında incelenen iş kazası raporları ele alınmış, bu raporlar 
bünyesinde barındırılan istatistiki bilgilerden veri kümesi oluşturulmuştur. Akabinde veri kümesi, daha 

anlamlı sonuçlar elde etmek amacıyla veri temizleme işlemine tabi tutulmuş ve boş hücreler barındıran 

veriler kümeden çıkarılmıştır.  

Veri temizleme işleminden sonra; bu çalışmanın esas amacına yönelik olarak insan hayatını 
sonlandıran ya da derinden etkileyecek şekilde sarsan kazalar üzerinde çalışma yapmak için; frekansı 

daha yüksek olmakla birlikte çalışma amacına uymayan “yaralanma” sonuçlu kaza verileri kümeden 

çıkarılarak sadece “ölüm” ve “uzuv kaybı” sonuçlu kaza verileri üzerinde çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmada analiz edilmek üzere; kazanın meydana geldiği iş kolu, kazazedenin cinsiyeti, 

kazazedenin yaşı, kazanın meydana gelme şeklini belirten kaza kodu, kaza sonucu, kazanın haftanın 

hangi günü meydana geldiği, kazanın mesainin kaçıncı saatinde meydana geldiği, kazanın günün hangi 

saat diliminde meydana geldiği, kazazedenin öğrenim durumu ve kazanın yılın hangi ayında meydana 
geldiği bilgileri olmak üzere 10 adet kaza faktörü ele alınmıştır. 

Kaza verilerini içeren ham veri kayıtlarında bazı kaza faktörlerinin nitel verilerden oluşması 

(Örneğin: İş Kolu, Cinsiyet, Öğrenim Durumu vb.) ve programdan daha efektif sonuç alınması 
amacıyla tüm kaza faktörleri nicel hale getirilmiş, birliktelik kurallarının oluşturulmasından sonra bu 

veriler tekrar nitel hallerine dönüştürülmüştür. 

Kaza faktörleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla kaza verileri, veri madenciliğinde 
yaygın olarak kullanılan bir yazılım olan, SPSS Clementine Programında analiz edilmiş olup kaza 

faktörleri arasındaki ilişkilerin daha net, daha doğru belirlenebilmesi ve kaza faktörleri arasındaki 

birliktelik ilişkilerinin ortaya çıkarılabilmesi için Apriori modeli uygulanmış ve sonuçlar 

yorumlanmıştır.  

SPSS Clementine Programında Apriori modeli uygulanmadan önce yüklenen ve her bir kayıt 

için kaza faktörleri gösteren iş kazası verilerinin örnekleri Tablo-1’de görülmektedir. 
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Tablo1. SPSS Clementine Programında Ham Verileri Gösteren Kaza Faktörleri 

 

Tablo-2’de ise %10 öncül destekli ve %80 güvene göre planlanan; sonucunda ölüm ve uzuv 

kaybı bulunan 7264 iş kazası verisi için uygulanan apriori algoritması sonucunda ortaya çıkan 
birliktelik kuralları görülmektedir. 

Tablo2: Kaza Faktörlerine Göre Birliktelik Kurallarının Dağılımı. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma bulguları ve Çizelge-2’de sunulan model sonuçları incelendiğinde; kazanın 

meydana gelme şeklini belirten kaza kodu ve cinsiyetin birlikteliğiyle oluşan kurala göre; makinelerin 
sebep olduğu kazalar ve kazazedenin erkek olması durumunun tüm kaza verileri arasında %28’lik 

(destek sütunu) bir payı olduğu, bu tarz oluşan ilişkilerin %91’inin (güven sütunu)uzuv kayıplı olarak 

sonuçlandığı, bu üçlü birlikteliğin tüm kazalardaki oranının %26 (kural desteği) olduğu görülmektedir. 

Yine benzer şekilde; makinelerin sebep olduğu kazalar ve kazazedenin öğrenim durumunun 

ilkokul olması durumunun tüm kaza verileri arasında %19’luk (destek sütunu) bir payı olduğu, bu tarz 

oluşan bir ilişkinin %90 oranda (güven sütunu) uzuv kayıplı olarak sonuçlandığı, bu üçlü birlikteliğin 
tüm kazalardaki oranının %18 (kural desteği) olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Kaza sonucu ölüm olan birliktelik kuralları incelendiğinde ise; kazanın meydana gelme 

şeklinin kişilerin düşmesi, kazazedenin öğrenim durumunun ilkokul ve cinsiyetinin erkek olması 

durumunun tüm kaza verileri arasında %12’lik (destek sütunu) bir payı olduğu, bu tarz oluşan bir 
ilişkinin %90 oranda (güven sütunu) ölümlü olarak sonuçlandığı, bu dörtlü birlikteliğin tüm 

kazalardaki oranının %11 (kural desteği) olduğu görülmektedir. 

Başka bir örnek kural incelendiğinde; kazanın meydana gelme şeklinin taşıt kazası olması 

durumunun tüm kaza verileri arasında %13’lük (destek sütunu) bir payı olduğu, bu durumun %87 
oranda (güven sütunu) ölümlü olarak sonuçlandığı, bu ikili birlikteliğin tüm kazalardaki oranının %12 

(kural desteği) olduğu göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak; yapılan çalışmada ortaya çıkan birliktelik kurallarının yalnızca ölümlü ve uzuv 
kayıplı kazalar üzerinde bilgi verdiğini göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, kaza meydana 

gelme şekilleri olarak en riskli kaza kodlarının “Makinelerin Sebep Olduğu Kazalar”, “Kişilerin 

Düşmesi”, “Taşıt Kazaları”, “Bir veya Birden Fazla Cisimin Sıkıştırması, Ezmesi, Batması, Kesmesi” 

şeklinde belirlenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle iş kazalarıyla mücadele 
edilirken bu kaza kodlarının ne şekilde meydana geldiği iyi analiz edilmeli ve alınacak önlemler de 

aynı titizlikle belirlenmelidir. 

Aynı bakış açısıyla veriler yorumlandığında; kazazedelerden öğrenim durumu ilkokul ve 
cinsiyeti erkek olanların daha yoğun kaza geçirdiği sonuçları ortaya çıkmaktadır. Burada ülke 

gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda; sanayide erkek çalışanların kadınlara göre daha fazla 

bulunması ve ülkemizdeki genel eğitim seviyesi düşüklüğü bir açıklama olarak kabul edilebilmektedir. 
Ancak bu durumu kabul etmek uzun vadeli iş kazaları ile mücadele planında eğitime önem verilmesi 

gerekliliğini değiştirmeyecektir. Çalışanların bilinç ve farkındalık seviyesi ne kadar yükseltilebilirse 

kaza sayısında o oranda düşüş gerçekleşeceği gerçeği büyük bir açıklıkla ortadadır. 

 

KAYNAKÇA 

Agrawal, R.,Imielinski, T.,Swami, A.,“MiningAssociation Rules BetweenSets of Items in 

Large Databases”,Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of 
Data, s:207-216, 1993. 

Akpınar, H.,“Veri tabanlarında Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği”, İstanbul Üniversitesi, 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 29, sayı 1,  s:1-22, 2000. 
Akyüz, N., “İş Güvenliği Herkes İçin”, Arpaz Matbaacılık Tesisleri, Caloğlu/İstanbul,s:2, 

1980. 

Dunham, M.,“DataMining: Introductoryand Advanced Topics”,PrenticeHall PTR, New 

Jersey, 2002. 
Gençler, A.,İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı: 35, s:14, 2007. 

Groth, R.,“DataMining: BuildingCompetitive Advantage”, PrenticeHall PTR, New Jersey, 

1999. 
İyibozkurt, A. (2006). İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi. 

http://www.isguv.com/basmakaleler.htm, (Erişim Tarihi:02.05.2016) 

Liao, C. ve Perng, Y.,“Dataminingforoccupationalinjuries in theTaiwanconstructionindustry.”, 

SafetyScience, Volume 46, Issue 7, Pages 1091–1102, August 2008. 
Mirabadi, A. ve Sharifian, S.,“Application of associationrules in IranianRailways (RAI) 

accident data analysis”, SafetyScience,Volume 48, Issue 10, Pages 1427–1435, December 2010. 

Özmen, Ş.,“İş Hayatı Veri Madenciliği Uygulamaları ile İstatistik Uygulamalarını Yeniden 
Keşfediyor”,V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, s: 1- 6, 

2001. 

Silahtaroğlu, G. “Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği” Papatya Yayıncılık, 
İstanbul. s: 15-30, 2008. 

Şardan, S.,İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı: 35, s:10, 2007. 

   

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535/46/7
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535/48/10


 

227 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİSANS PROGRAMLARI SEKTÖRÜN 

İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR MU? 
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Öz 

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günden güne artarken hem bu sistemlerin 

yönetimi hem de kurumların yönetiminde bu sistemlerin rolü önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu rolü 

üstlenen birim ve kurumlara insan kaynağı yetiştiren “Yönetim Bilişim Sistemleri” (YBS)ve “İşletme 
Enformatiği” (İE)lisans programlarının Türkiye’de sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını analiz 

etmektir. Çalışmada karma araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma, dört aşamadan oluşmaktadır ve her aşama 

bir önceki ile ilişkilendirilmiştir. İlk aşamada, Türkiye'deki YBS ve İEbölümlerine ait 4 yıllık müfredatlardaki 

zorunlu dersler içeriklerine göre incelenerek programın bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada, 

bölümlerin amaçları ve gösterdikleri iş olanakları analiz edilerek ilk aşamadaki sonuçlarla uyumu 

karşılaştırılmıştır. Üçüncü aşamada, YBS ve İE bölümünden mezun olma şartı içeren iş ilanları incelenmiş ve 

bölümlerde belirtilen iş olanakları ile karşılaştırılmıştır. Son aşamada ise bilişim sektöründeki yöneticiler 

ilesektörde çalışanların görüşlerini almak amacıyla anket uygulanmıştır. Sonuç olarak; sektörün ihtiyacı, 

bilişim/teknik yönü kuvvetli, iletişim, problem çözme, bilişim hukuku ve standartlar konularında bilgi ve 

beceriye sahip bireylerdir. İşletme/yönetim ağırlıklı müfredatların bilişim/teknik yönündeki ders sayısının 

arttırılması, bilişim/teknik ağırlıklı müfredatlara ise; sektörün ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazandırmak üzere 
gerekli sosyal derslerin eklenmesi faydalı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler:Yönetim bilişim sistemleri eğitimi, içerik analizi, karma araştırma modeli, 

üniversiteler, eğitim müfredatı 

 

DO MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS DEGREE PROGRAMS MEET THE 

NEEDS OF THE SECTOR? 

 

Abstract 

Developments in information and communication systems affect management policies and the role of 

these systems in the management. The purpose of this paper is to investigate whether management information 

systems and business informatics degree programs, which train students for management of information systems 
and improvement of new management policies with these systems, meet the needs of the sector. The study 

designated mixed methods research approach. The study consisted of four phases and each phase was associated 

with the previous one. In the first phase, the research examined the content of required courses in four-year 

curriculums of Management Information Systems (MIS) and Business Informatics (BI) departments in Turkey. 

Then, it presented the viewpoint of the program. In the second phase, it examined the objectives and 

employment opportunities of the programs and compared the results with the first phase. In the third phase, job 

postings on web sites were inspected and the results associated with the second phase. Lastly, a survey was send 

to the managers and employees in this sector in order to receive opinions on this issue. As a result, the sector 

needs employees who have deep knowledge on information technologies and also have opinion on information 

technology law, standards and  strong communication and problem solving skills. Therefore, the amount of 

technical courses should be increased in business/mangement weighted curriculums, on the other side 

IT/technical weighted curriculas should be revised by adding social courses.  
Keywords: Management Information System education, content analysis, mixed methods research, 

universities, curriculum 
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GİRİŞ 

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günden güne artarken hem bu 

sistemlerin yönetimi hem de kurumların yönetiminde bu sistemlerin rolü önem kazanmıştır.  

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ve İşletme Enformatiği (İE) alanları ile ilgili program 

değerlendirmelerine ilişkin alan yazın incelendiğinde özellikle bilişim sistemleri alanının genel 

durumunu ortaya koyan ve bölüm müfredatları oluşturulurken, sektörün bölüm mezunlarından 

beklentilerinin müfredatlarda ne kadar karşılandığına yönelik çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. 

Trauth ve diğerleri (1993) üniversitelerin ve sanayinin bölüme bakış açısının farklı olduğunu 

vurgulamıştır. Sanayi, genel fikri derinlik, iletişim becerileri ve bazı fonksiyonel iş bilgisi olan yüksek 

kaliteli iş gücü ararken, üniversitelerin problem çözme becerisi yüksek olan bireyler yetiştirmeye 
ağırlık verdiklerini belirtmiştir. Sanayinin (yöneticiler, son kullanıcılar, danışmanlar vs.) ve Bilişim 

Sistemleri Yönetimi gibi grupların bilişim sistemleri programını geliştirmek için üniversiteler ile 

iletişim içinde olması gerektiğini, bunun yanı sıra akademik programlarında pazar ve tüketici 

ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Todd ve diğerleri (1995) 1970 ve 1990 yılları arasındaki gazetelerdebilişim sistemleri 

alanındaki iş ilanlarını ve ACM (Müfredat Komitesi) ve DPMA (Bilgi İşlem Yönetimi Derneği)'nin 

tavsiye ettiği müfredatları inceleyerek alandaki yetenek gereksinimlerinin nasıl değiştiğini 
incelemiştir. 

Lee ve diğerleri (2002) Bilişim Sistemlerinin, kişiler arası iletişim, karakter özellikleri ve 

sanayi anlayışı gibi teknik olmayan konularda yer edinmesi için köklü değişikliklere ihtiyacı olduğunu 
belirtmektedir. 

Noll ve Wilkins (2002) bilişim sistemleri çalışanlarının sahip olması gereken becerilere 

yönelik çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışan gruplarını 3'e ayırmış ve sahip olmaları gereken 5 beceri 

(İşletme Bilgisi, İleri Bilişim Sistemleri Uygulamaları, Kullanıcı Desteği, Programlama, Sistem 
Planlama) tanımlamışlardır. 

Bensghir (2002) YBS alanını irdelemek amacıyla bilişim alanındaki tezleri, kitapları, 

makaleleri ve süreli yayınları inceleyerek yaptığı çalışmasında bilgi, bilişim, enformatik ve 
enformasyon kavramlarının karışmasından dolayı ortaya çıkan kargaşadan YBS alanının olumsuz 

etkilendiğini belirtmiştir. 

Chapman ve Brothers (2006) tarafından yapılan çalışmada, hem YBS dergilerinin veri 
tabanları hem de YBS araştırmacılarının yayınları incelenmiştir. Akademik yayınların incelenmesi 

düzeyinde kalan bu çalışmada dergi veri tabanlarının kapsamları ele alınmıştır. 

Okursoy ve Turan (2014) çeşitli üniversitelerdeki YBS bölümlerinin müfredatlarını 

incelemiştir. Buradan yola çıkarak YBS eğitiminin etkinliği ve hedefleri üzerine bir çalışma yapmıştır.  

Alan yazında bilişim sistemlerine yönelik çalışmalar bulunmakla birlikte özellikle Türkiye 

ölçeğinde sektörün ihtiyaçları ile YBS ve İE bölüm müfredatlarındaki ders içeriklerini ilişkilendiren 

bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojileri üretim 
ile yönetimini üstlenen birim ve firmalara insan kaynağı yetiştiren “Yönetim Bilişim Sistemleri” ve 

“İşletme Enformatiği” lisans programlarının Türkiye’de sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılamadığını analiz etmektir.  
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YÖNTEM 

Araştırmada karma araştırma modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma tekniklerinden anket ile 

veri toplama yöntemi ve nitel araştırma tekniklerinden ise içerik analizi kullanılmıştır. Nitel 
araştırmalar “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir 

sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013). “Cohen, Manion ve 

Morrison (2007)’a göre içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri 
mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi” olarak da tanımlanmaktadır(Sert, Kurtoğlu, Akıncı, & 

Seferoğlu, 2012). İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 

incelenmesine olanak tanır (Tavşancıl & Aslan, 2001). Nicel araştırma ise; deneme, gözlem ve 
deneylere dayanılarak yapılan görgül (amprik) araştırma yaklaşımı ya da yargı ve yorumlardan 

bağımsız olarak yapılan gözlem ve/veya ölçümlerden elde edilen verilere dayanılarak oluşturulan 

niceliksel (quantitative) araştırma yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Özdamar, ve diğerleri, 1999). 

Çalışmanın aşamaları Şekil 1’de akış şemasında gösterilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, 
Türkiye'deki 27 üniversitedeki Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ve 3 üniversitede bulunan İşletme 

Enformatiği (İE) bölümlerineait bilgiler incelenmiştir. İncelenen bu bölümlerde 4 yıllık lisans eğitimi 

verilmektedir. Bölümlerle ilgili bilgiler 2015-2016 Bahar dönemi içinde, 2015 ÖSYS kitapçığı ve ilgili 
bölümlerin web sitelerinden elde edilmiştir. Bölümlerin müfredatlarına ait bilgiler 4 üniversitenin 

(Başkent, İstanbul Medipol, Adnan Menderes, Atatürk) web sitesinde bulunamadığı için müfredatların 

analizinde kapsam dışı bırakılmıştır. Toplanan veriler bir veritabanı oluşturularak web üzerinden 
erişime açılacaktır. Bu aşamada zorunlu derslerin içeriklerine göre programın bakış açısı 

bilişim/teknik, işletme/yönetim ve eşit olmak üzere ortaya konmaya çalışılmıştır.  

İkinci aşamada, bölümlerin amaçları ve iş olanakları analiz edilerek ilk aşamadaki sonuçlarla 

uyumu karşılaştırılmıştır.Bu aşamada; bölümlerin web sayfalarında yer alan amaçlar ve gösterdikleri iş 
olanakları incelenmiş ve içeriğine göre bilişim/teknik, işletme/yönetim ve eşit olmak üzere ağırlığına 

karar verilmiştir. Amaç ve iş olanakları 4 üniversitenin (Özyeğin, Dokuz Eylül, Atatürk ve Adnan 

Menderes) web sayfasında yer almadığı için kapsam dışı bırakılmıştır.  

Üçüncü aşamada, iş arama sitelerindeki ilanlar ilanlar incelenmiştir. İş ilanları için; 

“www.yenibiris.com”, “www.careerjet.com.tr”, “www.secretcv.com”, “www.isbul.net”, 

“www.kariyer.net”, tr.linkedin.com/jobs, kariyer.eczacibasikariyer.com ve ilan.memurlar.net kariyer 
sitelerinde YBS ve İE mezunu ön şartını içeren ilanlar için 4-14  Mayıs 2016 tarihleri arasında arama 

yapılmıştır. Toplam 92 ilan incelenmiştir. Bu aşamadaki sonuçlar bölümlerde yer alan iş olanakları ile 

karşılaştırılmıştır.  

Son aşamada ise sektör temsilcilerinin YBS mezunlarında aradığı özellikleri belirleyebilmek 
ve sektörde çalışanların görüşlerini almak amacıyla anket uygulanmıştır.Anket, Webropol Anket 

Yönetim Sistemi üzerinde hazırlanarak bilişim sektöründe YBS lisans mezunu istihdam edebilecek 

yöneticilere ve çalışanlara e-posta yoluyla ulaştırılmıştır. Ankette hem açık uçlu, hem de seçmeli 
sorular mevcuttur. Anketi YBS mezunları, bilişim sektöründe yönetici ve çalışanlardan toplam 55 kişi 

cevaplamıştır. Anket sonuçları bölüm müfredatları ve amaçları ile ilişkilendirilmiştir. 

 

  

http://www.yenibiris.com/
http://www.careerjet.com.tr/
http://www.secretcv.com/
http://www.isbul.net/
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BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şekil 1. Araştırmanın İş Akış Şeması 
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BİLDİRİLER KİTABI 

Türkiye’deki Lisans Programları 

Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme Enformatiği bölümleri üniversitelerin farklı 

birimlerinin altında açılmıştır. Bu birimler arasında; İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, 
Fen-Edebiyat, Ticari Bilimler, Açıköğretim (Anadolu Üniversitesi) fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler 

Yüksek Okulu yer almaktadır. Bölümlerin 12’si vakıf, 18’i ise devlet üniversitesinde yer almaktadır. 

2015 ÖSYS Yükseköğretim kontenjanlarına göre 30 üniversitedeki bölümlerin kontenjan toplamı 

3914 öğrencidir. En düşük kontenjan 20 öğrenci ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde, en 
yüksek kontenjan ise 2000 öğrenci ile Anadolu Üniversitesi’ndedir. Öğretim dili; 7 bölümde İngilizce, 

22 bölümde Türkçe ve 1 bölümde Almanca’dır. Öğretim şekli; 19 bölümde sadece 1. öğretim, 9 

bölümde hem 1. hem de 2. öğretim, 1 bölümde hem 1. öğretim hem de uzaktan eğitim, 1 bölümde 
sadece uzaktan eğitim, 1 bölümde ise sadece açıköğretim şeklindedir.Üniversiteye girişteki ÖSYS 

puan türlerine bakıldığında; fakülteler TM-1, yüksekokullar ise YGS-6 puan türünde öğrenci kabul 

etmektedir. Fakültelerdeki farklılık puan türüne yansımamaktadır.  

Analizde, bölümlerin eğitim müfredatındaki zorunlu ders sayısı ve ders içerikleri ele 
alınmıştır. Müfredatlarda yer alan derslerin içeriklerine göre; dersler bilişim/teknik, işletme/yönetim 

ve tamamlayıcı olarak gruplandırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans 

programlarında zorunlu bulunan dersler (Türk Dili I ve II, Yabancı Dil I ve II, İnkılap Tarihi I ve II) 
analizde kapsam dışı bırakılmıştır. “Bilişim/teknik” grubuna programlama, web tasarımı, veri tabanı 

gibi teknik içerikli dersler alınmıştır. “İşletme/yönetim” grubuna ise; işletme, muhasebe, finans, 

ekonomi gibi işletme yönetimi alanına yönelik dersler alınmıştır. Öğrencilerin alan derslerini ve kişisel 
gelişimlerini destekleyici nitelikte olan matematik, istatistik, hukuk ve sosyal dersler ile YÖK’ün 

zorunlu tuttuğu dil dersleri dışında kalan dil dersleri ise tamamlayıcı grubuna alınmıştır.  

Müfredatlarda genel olarak; ilk iki yılda, bilişim/teknik grubunda, bilişim sistemlerine giriş, 

veri tabanı, algoritmalar, programlamaya giriş gibi temel dersler mevcuttur. 3. ve 4. yıllarda orta ve 
ileri düzey programlama, sistem analizi ve tasarımı, ağlar ve güvenlik gibi konular yer almaktadır. 

İşletme/yönetim grubunda ise; ilk iki yılda işletmeye giriş, muhasebe, ekonomiye giriş gibi temel 

dersler; 3. ve 4. yıllarda finansal yönetim, girişimcilik, karar verme teknikleri gibi dersler yer 
almaktadır. Tamamlayıcı dersler arasında matematik, istatistik, hukuk gibi diğer bölümlerin de 

müfredatlarında yer alan bazı derslerin yanında iletişim becerileri gibi kişisel gelişim derslerine yer 

veren bölümler de mevcuttur. Proje Yönetimi dersleri bazı bölümlerde yönetim ağırlıklı, bazı 
bölümlerde teknik ağırlıklı içeriğe sahiptir. Analizde bu farklılık göz önünde bulundurulmuştur.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi; araştırmanın ilk aşamasında incelenen 26 bölüme ait müfredattan 

8’i bilişim/teknik, 9’u işletme/yönetim, 9’u ise eşit ağırlıkta çıkmıştır. Bölümlerin eşit ağırlıklı olup 

olmadığına karar verirken; bilişim/teknik ve işletme/yönetim ağırlıklı yüzdeler arasındaki farka 
bakılmıştır. Eğer mutlak fark %8,3’ün (çeyrek sapma) altında ise; programın eşit ağırlıkta, daha fazla 

ise hangi ağırlık yüksekse o ağırlıkta olduğuna karar verilmiştir.  

Araştırmanın ikinci aşamasında, Tablo 2’de görüldüğü gibi müfredatlar ile amaç/iş olanakları 
karşılaştırılmış ve programların 13 tanesi uyumlu, 11 tanesi çelişkili olarak ortaya çıkmıştır.    
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Tablo 1. Bölümlere göre Ders İçeriklerinin Ağırlıkları 

 

Üniversite Adı 

Bölüm 

Adı 
Bağlı Olduğu Birim 

Program Ders İçeriklerinin Ağırlıkları 

(%) 

Bilişim/

Teknik  

İşletme/ 

Yönetim 
Tamamlayıcı 

Adana Bilim ve Teknoloji YBS İşletme F. 58,33 16,67 25,00 

Aksaray YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 35,90 43,59 20,51 

Anadolu YBS Açıköğretim F. 34,00 44,00 22,00 

Bartın YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 33,33 43,59 23,08 

Beykent YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 37,50 31,25 31,25 

Bilecik Şeyh Edebali YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 28,57 50,00 21,43 

Boğaziçi YBS Uygulamalı Bilimler YO. 43,75 37,50 18,75 

Cumhuriyet YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 33,33 47,06 19,61 

Dokuz Eylül YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 45,65 30,43 23,91 

Düzce YBS İşletme F.  27,59 48,28 24,14 

Haliç İE İşletme F.  36,84 23,68 39,47 

Işık YBS Fen-Edebiyat F. 52,17 34,78 13,04 

İstanbul Bilgi İE İşletme F.  37,93 31,03 31,03 

Kadir Has YBS Mühendislik F. 48,48 24,24 27,27 

Marmara  İE İşletme F.  30,56 36,11 33,33 

Mehmet Akif Ersoy YBS Uygulamalı Bilimler YO. 30,95 35,71 33,33 

Nişantaşı YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 50,00 16,67 33,33 

Okan  YBS Uygulamalı Bilimler YO. 53,57 25,00 21,43 

Osmaniye Korkut Ata YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 22,86 48,57 28,57 

Özyeğin YBS İşletme F.  28,57 53,57 17,86 

Pamukkale YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 26,67 46,67 26,67 

Sakarya YBS İşletme F.  29,63 40,74 29,63 

Ufuk YBS İktisadi ve İdari Bilimler F. 40,00 42,50 17,50 

Uludağ YBS İşletme F.  39,39 42,42 18,18 

Yeditepe YBS Ticari Bilimler F. 54,84 12,90 32,26 

Yıldırım Beyazıt YBS İşletme F. 35,29 38,24 26,47 
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Tablo 2. Bölümlerin Amaç/İş olanakları ile Müfredatlarının Karşılaştırması 

 

Üniversite Adı Amaç / İş Olanakları Müfredat Durum 

Adana Bilim ve Teknoloji Bilişim/Teknik Bilişim/Teknik Uyumlu 

Aksaray Eşit Eşit Uyumlu 

Anadolu İşletme/Yönetim İşletme/Yönetim Uyumlu 

Bartın Bilişim/Teknik İşletme/Yönetim Çelişkili 

Beykent Eşit Eşit Uyumlu 

Bilecik Şeyh Edebali Bilişim/Teknik İşletme/Yönetim Çelişkili 

Boğaziçi Eşit Eşit Uyumlu 

Cumhuriyet Eşit Eşit Uyumlu 

Düzce Bilişim/Teknik İşletme/Yönetim Çelişkili 

Haliç Bilişim/Teknik Bilişim/Teknik Uyumlu 

Işık Eşit Bilişim/Teknik Çelişkili 

İstanbul Bilgi Eşit Eşit Uyumlu 

Kadir Has Bilişim/Teknik Bilişim/Teknik Uyumlu 

Marmara Eşit Eşit Uyumlu 

Mehmet Akif Ersoy Eşit Eşit Uyumlu 

Nişantaşı Bilişim/Teknik Bilişim/Teknik Uyumlu 

Okan Eşit Bilişim/Teknik Çelişkili 

Osmaniye Korkut Ata Eşit İşletme/Yönetim Çelişkili 

Pamukkale Bilişim/Teknik İşletme/Yönetim Çelişkili 

Sakarya Eşit İşletme/Yönetim Çelişkili 

Ufuk İşletme/Yönetim Eşit Çelişkili 

Uludağ Bilişim/Teknik Eşit Çelişkili 

Yeditepe Bilişim/Teknik Bilişim/Teknik Uyumlu 

Yıldırım Beyazıt Bilişim/Teknik Eşit Çelişkili 

 

İş Arama Sitelerindeki İlanlar 

Şekil 2’de görüldüğü gibi; giriş bölümündebelirtilen iş arama sitelerindeki ilanlar başlıklara 
göre; uzman, yönetici/müdür/lider, mühendis, danışman, analist, yazılımcı, yetkili/sorumlu, müfettiş 

ve danışman pozisyonları için gruplandırılmıştır. İlan içeriklerine göre bilişim/teknik ve 

işletme/yönetim olarak ayrıştırıldığında; ilanların %81,52’si bilişim/teknik ağırlıklı, %18,48’i 

işletme/yönetim ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştır. (Bkz. Tablo 3) 

İlanlarda YBS mezunu kişilerin bilgisayar mühendisliği alanı mezunu kişilerden beklenen 

bilgi ve beceriye sahip olmasının istendiği dikkat çekmektedir.  İlanların içerikleri incelendiğinde YBS 

mezunlarına veritabanı yöneticisi, iş analisti, bilgi sistemleri analisti, proje yöneticisi, yazılım uzmanı, 
sistem mühendisi, veri madenciliği uzmanı, takım lideri, yazılım destek uzmanı, süreç ve proje 

geliştirme sorumlusu pozisyonları için geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulmaktadır. Proje yöneticisi, iş 

analisti, süreç ve proje geliştirme sorumlusu, takım lideri pozisyonlarında duyulan ihtiyacın yazılım ve 
yazılım destek pozisyonlarına olan ihtiyaçtan daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bölümlerin gösterdikleri iş olanaklarına bakıldığında 24 bölümün 11’i bilişim/teknik, 2’si 

işletme/yönetim, 11’i ise eşit ağırlıkta olduğu göz önüne alındığında, iş ilanlarında çıkan bilişim/teknik 

içerikli ilanların bölümlere bir miktar yansıtıldığı görülmektedir.Ancak; özellikle eşit ve 
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işletme/yönetim ağırlıklı bölüm müfredatlarında sektörün bilişim/teknik ağırlıklı bilgi ve becerilere 

sahip bireylere ihtiyacı olduğu göz önüne alınması faydalı olacaktır.  

 

Şekil 2. İş İlanlarının Başlıklara Göre Dağılımı 

 

Tablo 3. İş İlanlarının İçeriğe Göre Dağılımı 

İlan Başlığı 
Bilişim/Teknik 

(%) 

İşletme/Yönetim 

(%) 

Uzman 11,96 7,61 

Yönetici / Müdür / 
Lider 

4,35 8,70 

Mühendis 10,87 1,09 

Danışman 6,52   

Analist 18,48   

Yazılımcı 19,57   

Yetkili / Sorumlu 4,35 1,09 

Müfettiş 3,26   

Uygulama Geliştirici 2,17   

Toplam 81,52 18,48 

 

Anket Sonuçları 

Anketi cevaplayanların 7’si genel müdür, müdür, kurucu düzeyindeki yöneticilerdir. Geriye 
kalan 48 kişinin 3’ü YBS mezunu olmak üzere, bilişim sektöründe insan kaynakları, yazılım, 

veritabanı, network uzmanlıklarında çalışan kişilerdir.Cevaplayanların sektör tecrübesine bakıldığında 

en az 1, en fazla 41 yıl olmak üzere ortalama12.5 yıldır.    

Anketi cevaplayan 55 kişiden sadece 16’sı çalıştığı şirket veya birimde YBS lisans mezunu 

personel olduğunu belirtmiştir. YBS lisans mezunu personelin sistem geliştirme, iş analisti, sistem-

network uzmanı, eğitmen, yazılım mühendisi, IT yöneticisi, web master, bilgi teknolojileri uzmanı, 

yönetici pozisyonlarında istihdam edildiği belirtilmiştir. 
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Şekil 3. YBS lisans mezunu personel alımında aradığınız bilgi/beceriler nelerdir? 

 

 

YBS lisans mezunu personel alımında en çok aranan bilgi/beceri proje yönetimi olarak ortaya 
çıkmıştır (Bkz. Şekil 3). Belirtilen diğer bilgi/beceriler de teknik ağırlıklıdır. Bölüm müfradatlarında 

proje yönetimi derslerinin dışında proje yönetimi becerisini destekleyecek derslerin de yer alması 

faydalı olacaktır. YBS lisans programında verilmesi gereken temel bilgilere bakıldığında da (Bkz. 
Şekil 4) proje yönetimi en fazla belirtilen başlık olarak görülmekte, veritabanı yönetimi ve 

programlama da bunun ardından gelmektedir.  

Şekil 4. YBS lisans program içeriğinde verilmesi gereken temel bilgiler nelerdir? 

 

Diğer: Temel kodlama bilgisi ve analiz yeteneği, iş analizi ve çatışma yönetimi, network, Linux 

Yöneticilerin verdiği cevaplara göre; YBS mezunlarının; iş analisti, iş geliştirme, proje 

yönetimi gibi teknik ile teknik olmayan personel arasındaki iletişimi kuran ve planlamayı yapan kişi 
pozisyonunda görev alacak şekilde yetiştirilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.İş ilanlarındaki sonuçlarla 

yöneticilerin verdiği bilgiler uyumludur. Müfredatlarda proje yönetiminin yanında iş analizine yönelik 

içeriğe sahip derslerin de arttırılması faydalı olacaktır.  

Anketi cevaplayanların %34’ü YBS lisans mezunlarının aldıkları eğitimi yeterli görürken 
%66’sı yetersiz bulmaktadır. Cevaplara göre; desteklenmeleri gereken alanlar; standartlar, bilişim 

hukuku, bilişim sistemleri konusunda temel ve teknik bilgi, problem çözme teknikleri, işletme ve 

yönetim konularında yoğunlaşmaktadır. Bölüm müfredatlarında yer alan zorunlu teknik derslerin 
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niteliğinin gözden geçirilmesi, tamamlayıcı derslere de belirtilen alanlarda dersler eklenmesi faydalı 

olacaktır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın ilk iki aşamasında YBS ve İE bölüm müfredatlarındaki zorunlu derslerin 

içerikleri ile bölümlerin amaçları ve gösterdikleri iş olanakları analiz edilmiştir. Bazı bölümler 

bilişim/teknik ağırlıklı müfredata sahip olmalarına karşın işletme/yönetim ağırlıklı iş olanakları 
gösterirken, bazı bölümler işletme/yönetim ağırlıklı olmasına rağmen bilişim/teknik ağırlıklı iş 

olanaklarından bahsetmektedirler. Bazı bölümlerde ise; iş olanaklarında dengeli bir tutum sergilenmiş 

ve müfredatla uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmanın üçüncü aşamasında iş arama sitelerinde YBS 
mezunu ön şartı ile arama yapılarak ortaya çıkan ilanlar incelenmiş ve aranan nitelikler ortaya 

konmuştur. Çalışmanın son aşamasında ise; bilişim sektöründeki yöneticiler ile bu alanda YBS 

mezunu olarak çalışan kişilere anket uygulanmıştır.  

Bulgular sonucu yapılabilecek önerilerden ilki; müfredatlarda matematik derslerinin “Sosyal 
Bilimler için Matematik” yönünde olduğu görülmektedir. Analiz ve programlama derslerinin ön 

koşulu olarak mühendislik matematiği verilmesi daha verimli olabilir. İkinci olarak; bölüm 

müfredatlarında ortaya çıkan “tamamlayıcı” grubundaki dersler zorunlu olmaktan çıkarılarak 
öğrencilere, bölüme başlamadan yapılacak mesleki yönelim ve ilgi testi ile yetenek ve becerilerine 

uygun olarak seçim şansı verilebilir.  İş ilanlarının analizi göstermiştir ki; sektörün ihtiyacı daha fazla 

teknik bilgiye sahip ve mühendislik formasyonu olan bireylerdir. Buna ek olarak; ankette yöneticilerin 
verdiği cevaplara göre, bilişim/teknik bilgisi sağlam olan bireylere ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte; bu 

bireylerin iletişim, çözüm geliştirme, bilişim hukuku, standartlar konularında da desteklenmeleri 

gerektiği ortaya çıkmaktadır.    

Sonuç olarak; sektörün ihtiyacı, bilişim/teknik yönü kuvvetli, iletişim, problem çözme, bilişim 
hukuku ve standartlar konularında bilgi ve beceriye sahip bireylerdir. İşletme/yönetim ağırlıklı 

müfredatların bilişim/teknik yönündeki ders sayısının arttırılması, bilişim/teknik ağırlıklı müfredatlara 

ise; sektörün ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazandırmak üzere gerekli sosyal derslerin eklenmesi 
faydalı olacaktır.  
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UZAKTAN EĞİTİMDE SMART-AHP TABANLI SERVQUAL UYGULAMASI 

 

Mehmet AKSARAYLI1, Osman PALA1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü 

 

Öz 

Son yıllarda, internetin ortaya çıkışı ve gelişimi ile üniversitelerde uzaktan eğitim programları 

yaygınlaşmıştır. Türkiye’de artan lisans derecesine sahip olma talebi ve yeni açılan programlarla beraber uzaktan 

eğitim, örgün öğretime bir alternatif olarak görülmeye başlanmıştır. Yakın gelecekte, gelişen bilişim teknolojileri 

desteğiyle,uzaktan eğitim program ve merkezlerinin sayıları artacaktır. Rekabetin yoğun olduğu sektörde, 

öğretim hizmetinin kalitesinin ölçülmesi,öğretim program ve sistemlerinin sürdürülebilir ve yaşayabilir olması 

için gereklidir. Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

bünyesinde yer alan programlarda kayıtlı olan 261öğrenci ile anket yapılmıştır. Öğrencilerin aldıkları hizmetin 

kalitesine dair algı ve beklentileri, uzaktan eğitime uyarlanmış SERVQUAL ölçeği ile ölçülmüştür. SERVQUAL 

ölçeğinin ana kalite boyutları; Empati, Güven, Heveslilik, Güvenilirlik ve Web Sitesi İçeriği olarak ele alınmış 

ve SMART-AHP ile ağırlıklandırılmıştır. SMART-AHP ve SERVQUAL ölçeğinin birlikte kullanımı, DEUZEM 
hedef ve kaynakları ile öğrenci görüşlerini birleştirerek karşılıklı etkileşimi sağlamıştır. Verilerin analiz 

sonuçları, kalite boyutları arasındaki farkı ve hizmet kalitesini iyileştirmek için hangi kalite boyutunun öncelikli 

iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler:SERVQUAL, Uzaktan Eğitim, SMART-AHP 

 

SMART-AHP BASED SERVQUAL APPLICATION IN DISTANCE LEARNING 

 

Abstract 

Inrecentyears, distance education programs has become widespread in universities with the presence 

and development of internet. In Turkey, distance learning has become to be seen as an alternative of formal 

education, as a result of increasing demand of bachelor’s degree and newly launched programs.In the near future, 
the number of distance education programs and centers will be increased with the support of developing 

information technologies. In distance learning sector where competition is intense, measuring the quality of 

education is indispensable for sustainability and viability of education systems and programs. In the study, a 

survey is conducted with 261 students who are enrolled in a program at Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Student perceptions and expectations about the quality of service which 

they receive, is measured by SERVQUAL scale which is adapted to distance learning. Empathy, Assurance, 

Responsiveness, Reliability and Website Content, which is defined as main quality dimensions of SERVQUAL 

scale, are weighted with SMART-AHP. Combined use of SMART-AHP and SERVQUAL scale has enabled 

interaction with the combining the views of students and DEUZEM goals and resources. Data analysis results 

indicate the difference between quality dimensions and which one needs to improve first for the improvement of 

service quality. 

Keywords: SERVQUAL, Distance Learning, SMART-AHP 

 

GİRİŞ 

Uzaktan eğitim (e-öğrenme) kısaca, bilgisayar ağı teknolojilerini kullanarak internet yoluyla 

öğreticilerin öğrencilere bilgi aktarımı ve sonucunda öğretim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. 
Uzaktan eğitim kavramının kapsamı sadece özel eğitim kurumlarında verilen bir akademik hizmet 

olarak kalmamakta ayrıca e- öğrenme yolunu seçen kurum ve kuruluşların şirket içi eğitimlerini ve 

topluluk eğitimlerini de kapsamaktadır (Welsh vd. 2003:246). 

Yükseköğretimde, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde uzaktan eğitim programları 
yaygınlaşmakta ve programlara kayıtlı olan öğrencilerde artış gözlenmektedir. Uzaktan eğitim 
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programları bilişim teknolojilerinin sağladığı esnek yapısı ile çalışan veya fazla vakti olmayan 

öğrenciler için çok değerli bir seçenekkonumuna gelmiştir (Doherty 2006:254). 

Uzaktan eğitim programları, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde belirli bir sınıfta bulunma 
zorunluluğunu ortadan kaldırarak,sürekısıtı bulunan, işi, yaşı veya engeli nedeniyle örgün öğretime 

devam edemeyen kişiler için etkin bir öğrenim çözümü olmaktadır (Lykourentzouvd. 2009:950). 

Uzaktan eğitim sektöründe programların ve sistemlerin ayakta kalabilmesi için rekabet 

edebilir yapıda olması gerekmektedir. Bunun için sundukları öğretim hizmetinin kalitesinin yüksek 
olması ve kalitenin öğrencilerin beklentilerini karşılaması gereklidir. E-öğrenme kalitesinin gerçekçi 

bir şekilde ölçümü kaliteyi arttırmak için öncelikli adım olmaktadır (Chiu vd.2005:400;Gress vd. 

2010:807). 

Parasuraman vd.(1998) yılındaki çalışmaları ile hizmet kalitesini ölçen SERVQUAL ölçeğini 

geliştirmişler ve sonrasında bu ölçek çok sayıda hizmet sektöründe müşterilerin aldıkları hizmetin  

kalitesine dair algı ve beklentilerini ölçmede kullanılmıştır.Zeithaml vd. (1996) algılanan hizmet 

kalitesinin müşteri davranış ve tutumlarına yansıdığını ortaya koymuşlardır.  

SERVQUAL kalite boyutları aynı zamanda hizmet sağlayıcısına ait birer performans ölçütleri 

oldukları için SMART (BelirliOlma,ÖlçülebilirOlma, Kabul EdilebilirOlma, Gerçekçi, 

ZamanaBağlıOlma)olarakifadeedilen 5 hedefkriteri üzerinden değerlendirilebilir. SERVQUAL kalite 
boyutlarının toplam kaliteye etkileri çok kriterli karar verme modeli olarak ifade edilirse, toplam 

kaliteye etkileri Analitik Hiyerarşi Prosesi ile ağırlıklandırılabilir olmaktadır (Shanin ve Mahbod 

2007:226). 

Çalışmada Udo vd.(2011)’ in uzaktan öğretim için geliştirdiği SERVQUAL ölçeğinden 

yararlanılmıştır. Sektöre özgü uyarlanan SERVQUAL ölçeğinde bulunan 5 ana kalite boyutu; Empati, 

Güven, Heveslilik, Güvenirlik ve Web Sitesi İçeriğini temsilen 22 soru ile öğrencilerin uzaktan 

öğretim hizmet kalitesine dair beklentileri ile algıları arasındaki farklar ortaya konmuştur. Kalite 
boyutlarının eşit ağırlıklı olarak değerlendirildiği algılanan hizmet kalite puanı ile ağırlıklandırılmış 

kalite puanı hesaplanmıştır. Ağırlıklandırma işleminde Çok Kriterli Karar Verme yöntemi olan 

Analitik Hiyerarşi Prosesi’nden yararlanılmıştır.  Ana kalite boyutlarının birer alternatif, SMART 
kriterlerinin ise kriter olarak hedef hiyerarşisinde bulunduğu SMART-AHP ile kalite boyutları uzman 

görüşleri ile önem dereceleri elde edilmiştir.  
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SERVQUAL Ölçeği 

SERVQUALmodelini Parasuraman vd. (1985) yılında ortaya koymuşlardır. Çalışmada, 
hizmet kalitesinin ölçümünde 10 farklı boyutun olduğunu ifade etmişlerdir. Sonrasında yapılan 

uygulamalar ve analizler ile ana kalite boyutunu 5’e indirmişlerdir (Parasuraman vd. 1988:23). 

SERVQUAL ölçeğinde, belirli bir hizmet sektöründe müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi 

kendilerine sunulan hizmettenalgıladıkları ile bekledikleri arasındaki fark olarak ifade edilmektedir. 
Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesinin yüksek olması için aradaki fark sayısal değerinin büyük 

olmasını gerekmektedir. 5 ana kalite boyutunu temsilen 22 soru önermesi müşteri algısını ve 

beklentisini ölçmede kullanılmaktadır (Parasuraman vd. 1991:422;Devebakan ve Aksaraylı 2003;40). 

SERVQUAL ölçeği aşağıdaki boyutları içermektedir Parasuraman vd. 1998:23) 

 Fiziksel Özellikler (Tangibles):  Hizmet sağlayıcısınınsahip olduğu fiziksel olanaklar, 

araç gereç ve personelinin görünüşü. 

 Güvenilirlik (Reliability): Hizmet sağlayıcısının söz verdiği hizmeti doğru ve güvenilir 

bir şekilde yerine getirebilme yeteneği. 

 Heveslilik (Responsiveness): Hizmet sağlayıcısının müşterilere yardım etmesi ve 

hizmetin hızlı bir şekilde verilmesi. 

 Güven (Assurance): Hizmet sağlayıcısındaki personelin bilgili, nazik olması ve 

müşterilerde güven duygusu uyandırabilme becerileri. 

 Empati (Empathy): Hizmet sağlayıcısının kendisini müşterinin yerine koyarak 

düşünebilme yetisi, müşterilere kişisel ilgi ve alaka gösterilmesi. 

Müşterilerden 22 soruya 7’li Likert tip ölçeğe göre cevaplamak suretiyle soru ifadelerine ne 
ölçüde katıldıkları sorulurken, ilgili soruların hangi ana kalite boyutunu temsil ettiği Tablo 1’ deki 

gibidir. 

Tablo 1: Ana Kalite Boyutlarında Yer Alan Sorular 

Ana KaliteBoyutları KaliteBoyutlarındaYer Alan Sorular 

FizikselÖzellikler 1-2-3-4 

Güvenilirlik 5-6-7-8-9 

Heveslilik 10-11-12-13 

Güven 14-15-16-17 

Empati 18-19-20-21-22 

Kaynak: Parasuraman vd. 1998:25 

 

Gözlemlere göre ölçeğin algı ve beklenti sorularına verilen cevapların farkları alınarak, hizmet 

kalitesi boyutunu oluşturan fark toplamları boyuta ait soru sayısınabölünür. Gözlemler için boyut 

bazında kalite skoru bulunur. ToplamSERVQUAL skorunun hesaplanması için kalite boyutlarının 
ortalaması hesaplanır. Gözlemlere göre hesaplanan skorlar toplanarak gözlem sayısına bölünür. 

Bulunanortalamalar müşterilerin geneli toplamı için kalite boyutları bazında SERVQUAL skorudur 

(Parasuraman vd. 1988:31). 

SERVQUAL skorları: 

AlgılananHizmetKalitesi = AlgılananHizmet–BeklenenHizmet , 

Eşitliğivebueşitliğekarşılıkgelen; 

SERVQUAL Skoru (SQ) = AlgılamaSkoru (P) –BeklentiSkoru (E)olarakhesaplanır. 

SQ1 = FizikselözelliklerboyutunayönelikSERVQUALskoru 
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SQ2 = GüvenilirlikboyutunayönelikSERVQUALskoru 

SQ3 = HeveslilikboyutunayönelikSERVQUALskoru 

SQ4 =GüvenboyutunayönelikSERVQUALskoru 

SQ5 = Empati (Duyarlılık) boyutunayönelikSERVQUALskoru 

Olmak üzere, hizmet kalitesi ana boyutlarına yönelik SERVQUAL skorlarının hesaplanma 

şekli aşağıda gösterilmiştir: 

SQ1 = [(P1- E1) + (P2 - E2 ) + (P3 - E3 ) + ( P4 - E4) ] / 4 

SQ2 = [+ (P5 - E5 ) + (P6 - E6 ) + ( P7 - E7) + (P8 - E8 ) + (P9 - E9 )] /5 

SQ3 = [( P10 - E10) + (P11 - E11 ) + (P12 - E12 ) + (P13 - E13 )] / 4 

SQ4 = [( P14 - E14) + (P15 - E15 ) + (P16 - E16 ) + (P17 - E17 )] / 4 

SQ5=[( P18 - E18) + (P19 - E19 ) + (P20 - E20 ) + (P21 - E21 ) + (P22 - E22 ) ] / 5 

Eşit ağırlıklı SERVQUAL Skoruise; 

SQE = [ (SQ1 ) + (SQ2 ) + (SQ3 ) + (SQ4 ) + (SQ5 ) ] / 5  

eşitliği ile hesaplanır.   

 

Uzaktan Öğretim SERVQUAL Ölçeği 

Araştırmada Udo vd.(2011,1272:1283) tarafından uzaktan eğitim için uyarlanmış olan 
SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Orijinal SERVQUAL ölçeğinde bulunan Fiziksel Özellikler boyutu 

yerine Web Sitesi İçeriği kalite boyutlarından biri olarak kullanılmıştır. Bu durumun nedeni olarak 

Uzaktan Öğretim hizmeti alan öğrencilerin, öğretim kurumunun fiziksel olanaklarından ziyade internet 
üzerinden sunduğu içerikten faydalanması gösterilmektedir.  Web Sitesi İçeriği, kuruluşun imajını ve 

müşterilerin kuruluşa dair ilk izlenimlerinin oluşmasında önemli rol oynayan, bilginin ve işlevselliğin 

ön planda olduğu ve bu yapının sunumunu da içeren bir kavram olarak tanımlanabilir (Udo ve 

Marquis,2002:13).Web Sitesi İçeriği; bilginin kalitesini, bilginin miktarının uygunluğunu, ne şekilde 
sunulduğunu ve web sitesinin genel görümünü de içermektedir (Koernig, 2003:154). Uzaktan Öğretim 

SERVQUAL ölçeği Tablo 2’deki boyutlardan ve boyutları temsileden 22 sorudan oluşmaktadır. 

 

Tablo 2. Uzaktan Öğretim SERVQUAL Kalite Boyutları 

Ana KaliteBoyutları KaliteBoyutlarındaYer Alan Sorular 

Empati 1-2-3-4 

Güven 5-6-7-8 

Heveslilik 9-10-11 

Güvenilirlik 12-13-14 

Web Sitesiİçeriği 15-16-17-18-19-20-21-22 

 

 

SMART Hedef Kriterleri 

Uzaktan eğitim için önemli performans ölçütleri olan SERVQUAL kalite boyutlarının hizmet 

kalitesine etkisini SMART kriterleri üzerinden değerlendirildiğinde kalite boyutlarının amaca 

uygunluğu artmaktadır. SMART kriterlerinin amaca etkisini organizasyonunun karakteristik 
özellikleri ve nihai hedefi belirlemektedir (Shanin ve Mahbod 2007:228). SMART Kriterlerinin 

performans ölçütü olan kalite boyutlarıyla ilişkisi aşağıdaki gibidir; 
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Belirli Olma (Specific): Hedef kesin ve net olarak tanımlanmalıdır. Performans ölçütlerinin 

iyileştirilmesinin sınırları çizilmiş ve neleri etkilediği, neden etkilendiği net olarak bilinmelidir. 

Ölçülebilir Olma (Measurable): Hedef ölçülebilir olmalıdır. Performans ölçütünün ölçüm 
objektifliği bulunmalıdır. Gelişmeler ölçülebilir olmalıdır. 

Kabul Edilebilir Olma (Attainable): Hedef Kabul edilir düzeyde olmalıdır. Performans 

ölçütlerinin iyileştirilmesi işe yarayacak düzeyde olmalıdır. 

Gerçekçi (Realistic): Hedef mümkün olmalıdır. Performans ölçütlerini iyileştirmek için yeterli 
kaynak elde bulunmalıdır. 

Zamana Bağlı (Time sensitive): Hedef belirlibir zaman diliminde gerçekleşebilmelidir. 

Performans ölçütünün iyileştirilmesi belirli bir zaman diliminde gerçekleşebilmelidir. 

Analitik Hiyerarşi Prosesi 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 1980'li yıllarda Saaty tarafından geliştirilen bir karar verme 

yöntemidir. AHP, bazen birbiriyle çelişen bazen de çoklu amaçları içeren durumların modellendiği iyi 

bir analitik yöntemdir. AHP’nin çok benimsenmesinin nedenleri arasında mühendislik, eğitim ve 
endüstri gibi bir çok alanda bol miktarda uygulama bulması ve bulanık mantık başta olmak üzere diğer 

farklı tekniklere entegre edilebilmesi vardır (Vaidya ve Kumar, 2006: 2-3).  

AHP’nin en belirgin özelliği, karar vericilerin hem objektif hem de sübjektif düşüncelerini 
karar verme sürecine dahil edebilmeleridir. Başka bir deyişle AHP, bilgi, deneyim, düşünce ve 

önsezilerin mantıklı ve geçerli bir şekilde birleştirildiği bir metottur (Triantaphyllou, 1995: 2). 

AHP’nin ikinci belirgin özelliği ise karşılaştırmalı yargılar ya da ikili karşılaştırmalardan oluşmasıdır. 
İkili karşılaştırma ifadesi, iki faktör ya da kriterin birbiriyle karşılaştırılması anlamı taşımaktadır. Bu 

karşılaştırma karar vericinin yargısına dayanmaktadır. İkili karşılaştırmalar, kriterler ve alternatiflerin 

öncelik dağılımının kurulması için yapılmaktadır (Chandrana ve diğerleri, 2005:2235-2236). 

AHP’ nin kullanım amacı, karar kriterlerinin aynı anda dikkate alınması yardımıyla tercih 
edilen alternatifleri belirlemek ve bu alternatiflerin sıralanmasını sağlamaktır  (Mateo, 2012: 11). 

Karar vericilerin, bilgi ve deneyimlerine bağlı olarak her kümeyi aynı düzeyde ikili karşılaştırmaları 

gerekmektedir. AHP süreci, hiyerarşinin oluşması, öncelik analizinin yapılması ve tutarlık analizinin 
doğrulanması olacak şekilde üç aşamadan meydana gelmektedir (Ho, 2008: 212).  

AHP, karar vericileri alternatifleri sıralaması ve bunlar arasından en iyisinin seçimi için 

kullanılan nicel yöntemlerden biridir. Bu yöntem, her alternatifin belirlenen kriterleri ne ölçüde 
karşıladığına bağlı olarak alternatifleri sıralayan bir süreçtir. Bu süreçte sıralama işlemi için skorlar 

üretilmektedir. AHP temel olarak “Hangisi ?” sorusuna cevap aramaktadır. AHP, karmaşık ve 

yapılandırılmamış çok boyutlu problemlerde kullanılan basit bir karar verme aracıdır (Chen, 2006: 

167-174).AHP’nin uygulama adımları aşağıdaki gibidir: 

  Satırlarda ve sütunlarda aynı kriterler kullanılarak bir kare matris oluşturulur. 

 1 ile 9 arasında derecelendirilmiş ölçek ilekriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılır.  

 Öz vektörleri bulunur.  

 Alternatifleri ağırlıklandırırken her bir kriter için alternatiflerin ikili karşılaştırma matrisi 

kullanılmak koşulu ile ikili karşılaştırmaları yapılır. İşlem bütün kriterler için yapılır ve 

böylelikle her bir alternatif ve kriter için ağırlıklar oluşturulur. 

 Her bir kritere karşılık gelen ağırlık ile her bir alternatifin değeri çarpılır. 

 Son olarak, bir alternatifin elde edilen tüm değerleri toplanır. Oluşan sonuç tablosu her 

bir alternatifin ne derece önemli olduğunu gösterir. 
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UYGULAMA 

Anketin Kapsamı ve Güvenilirliği 

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) 26 
Kasım 2010 tarihinde, üniversite bünyesinde tüm uzaktan eğitim faaliyetlerinin (ön lisans, lisans 

tamamlama, lisans, yüksek lisans, sertifika programları, kurslar, kurum içi eğitimler vb.) planlanması, 

yürütülmesi ve iyileştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Misyonu “Mevcut eğitim faaliyetini yer, zaman 

ve diğer fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak, mümkün olan en geniş kitlenin kullanımına hazırlamak” 
olarak tanımlanmış, vizyon olarak ise “Dünya standartlarında uygun, mevcut teknolojileri etkin bir 

şekilde kullanarak, ya da geliştirerek zaman ve mekandan bağımsız olarak ders içeriklerinin ve 

eğitimlerin düzenlenmesi için faaliyette bulunmak” olarak belirlenmiştir 
(www.deuzem.deu.edu.tr/hakkimizda/, 2016). 

DEUZEM programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun olmuş kişilere internet yolu ile ulaşılmış ve 

alınan cevaplara göre 261 kişiye yapılan anket sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. SMART-AHP 

değerlendirmeleri için DEUZEM ile görüşülmüş ve kalite konusundaki uzmanlarıyla SMART-AHP 
için hazırlanan anketler yapılmıştır. 

Öğrenciler tarafından cevaplanan,22 adet algılanan hizmet kalitesi soruları için Cronbach’s 

Alpha güvenilirlik değeri 0,968çıkmıştır. Beklentileri ölçen 22 adet sorunun Cronbach’s Alpha 
güvenilirlik değeri ise 0,992 bulunmuştur. Anket sorularının güvenilirliği oldukça yüksek çıkmıştır. 

Önceden uygulanmış bir anket formu ve örneklem sayısının büyüklüğünün bu sonuçta payı büyüktür. 

Demografik Özellikler  

Uzaktan eğitim alanlara dair Cinsiyet,Medeni Durum, Aylık Hane Geliri, Okurken Çalışma 

Durumu ve Eğitimi Tamamlama Durumu gibi değişkenleri barındıran demografik özelliklerin 

frekanslarını içeren veriler tablo 3’ deki gibi olmuştur. 

Tablo 3. Demografik Özellikler 

CİNSİYET Frekans Oran MEDENİ DURUM Frekans Oran 

Kadın 173 66,3 Bekar 82 31.4 

Erkek 88 33,7 Evli 179 68.6 

AYLIK HANE 

GELİRİ(TL) Frekans Oran ÇALIŞMA DURUMU Frekans Oran 

0-1000 30 11.5 Çalışmayanlar 57 21.8 

1000-2000 57 21.8 Kısmi zamanlı çalışanlar 82 31.4 

2000-3000 129 49.4 Tam zamanlı çalışanlar 122 46.7 

3000-4000 29 11.1 EĞİTİM TAMAMLAMA DURUMU Frekans Oran 

4000-5000 8 3.1 Tamamlayanlar 15 5.7 

5000 ve yukarısı 8 3.1 Devam edenler 246 94.3 

Ankete katılanlar arasında cinsiyet açısından kadınlar, medeni durum açısından evliler, aylık 

hane geliri 2000-3000 TL arası olanlar ve tam zamanlı bir işte çalışanlar çoğunluktadır. Demografik 

özelliklerin frekansları DEUZEM programlarında kayıtlı olan öğrencileri doğru bir şekilde temsil 
etmektedir. Mezunların ankete katılımı beklendiği gibi az gerçekleşmiştir. Şekil 1’de uygulamanın 

akış şeması bulunmaktadır.  

  

http://www.deuzem.deu.edu.tr/hakkimizda/
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Şekil 1. Uygulama Akış Şeması 

 

 

SMART-AHP Ağırlıklı SERVQUAL Kalite Boyutları 

İyileştirme önceliklerinin sadece öğrencilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi ve 

DEUZEM’ in gelecek hedef ve stratejilerini dikkate almaması, kaynak ve zaman planlamasına yer 

vermemesi, yapılacak iyileştirmeleri verimsiz ve hizmet kalitesine katkısını etkisiz kılacaktır.  

SMART-AHP yaklaşımı ile AHP hiyerarşik yapısı içinde kalite boyutları birer alternatif 

olarak, SMART kriterleri ise hizmet kalite iyileştirme hedefinin birer kriteri olarak ele 

alınmaktadır.SMART-AHP hiyerarşisi şekil 2’ deki gibidir. 

 

Şekil 2. SMART-AHP Hiyerarşik Yapısı 

 

 

DEUZEM Uzman görüşleri incelenmiş ve tüm ikili karşılaştırmaların tutarlı olduğu 

gözlenmiştir. Bütün seviyelerdeki ikili karşılaştırmaların geometrik ortalamaları alınarak, karşılaştırma 
matrisleri birleştirilmiştir. AHP ikili karşılaştırma matrisindeki karşılıklılık özelliğinin sağlanmasında 

aritmetik ortalama yeterli olmamaktadır(Enea ve Piazza, 2004:49). Tablo 4’ te SMART-AHP’ de 

kriterlerin karşılaştırmasına ait birleştirilmişikili karşılaştırma matrisi yer almaktadır.   
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Tablo 4. SMART-AHP Birleştirilmiş Kriterlerin İkili Karşılaştırma Matrisi 

HEDEF Belirli Olma Ölçülebilir Olma Kabul Edilebilir Olma Gerçekçi Olma Zamana Bağlı Olma 

Belirli Olma 1 0.2 0.333333333 0.333333333 0.25 

Ölçülebilir Olma 5 1 0.25 0.5 0.408248248 

Kabul Edilebilir Olma 3 4 1 1.41421 1 

Gerçekç iOlma 3 2 0.707108562 1 0.5 

Zamana Bağlı Olma 4 2.44949 1 2 1 

 
SMART-AHP hiyerarşik yapısında bulunan tüm ikili karşılaştırma matrisleri, ExpertChoice paket 

programının girdisi olarak kullanılmış ve sonuç olarak hizmet kalite iyileştirme hedefi için tüm 

seviyelerdekiönem dereceleri Tablo 5’ deki gibi elde edilmiştir.  

Tablo 5. Tüm Seviyelerdeki SMART-AHP Önem Dereceleri 

Kriterler Kriter Öncelik Değerleri Alternatifler 
Alternatif Öncelik 

Değerleri 

Belirli Olma 0.062 

Empati 0.055 

Güven 0.39 

Heveslilik 0.173 

Güvenilirlik 0.27 

Web Sitesiİçeriği 0.111 

Ölçülebilir Olma 0.141 

Empati 0.1 

Güven 0.166 

Heveslilik 0.202 

Güvenilirlik 0.373 

Web Sitesiİçeriği 0.158 

Kabul Edilebilir Olma 0.306 

Empati 0.088 

Güven 0.286 

Heveslilik 0.16 

Güvenilirlik 0.254 

Web Sitesiİçeriği 0.212 

Gerçekçi Olma 0.193 

Empati 0.064 

Güven 0.128 

Heveslilik 0.098 

Güvenilirlik 0.367 

Web Sitesiİçeriği 0.344 

Zamana Bağlı Olma 0.298 

Empati 0.084 

Güven 0.229 

Heveslilik 0.183 

Güvenilirlik 0.368 

Web Sitesiİçeriği 0.137 

 

SMART kriterleri açısından, uzaktan eğitim hizmet kalitesini iyileştirmede en önemli kriterler Kabul 
Edilebilir Olma ve Zamana Bağlı Olma olarak görülmektedir. Belirli Olma kriterinin en az öneme 

sahip kriter olduğu ortaya çıkmıştır.Kriterlere göre kalite boyutlarına bakıldığında, güvenilirlik her 
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kriter açısından önem derecesi sıralamasında ilk ikide yer almıştır. Empati kalite boyutu ise tüm 

SMART kriterleri açısından son sırada kendine yer bulmuştur.  

 

Tablo 6. Hizmet Kalite Boyutları SMART-AHP Ağırlıkları 

Empati Güven Heveslilik Güvenilirlik Web Sitesiİçeriği 

0.082 0.232 0.161 0.322 0.203 

 
Hizmet kalitesi iyileştirme hedefine göre tüm seviyelerdeki SMART-AHP önem dereceleri 

birleştirilmiş ve Tablo 6’ daki SERVQUAL hizmet kalite boyutlarının SMART-AHP ile hizmet kalite 

iyileştirme hedefi açısından önem dereceleri bulunmuştur. Sonuçlara göre en fazla öneme sahip kalite 
boyutu Güvenilirlik olurken, Empati kalite boyutu en az öneme sahip kalite boyutu olmuştur. Elde 

edilen önem dereceleri DEUZEM’in stratejik hedefleri ve kaynakları doğrultusunda ortaya çıkmıştır.  

 

SERVQUAL Skorları 

Öğrencilerin kalite boyutlarına göre SERVQUAL algıladıkları hizmet skorları tablo 7’ deki 

gibi gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 7. Kalite Boyutlarına Göre Algılanan Hizmet Skorları 

ALGILANAN HİZMET Ortalama StandartSapma 

Empati 2.592 1.4647 

Güven 3.909 1.6514 

Heveslilik 2.8838 1.5832 

Güvenilirlik 3.7254 1.749 

Web Sitesiİçeriği 3.5819 1.6091 

 

Hesaplamalar sonucunda, 43 kişi için Empati kalite boyutu skoru, 103 kişi için Güven kalite 

boyutu skoru, 14 kişi için Heveslilik kalite boyutu skoru, 54 kişi için Güvenilirlik kalite boyutu skoru 

ve 47 kişi için Web Sitesi İçeriği kalite boyutu skoru, algılanan hizmete göre en yüksek olarak 
bulunmuştur.Algılanan hizmet kalitesi için yapılan hesaplamalar sonucunda öğrencilerin algılanan 

hizmet kalitesi skorları Tablo 8’ deki gibi gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 8. Kalite Boyutlarına Göre Algılanan Hizmet Kalitesi Skorları 

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ Ortalama StandartSapma 

Empati -3.3305 2.1255 

Güven -2.2471 1.9948 

Heveslilik -3.0996 2.1633 

Güvenilirlik -2.4189 2.0878 

Web Sitesiİçeriği -2.4947 1.9364 

 

Algılanan hizmet kalitesi için yapılan hesaplamalar sonucunda 159 kişi için Empati kalite 

boyutundaki, 11 kişi için Güven kalite boyutundaki, 55 kişi için Heveslilik kalite boyutundaki, 12 kişi 
için Güvenilirlik kalite boyutundaki ve 24 kişi için Web Sitesi İçeriği kalite boyutundaki, algılamalar 

ve beklentiler arasındaki fark en büyük çıkmıştır.  Uzman görüşlerinin bulunduğu SMART-
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AHPyaklaşımı ile bulunmuş olan kalite boyutlarının ağırlıkları kullanılarak, SERVQUAL algılanan 

hizmet kalitesi boyutlarının skorları ağırlıklandırılmış ve SMART ağırlıklı SERVQUAL algılanan 

hizmet kalite boyut skorları bulunmuştur.Tablo 9’ da Eşit ağırlıklı ve SMART ağırlıklı SERVQUAL 
algılanan hizmet kalite skorları yer almaktadır. 

 

Tablo 9. Eşit ve SMART Ağırlıklı Algılanan Hizmet Kalite Boyut Skorları 

 
Empati Güven Heveslilik Güvenilirlik Web Sitesiİçeriği 

EşitAğırlıklı -0.6661 -0.44942 -0.61992 -0.48378 -0.49894 

SMART-AHP ağırlıklı -0.2731 -0.52133 -0.49904 -0.77889 -0.50642 

 

Eşit Ağırlığa göre Empati ve Heveslilikkalite boyutları hizmet kalitesini iyileştirme açısından 

öne çıkarken, SMART-AHP’ ye göre ise Güvenilirlik kalite boyutu ön plana çıkmıştır.DEUZEM 

stratejik hedef ve kaynakları doğrultusunda ve öğrenci görüşlerine göre iyileştirilmesi gereken en 

önemli kalite boyutunun Güvenilirlik olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİ 

Rekabetin yoğun yaşandığı hizmet sektörlerinde kalitenin ölçümü ve değerlendirilmesi, 
kuruluşun hedeflerini gerçekleştirme ve marka değeri kazanma konusunda başlangıç noktalarından 

birisidir. Uzaktan eğitim sektöründe öğrencilerin hizmet kalitesine dair algısının ölçümünde 

SERVQUAL ölçeği önemli ve uygulanabilir bir yaklaşım olduğu gözlenmiştir.SERVQUAL 
ölçeğinden elde edilen kalite boyut skorlarının SMART-AHP ile ağırlıklandırılması sayesinde öğrenci 

görüşleri ile uzman görüşleri birleşerek,  hizmet kalite algısını en fazla iyileştirecek kalite boyutu 

ortaya konmuştur. Yaklaşım sayesinde öğrencilerin algısını, DEUZEM hedef ve kaynakları 

doğrultusunda inceleme fırsatı doğmuştur.  

Empati ve Heveslilik öğrenciler tarafından DEUZEM’in en fazla eksik yönleri olarak ifade 

edilmiştir. Fakat SMART hedef kriterlerinin ağırlıklarıyla, algılanan hizmet kalitesini en az 

etkileyecek kalite boyutları oldukları ortaya çıkmıştır. Güvenilirlik ve Güven öğrenciler tarafından 
DEUZEM’in en az eksik yönleri olarak ifade edilseler de SMART hedef kriterlerinin ağırlıklarıyla, 

algılanan hizmet kalitesini en fazla etkileyecek kalite boyutları oldukları ortaya çıkmıştır. 

DEUZEM’in, eğitim hizmeti kalitesini en çok etkileyen kalite boyutları açısından diğer boyutlara 

nazaran göreceli iyi olduğu söylenebilir. 

Gelecek çalışmalarda SMART-AHP yaklaşımının farklı performans ölçütlerini 

değerlendirmede kullanımı ve farklı sektörlere uyarlanması yaklaşımın genelleşebilmesi açısından 

önemli olacaktır. Uzaktan eğitim alanında ders bazında kalite ölçümü, farklı kurumlar ile karşılaştırma 
ve iyileştirme planlarının değerlendirilmesi faydalı ve konu hakkında ışık tutucu olacaktır. 
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BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN YEŞİL TEKNOLOJİLER KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİ BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 

Üstün ÖZEN1, Handan ÇAM2 

1
Atatürk Üniversitesi, 2Gümüşhane Üniversitesi  

 

Öz 

Bu çalışmanın temel amacı; işletme bazında kullanıcıların bulut bilişim gibi spesifik bir teknolojiyi yeşil 
teknoloji kapsamında değerlendirme düzeylerini belirlemektir. Bunun yanında yeşil teknoloji olmasından dolayı 

bulut bilişim teknolojisinin tercih edilebilirlik düzeyi ve bu tercih edilebilirlik düzeyini etkileyen faktörler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ilgili literatür taranmıştır. Konunun amacına uygun bir ölçek tespit 

edilemediğinden yeni bir ölçek geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda ölçek geliştirme hiyerarşisine 

uygun analizler yapılarak ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Ölçek Geliştirme, Yeşil Teknoloji, Güvenilirlik ve Geçerlilik 

 

EVALUATION OF CLOUD  COMPUTING TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF 

THE GREEN TECHNOLOGY: A NEW SCALE DEVELOPMENT STUDY 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to determine the assessment level of businesses the cloud computing 

technology as a green technology. In addition, it has tried to determine the preferred level of availability of cloud 

computing technology and the factors affecting the choice of availability levels. In this context, relevant 

literature have screened. A scale that is appropriate to the purpose of the study could not be determined. For this 

reason, it has attempted to develop a new scale. In the study, analyzes has carried out according to scale 

development hierarchy and the reliability and validity of the scale has tested. 

Keywords: Cloud Computing, Scale Development, Green Technology, Reliability and Validity  

 

GİRİŞ 

20. yüzyılın en büyük gelişim sağladığı alanlardan biriside hiç kuşkusuz bilişim 

teknolojileridir. İnsan hayatında yer alan ve insan hayatını yönlendiren bir çok alanda bilişim 

teknolojisinin ürün ve hizmetleri hem maliyet açısından hem de zaman açısından çok büyük 
performans ve verimlilik artışlarına imkan sağlamaktadır. Bu gelişmeler kesinlikle insanları bu tip 

teknolojileri kullanma eğilimine itmektedir. Bu eğilimle birlikte bilişim alanında hızla artan 

ilerlemeler meydana gelirken Dünyanın yaşadığı küresel ısınma ve iklim değişikliği bütün 
olumsuzluğu ile karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda tüzel kişilikler ve gerçek kişiler gelecek 

konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme noktasında birleşmektedirler. Bu noktada 

karşımıza ilk çıkan kavram yeşil teknoloji kavramıdır. Yeşil teknoloji; bilişime ait tüm sistemlerin 

çevreye yararlı bir şekilde tasarlanması, üretilmesi ve kullanılması en sonunda bu süreç 
tamamlandığında ise geri dönüşümünün sağlanması anlamına gelmektedir (Harmon ve Auseklis, 

2009,Murugesan, 2008:25-26 ). Gartner (2007), Dünya sera gazı salınımının %2’sinin bilişim 

teknolojileri tarafından oluştuğunu ve bu oranın havacılık sektörünün salınımı kadar olduğunu 
belirtmiştir. Bunun yanında, The Climate Group’un öncü olduğu Smart 2020 çalışmasında CO2 

emisyon salınımının her yıl %6 oranında artacağı ve 2020 yılında daDünyada oluşan CO2 miktarının 

%12’sinin bilişim teknolojilerinden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir (The Climate Group, 2008). 
Bu bilgiler doğrultusundaişletmeler için sosyal sorumluluk kapsamında yeşil teknolojiler bir seçenek 

olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzde işletmelerin bilişim departmanlarında 
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kullanılan bilişim sistemleri tüm elektrik tüketiminin %25’ni oluşturmaktadır. Hatta yoğun olarak 

bilişim teknolojilerinin kullanıldığı organizasyonlarda bu oran %60-70 düzeyine çıkabilmektedir. Son 

dönemlerde işletmeler, enerji maliyetleri, çevreye verilen zarar ve yayınlanan raporların etkisiyle yeşil 
bilişim teknolojilerini kullanma eğilimindedir. Bu kapsamda bütün bu özellikleri taşıyan bulut bilişim 

teknolojileri geliştirilmiştir. Bulut bilişim teknolojisinin alt teknolojileri ve avantajları dikkate 

alındığında yeşil teknoloji kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.  

Çalışmada, konuyla ilgili literatür tarandığında belli bir teknolojinin yeşil teknoloji 
kapsamında değerlendirilme düzeyini ve bu değerlendirmeyi dikkate alarak kullanıcının bu belli 

teknolojiye karşı oluşturduğu tutum ve eylem ölçümlenmemiştir. Yapılan çalışmalar genelde yeşil 

teknoloji şeklinde genellenen teknolojileri satın alma niyeti üzerine çalışmalardan oluşmaktadır. Bu 
çalışmada literatürde bulunan bu açık tespit edilmiş ve yeni bir ölçek oluşturularak, bir teknolojinin 

önce yeşil teknoloji olup olmadığı algısı ölçümlenmiş daha sonra ise yeşil teknoloji olmasından ötürü 

ortaya koyduğu algı ve eylem etkilendiği faktörler düzeyinde ölçümlenmiştir. Ölçek geliştirme 

hiyerarşisi dikkate alınarak ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği test edilmiştir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI  

Bansal ve Roth (2000), çalışmalarında rekabetçilik, yasallaştırma ve ekolojik sorumluluğun 
kurumsal ekolojik tepkilerinin üç ana bileşeni olduğunu tespit etmişlerdir. Kim ve Sejung, 2005 

yılında yapmış oldukları çalışmada 304 üniversite öğrencisinin yeşil teknoloji satın alam niyetleri 

üzerinde etkili olan faktörler incelenmiştir. Faktörler arasında,  çevre kaygısı, algılanan fayda ve 
kolektivizm gibi genel sübjektif algılar ölçümlenmiştir.  

Sheikh ve Lanjewar’ın 2010 yılında yaptıkları teknik bir çalışmada veri merkezlerinin yıllık 

CO2 salınım miktarları hesaplanmıştır. Williams ve Tang, 2011 yılında yapmış oldukları çalışmada, 

Windows işletim sisteminin güç tüketimini optimize ederek yıllık 22.000 tonun üzerinde CO2 
salınımını azaltan bir model geliştirmişlerdir. 

Akehurst, 2012’e göre ise çevre bilinci olan tüketicilerin davranışını, demografik yapıdaki 

faktörlerden daha çok kişinin algıladığı fayda ve kaygı gibi faktörlerin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çetin ve Akgün, 2015 yılında yapmış oldukları çalışmalarında, sanallaştırma teknolojisinin 

geleneksel teknolojiye göre çevreye faydalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.Luan vd. 2016 

yılında yapmış oldukları çalışmada yeşil aktivitelerin ayrımı (yeşil iş süreçleri, kirlilikten korunma ve 
yeşil sertifikalar) ve bunların firma performansıyla ilişkileri regresyon kullanılarak analiz 

edilmiştir.Shaden ve Heba 2016 yılında yapmış oldukları çalışmalarında, yeşil bulut bilişimin 

kaynaklarını yakından inceleyerek bu yaklaşımları sınıflandırmaya çalışmışlar, bu kaynaklar arasından 

yeşil teknoloji açısından en önemli yaklaşımı belirlemeye çalışmışlardır. 

Wheale ve Hinton (2007), Tanner ve Kast (2003), Vermeir ve Verbeke (2008), çalışmalarında 

yeşil ürünleri satın alma yönündeki olumlu tüketici davranışları ile bu tüketicilerin gerçek davranışları 

arasında zayıf bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen ve literatürde yer alan diğer bir çok çalışmada tüketici yeşil teknoloji satın 

alma niyeti ve davranışı üzerine odaklanılmıştır (Foxall ve Pallister, 2002; Wheale ve Hinton, 2007; 

Vermeir ve Verbeke, 2006). Fakat çalışmalarda spesifik olarak teknolojilerin özellikleri de dikkate 

alınarak yeşil teknoloji kapsamında değerlendirmeler yapılmamıştır. Ayrıca çalışmalar incelendiğinde 
hazır fakat bütünlüğü olmayan farklı çalışmalara ait ölçeklerin harmanlanarak kullanıldığı dikkat 

çekmiştir. Teknoloji kullanıcılarının yeşil teknoloji olduğu için bir teknolojiyi seçerek kullanma 

tutumu ve bir ileri safhası olan eylem boyutu incelenmemiştir. Bu bağlamda çalışmada, konuyla ilgili 
diğer ölçeklerde incelenerek yeni ve üç boyutlu bir ölçek hazırlanmıştır. Literatür çalışmasında 

konunun özü dikkate alınarak literatür taranmıştır. Bu nedenle ölçek geliştirme ile ilgili çok sayıda 

çalışmaya yer verilmemiştir.  

ARAŞTIRMANIN METEDOLOJİSİ 
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Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Global Dünyanın son trendlerinden ve işletmelerin sürekli vurgulamak istediği yeşil teknoloji, 

daha az enerji tüketimi ve daha az kirliliğe neden olan donanımlar üretilmeye başlanmasıdır. Yeşil 
teknolojiler hem çevre hem işletmeler hem de üretici firmalar açısından iyi bir çözümdür. Çünkü bu 

teknolojiler sayesinde çevreye verilen zarar minimuma indirilirken daha az enerji kullanımından 

kaynaklı daha az maliyet oluşmaktadır. Diğer taraftan üretici firmalar içinde daha bilinçli ve 

farkındalığı yüksek kullanıcılar tercih edilmektedir. Tüm bu bileşenler dikkate alındığında çalışmanın 
temel amacı; işletme bazında kullanıcıların bulut bilişim gibi spesifik bir teknolojiyi yeşil teknoloji 

kapsamında değerlendirme düzeylerini, yeşil teknoloji olmasından dolayı tercih edilebilirlik düzeyini 

ve bu tercih edilebilirliği etkileyen faktörlerin belirlenmek istenmesidir. Çalışmanın genel çerçevesi 
dikkate alındığında işletme bazında kullanıcıların çevre bilinci ile maliyet tasarrufu algılarının örtüşme 

düzeyleri de ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında literatür taraması sonucunda 

işletmelerin yeni bir teknolojiyi yeşil teknoloji kapsamında değerlendirme ve kullanım düzeyleri 

ayrıca bunları etkileyen faktörleri ölçümleyebilecek herhangi bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu bağlamda 
konunun genel çizgileri belirlenerek yeni bir ölçek geliştirilmeye çalışılmıştır. Yeni bir ölçek 

oluşturulması açısından bu konu kapsamında literatüre yeni bir bakış açısı kazandırılacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırmanın Varsayımı ve Sınırlılıkları 

Araştırma kapsamında soru havuzunun oluşturulması ve değişkenlerin elde edilmesi kısmında 

görüşülen işletme yöneticilerine bulut bilişim teknolojisi hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları 
sorulmuş bilgi sahibi olmayanlara kısa bir tanıtım yapılmıştır. Bu kapsamda yöneticilerin teknoloji 

hakkında bilgi sahibi oldukları varsayılmıştır. Araştırmanın kapsamını Karadeniz Bölgesinde yer alan 

büyük şirketlerde çalışan yöneticiler oluşturdukları için çalışma tüm Türkiye’de yer alan işletme 

yönetici ve sahiplerine genellenemez. Çalışmada yer alan örneklem sayısı bu bağlamda yapılan 
çalışmalardaki oranı yakalamasına rağmen bazı geçerlilik analizlerinde daha büyük örneklem daha 

tutarlı sonuçları ortaya koyacaktır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada bulut bilişim teknolojisinin yeşil teknoloji kapsamında değerlendirilmesi için bir 

ölçek geliştirme söz konusudur. Bu nedenle çalışma kapsamında hipotezlere yer verilmemiştir. Ölçek 

geliştirme konusu dahilinde bir çok temel kaynaklardan faydalanılarak analiz yöntemleri 
oluşturulmuştur. Bu bağlamda, analizler SPSS 20.0 ve AMOS 20.0 paket programlarında 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Ölçek geliştirme sürecinde birçok temel ve alt başlıklar oluşturmak mümkündür. Fakat genel 
olarak bakıldığında ölçek oluşturma sürecini 3 ana başlıkta toplamak mümkündür (Hinkin, 1998, 

Bagozzi vd.,1991). Araştırma da Tablo…’daki aşamalar takip edilerek ölçek oluşturulmuştur. Tablo 

1’de yer alan madde oluşturma aşamasın da tümdengelim ve tümevarım gibi iki yöntem söz 
konusudur. Ölçek geliştirmede eğer yeterli literatür var ise tümdengelim yok ise tümevarım yöntemi 

kullanılır (Hinkin, 1995).   
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Tablo 1. Çalışmanın Modeli 

Madde Oluşturma (Soru Havuzu) 

1- Literatürün Taranarak maddelerin belirlenmesi 

Ölçeğin Oluşturulması 

1- Uzman Görüşü Alınması 
2- Pilot Çalışmanın Yapılması ve Temel Analizlerin Yapılması 
3- Yapı Geçerliliğinin Sınanması 

Ölçeğin Değerlendirilmesi 

1- Normallik ve Korelasyon Analizlerinin Yapılması 

2- Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Sınanması 
-Doğrulayıcı Faktör Analizi 
-İç Tutarlılık Analizi 
-Güvenilirlik Analizi 
3- Ölçeğin Temizlenmesi 
-Gerekli Değişikliklerin Yapılması 

Kaynak: Bagozzi vd., 1991 

 

Örneklem Süreci ve Veri Toplama Yöntemi  

Araştırmada ana kütle olarak Karadeniz Bölgesinde yer alan farklı alanlarda faaliyet gösteren 

fakat bulut bilişim teknolojisinden haberdar olan işletmelerin yöneticileri hedef alınmıştır. Araştırma 

kapsamında 200 tane işletme evrene dahil edilerek ilk etapta 200 anket yapılarak ölçeğin pilot 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada elde edilen veri setinde yer alan değişkenler konunun 
uzmanı olan 7 akademisyen ve 2 bilişim uzmanı tarafından madde madde incelenerek yanlış 

algılandığı düşünülen ve güvenilirlik ve geçerlilikte problem çıkaran değişkenler ölçekten elenmiştir. 

Yeniden değerlendirilen ölçek yenidenörneklem kütlesine uygulanmıştır. Ölçeğin değerlendirilmesi 
aşamasında yer alan analizlerin yapılabilmesi için gerekli anket sayısına ulaşılmıştır. Hink (1998)’e 

göre bir veri setine yapı geçerliliği kapsamında analizlerin yapılabilmesi için veri setinin değişken 

sayısından en az 4-5 kat fazla veriye sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, araştırmada kullanılan 

33 değişkenden oluşan veri seti için 165 anket yeterli olabilmektedir.Bu kapsamda 500 anket 
işletmelerin yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Elde edilen 500 anketten 435 tanesi 

dikkate alınmıştır. Örnekleme sürecinde ölçeğin uygulanacağı örneklem kolayda örnekleme yöntemi 

ile oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Soruların birinci 
bölümü demografik özellikleri vurgulayan 9 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm iseişletme 

yöneticilerinin bulut bilişim gibi yeni bir teknolojiyi yeşil teknoloji kapsamında değerlendirme 

düzeylerinin belirlenerek, yeşil bir teknolojiye karşı tutumlarının işletme bazında ne olduğunu 
belirlemek 5’li likert ölçeğine sahip 33 değişkenden oluşmaktadır. Değişkenler 1.Hiç katılmıyorum, 2. 

Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Tamamen katılıyorum şeklindedir. Anket 2016 Şubat 

ayında uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Demografik Bulgular 

Tablo 2’de işletme yöneticilerinin demografik özelliklerinin yer aldığı değişkenler 
görülmektedir. Cinsiyet açısından %66,2 ile erkek yöneticilerin yoğunluğu dikkati çekmektedir. 

Eğitim açısında daha çok lisans mezunu olan yöneticilerin olduğu görülmektedir. Ayrıca işletmelerin 

sektörel bazda orantılı dağıldığı görülmektedir.   
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Tablo 2. Demografik Özellikler 

Cinsiyet Frekans(f) Yüzde(%) Yaş Frekans(f) 

 

Yüzde (%) 

Erkek   18-19   

Kadın   20-29   

Medeni Durum Frekans(f) Yüzde(%) 30-39   

Evli   40-49   

Bekar   50-59   

Boşanmış   60-69   

Dul   70-79   

      

Eğitim Frekans(f) Yüzde(%) Sektör Frekans(f) 

 

Yüzde (%) 

Önlisans 99 22,8 İnşaat 97 22,3 

Lisans 248 57,0 Mobilya 82 18,9 

Yüksek Lisans 72 16,6 Bilişim 86 19,8 

Doktor 16 3,7 Bankacılık 45 10,3 

Unvan Frekans(f) Yüzde(%) Telekomünikasyon 16 3,7 

Bil. Uzmanı Müdür 92 22,5 Diğer 109 25,1 

Bil. Uzmanı Müd.Yrd. 184 42,3    

Yönetici 153 35,2    

 

Tablo 3‘de görüldüğü üzere işletme yöneticilerinin %53,8’inin beş saat üzerinde bilgisayar 
kullandığı ve buna paralel olarak %36,8’inin beş saatten fazla internet kullandığı görülmektedir. 

Tablo 3. İnternet ve Bilgisayar Kullanım Düzeyi 

Bilgisayar Kullanımı (Günlük) Frekans(f) Yüzde(%) 

2 saatten az 30 6,9 

2-3 saat arası 67 15,4 

4-5 saat arası 104 23,9 

5 saat fazlası  234 53,8 

İnternet Kullanımı (Günlük) Frekans(f) Yüzde(%) 

2 saatten az 46 10,6 

2-3 saat arası 113 26,0 

4-5 saat arası 116 26,7 

5 saat fazlası  160 36,8 

 

Betimsel Analiz Sonuçları 

Tablo 4’de görüldüğü üzere değişkenlerin çoğunun ortalamasının 3-4 ve üzerinde şiddette 

cevap verdikleri görülmektedir. Fakat katılımcıların “Çevrenin ne durumda olduğu beni 
ilgilendirmiyor bu nedenle bu teknolojiyi kullanmayacağım.” 2,38 ortalama ile bu ifadeye 

katılmadıkları görülmektedir. İlk bakışta bütün değişkenlerin ortalama ve standart sapmalarının 

olumlu bir özellik gösterdiği söylenebilir. 

  



 

255 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

Tablo 4. Ölçeği oluşturan Değişkenlerin Tanımlayıcı Analiz Sonuçları 

Değişken Ortalama Standart 

 Sapma 

Bulut bilişim teknolojisinin kullandığı alt teknolojiler çevreye faydalıdır. 3,59 ,964 

Bulut bilişim teknolojileri çevreye zarar veren donanımları bireysel boyutta ortadan 

kaldırmaktadır. 
3,56 ,928 

Bulut bilişim teknolojileri sera gazı emisyonuna neden olan donanımları minimuma indirmektedir. 3,54 ,913 

Bulut bilişim teknolojisi co2 salınımı artmasın diye enerji kaynaklarını çok verimli 

kullanmaktadır. 
3,53 ,919 

Bulut bilişim teknolojisi kullandığı sanallaştırma teknolojisi sayesinde çevreye zarar veren server, 

bilgisayar, monitör depolama üniteleri gibi donanımların kullanımını minimuma düşürmektedir. 
3,71 ,992 

Bulut bilişim teknolojisinin küresel ısınmanın potansiyelini artırmayan yeni bir teknoloji olduğunu 

düşünüyorum. 
3,63 ,962 

Bulut bilişim teknolojisi sayesinde civa kurşun kadmiyum gibi toksik etkiye sahip malzemelerden 

yapılan ağır metaller içeren hammadde kullanımının en aza indirildiğini düşünüyorum. 
3,56 ,945 

Bulut bilişim teknolojisinin kurulum maliyetlerinin yüksek olması beni bu teknolojiyi kullanmam 

konusunda düşündürüyor fakat çevreye olan faydası beni olumlu etkiliyor  
3,22 1,174 

Bulut bilişim teknolojisinin ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerinin eksik olması beni bu 

teknolojiyi kullanmamda olumsuz etkiliyor fakat çevreye olan faydaları teknolojiyi kullanmamda 

beni olumlu etkiliyor. 

3,16 1,161 

Bulut bilişimin verilerimi nerde saklayacağı konusunda bir bilgi vermemesi beni olumsuz 

etkilerken çevreye olan faydası yüzünden teknolojiyi kullanabileceğimi düşünüyorum. 
3,19 1,138 

Bulut bilişim teknolojisinin verilerin güvenliği konusunda tam güvence vermemesi beni olumsuz 

etkilerken çevreye olan faydaları yüzünden bu olumsuzluğu görmezden gelebilirim. 
3,09 1,169 

Bulut bilişimin faydalarından dolayı bu teknolojiye olumlu bakıyorum. 3,66 ,941 

Bulut bilişim teknolojisinin yeşil bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. 3,74 ,892 

Bulut bilişim teknolojisinin çevreye sağladığı faydalar nedeniyle bu teknolojinin kullanımı benim 

için önemlidir. 
3,60 ,951 

Bulut bilişim teknolojisi çevreye faydalı bir teknoloji olduğu için herkes tarafından 

kullanılmalıdır. 
3,60 ,928 

Bulut bilişim teknolojisini yeşil bir teknoloji olduğu için kullanacağım. 3,55 1,013 

Bulut bilişim teknolojisinin gelecekte birçok firma tarafından kullanılacağını biliyorum. 3,58 ,979 

Çevrenin ne durumda olduğu beni ilgilendirmiyor bu nedenle bu teknolojiyi kullanmayacağım.  2,38 1,331 

Bulut bilişim teknolojisini kullananların ve kullanacak kişiler çevreye karşı duyarlı kişilerdir. 3,64 ,996 

Günümüzde buzulların eridiğini biliyorum. 4,35 ,824 

Günümüzde küresel ısınmanın giderek arttığını biliyorum. 4,41 ,772 

Günümüzde birçok canlı türünün yok olduğunu veya yok olmak üzere olduğunu biliyorum.  4,38 ,807 

Günümüzde sera gazı salınımının %20 sinin teknolojik aletlerden kaynaklandığını biliyorum.  4,25 ,852 

Günümüzde iklimlerin yer değiştirdiğinin ve sebebin küresel ısınma olduğunun farkındayım.  4,34 ,789 

Çevremde çok az yeşil alan kaldığının farkındayım. 4,34 ,840 

Etrafımızda kalan yeşil alanların ve canlıların korunması gerektiğini düşünüyorum. 4,53 2,497 

Günümüzde çevre de yer alan temiz su kaynaklarının giderek azaldığının farkındayım.  4,37 ,782 

Bu teknolojiyi kullanarak küçükte olsa çevreye fayda sağlamak beni mutlu edecek. 3,94 ,949 

Bulut bilişim teknolojisini kullanma konusunda çevremdeki arkadaşlarımı uyaracağım 3,81 ,967 

Bulut bilişim teknolojisi çevreye uyumlu bir teknolojidir. 3,80 ,954 

Bulut bilişim teknolojisinin çevreye uyumu beni kullanmam konusunda kesinlikle ikna edici oldu. 3,64 1,036 

Bulut bilişim teknolojisini kullanacağım ve ne olursa olsun kullanmaya devam edeceğim. 3,57 1,054 

Çevre bilinci olan ve çocuklara güzel bir dünya bırakmak isteyen kişilerin bu teknolojiyi 

kullanmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. 
3,78 1,007 

1= Hiç Katılmıyorum….5=Tamamen Katılıyorum     
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Ölçeğin Değerlendirilmesi ve Yapı Geçerliliği Analiz Sonuçları 

Ölçeğin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekte yer alan değişkenlerin indirgenme işlemine güvenilirlik analizi ile başlanmıştır. 33 
değişkenin olduğu ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,922’dir. Bu aşamada değişkenlerin kendi 

aralarındaki korelasyon değerleri hesaplanmış ve Tablo 5’de görüldüğü gibi 0,40’tan daha düşük 

korelasyon değerine sahip 2 değişken ölçekten çıkarılmıştır (Hinkin,1998:108). Ölçek temizlendikten 

sonra genel alfa değeri 0,935’e yükselmiştir. 

Tablo 5. Ölçeğe Ait Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişken 

Numarası 

Değişkenler Arası 

Korelasyon 

Cronbach 

Alpha 

S1 0,728 0,918 

S2 0,737 0,918 

S3 0,705 0,918 

S4 0,650 0,918 

S5 0,665 0,918 

S6 0,746 0,917 

S7 0,659 0,918 

S8 0,543 0,922 

S9 0,617 0,923 

S10 0,679 0,923 

S11 0,677 0,923 

S12 0,708 0,917 

S13 0,741 0,917 

S14 0,740 0,917 

S15 0,724 0,918 

S16 0,706 0,917 

S17 0,505 0,919 

S18 0,187 0,930 

S19 0,478 0,919 

S20 0,651 0,921 

S21 0,723 0,921 

S22 0,750 0,921 

S23 0,672 0,921 

S24 0,694 0,921 

S25 0,745 0,921 

S26 0,127 0,935 

S27 0,680 0,921 

S28 0,654 0,918 

S29 0,721 0,918 

S30 0,691 0,918 

S31 0,772 0,918 

S32 0,730 0,918 

S33 0,707 0,918 

Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör analizinde sonuçlar değerlendirildiğinde ölçek yapısının uygunluğunu belirlemek 
amacıyla ve verilerin birbiri ile ilişkili olduğunu ortaya koymak için Bartlett sınamasıve ayrıca 

örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu sınayan Kaiser Mayer Olkin (KMO) 

ölçütlerine bakılmıştır (Büyüköztürk, 2007). Bartlett Değeri: 11269,409; P: 0,000 ve KMO: 0,939 

şeklinde hesaplanan istatistiklerin faktör analizi çalışmasına uygun olduğu görülmektedir. Bunun 
yanında değişkenlerin yük dağılımında faktör yükünün en az 0,40 olması istenmektedir (Hink, 1998).   
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Tablo 6. Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler  Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 
Özdeğeri Cronbach Alfa 

 

 

alp 

Alpha 

F1- Bulut Bilişimin Çevreye Faydaları  17,676 2,735  

S7 0,791    

S6 0,783    

S1 0,783    

S2 0,768    

S3 0,741    

S4 0,729    

S5 0,701    

F2-Çevrenin Gerçek Durumunun Farkındalığı  16,273 4,523  

S22 0,866    

S21 0,849    

S24 0,840    

S25 0,838    

S20 0,819    

S23 0,806    

S27 0,786    

F3-Çevreye Karşı Sorumluluk Düzeyi  13,859 2,805  

S29 0,801    

S31 0,766    

S33 0,746    

S28 0,732    

S30 0,729    

S32 0,717    

F4-Bulut Bilişim Teknolojisini Kullanma Düzeyi  11,776 1,608  

S14 0,703    

S15 0,684    

S16 0,681    

S17 0,644    

S19 0,622    

S12 0,613    

S13 0,568    

F5-Bulut Bilişim Teknolojisine Yönelik Tutum  9,291 1,058  

S10 0,870    

S11 0,862    

S9 0,858    

S8 0,776    

 

Tablo 6 incelendiğinde değişkenlerin özdeğer ve yüklerinin istenen düzeylerde oluştuğu 

görülmektedir. Değişkenlerin Cronbach Alpha değeri 0,935 olarak hesaplanmıştır. Bu değer iç 
tutarlılık açısından oldukça iyi bir düzeyi göstermektedir. Faktör analizi sonucunda 5 faktör bulunmuş 

ve bu faktörler toplam varyansın %68,875’ini açıklamaktadır. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Açıklayıcı faktör analizi ile ölçek faktörlere ayrılarak her faktörün yapı geçerliliği ortaya 

konmuştur. Araştırma ölçeğinin değişkenlerinin açıklayıcılığını ve kalitesini test etmek amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, örtük değişken ile tek tek 
örtük değişkeni oluşturduğu öngörülen gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

kullanılan bir analiz yöntemidir (Şimşek, 2007). Doğrulayıcı faktör analizinin bizim amacımıza uygun 

bir diğer özelliği ise, anket gibi bir ölçme yönteminin gizil yapısını irdelemek için ölçek geliştirme 
aşaması süresince kullanılıyor olmasıdır (Brown, 2006). Yapılan doğrulayıcı faktör analizlerinin uyum 
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ölçüleri Tablo 7’de görülmektedir. Uyum ölçüleri incelendiğinde χ2 /df oranları ve RMSEA 

oranlarının kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülürken GFI, AGFI, CFI ve NFI 

değerleri, tavsiye edilen ideal uyum ölçütlerini sağladıkları için doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 
ele alınan ölçeğe ilişkin en uygun faktör yapısına ulaşıldığı sonucuna varılmaktadır. 

Tablo 7. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Ölçüleri 

FAKTÖR χ2 χ2 /df RMSEA GFI AGFI CFI NFI 

F1 62,038 4,431 0,089 0,959 0,919 0,979 0974 

F2 14,760 2,952 0,067 0,990 0,945 0,996 0,994 

F3 2,538 0,469 0,001 0,998 0,987 0,999 0,998 

F4 16,576 1,658 0,039 0,989 0,970 0,997 0,992 

F5 0,114 0,114 0,001 0,999 0,998 0,999 0,998 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

21. yüzyılda işletmeler ve içinde bulundukları piyasalar değerlendirildiğinde oldukça sert bir 
rekabet ortamının olduğu görülmektedir. Bu zorlu şartlar altında işletmelerin kar marjlarını maksimim 

seviyede tutarak,sürekliliklerini sağlayabilmeleri temel amaçlarıdır. Bu amaç doğrultusunda işletme 

sahip ve yöneticilerinin içinde bulundukları çevreye de sorumluluk duymaları ve bu doğrultuda 
kararlar almaları gerekmektedir. Geçmişten günümüze çevrenin sürekli kirlendiği ve kaynakların 

tükendiği görülmektedir. Bu kapsamda geleceğin ve insanlığında süreğenliğinin sağlanabilmesi hem 

gerçek hem tüzel kişilik bazında sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır. Çalışmada 

işletmelerin çevreye karşı sorumluluk düzeyleri ve bir teknolojiyi yeşil teknoloji olarak tanımlama da 
hangi kriterleri dikkate aldıkları araştırılmıştır. Ayrıca yeşil teknoloji olarak kabul ettikleri bulut 

bilişim gibi spesifik bir teknolojiyi kullanma düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda belli bir teknolojinin yeşil teknoloji olarak 
değerlendirilme düzeyini ölçümleyebilecek uyumlu, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş bir ölçek 

literatür taramasında tespit edilememiştir. Literatürde yeşil teknolojiler gibi genel ifadeler kullanılarak 

farklı çalışmalardan derlenen ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçekler farklı ölçeklerden madde madde 
alınarak yada faktör bazında birleştirilerek oluşturulmuş ve çoğunlukla yeşil teknoloji satın alma niyeti 

üzerine kurulmuş ölçeklerdir. Bu bağlamda tek bir ölçekle spesifik bir teknolojinin yeşil teknoloji 

kapsamında değerlendirilme düzeyini ve yeşil teknoloji olarak kabul edildiği taktirde bu teknolojiyi 

kullanma düzeyi ve gerçekleşen kullanım eylemini etkileyen faktörleri belirleyen tek bir ölçek 
olmadığı görülmüştür. Çalışmada bu ölçek geliştirilerek geçerlik ve güvenilirliği test edilmiştir. Ölçek 

geliştirme hiyerarşisi dikkate alınarak ilk önce soru havuzu oluşturulmuştur. Bu aşamada literatür 

taranarak var olan konu ile ilgili ölçekler incelenmiş ve bu ölçeklerden de faydalanılmıştır. Özellikle 
Davis (1989)’in teknoloji kabul modeli ayrıntılı olarak incelenmiş ve ölçek havuzu oluşturulurken 

dikkate alınmıştır. Daha sonra ölçeğin ilk geçerlilik aşaması olan pilot çalışma yapılarak elde edilen 

faktörlerin ağırlıkları ve güvenilirlikleri incelenmiştir. Bu aşamada bulut bilişim teknolojisini iyi bilen 

bilişim uzmanları ve akademisyenlerden uzman görüşü alınarak ölçek yeniden düzenlenmiştir. Ölçekte 
yer alan 56 değişken bu aşamada uzmanların görüşü de dikkate alınarak 33 değişkene düşürülmüştür. 

Ölçeğin değerlendirilmesi aşamasında gerçek örnekleme uygulanan anket üzerinde testler 

gerçekleştirilmiştir. 435 anket dikkate alınarak ilk etap da normallik testleri uygulanarak örneklemin 
normal dağılımı gözlenmiştir. Daha sonra güvenilirlik ve geçerlilik analizleri uygulanarak ölçekte 

sorun olan 2 değişken daha ölçekten temizlenmiştir. Nihai test olan toplu doğrulayıcı faktör analizi ile 

ölçeğin yapı geçerliliği test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda bütün değerler istenilen aralıklarda 
olduğu için ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. 

Oluşturulan ölçek Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bulut bilişimden haberdar işletmelerin 

bilişim departmanların da çalışan yönetici ve yönetici yardımcılarına bunun yanında üst düzey bazı 

yöneticilere uygulanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın örneklem kütlesi genişletilerek ölçeğin 
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güvenilirlik ve geçerliliği daha yüksek düzeyde ölçümlenebilir. Gelecek çalışmalarda örneklem hacmi 

artırılarak farklı faktörler ve değişkenler eklenerek yeni bir ölçek oluşturulabilir. 
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VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE SEÇMELİ DERS EĞİLİMLERİNE 

İLİŞKİN VERİ DESENLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Mehmet AKSARAYLI1, Dilayla BAYYURT2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı 

 

Öz 
Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü öğrencilerinin seçmeli ders eğilimlerine 

ilişkin veri desenlerinin elde edilmesi amacıyla Veri Madenciliği Birliktelik Kuralları algoritmalarından olan 

Apriori Algoritması kullanılmıştır. Bu amaçla 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden anket yöntemiyle gerekli bilgiler 

elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen verilere gerekli ön işlemler yapılmış ve gerekli dönüşümler yapılarak 

Apriori Algoritması için uygun hale getirilmiştir. Uygun hale getirilen veriler daha sonra SPSS Clementine 

programı ile analiz edilmiş ve birliktelik kuralları elde edilmiştir. Elde edilen kurallar yorumlanarak, öğrencilerin 

seçmeli ders eğilimlerine ilişkin veri desenleri elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Seçmeli Ders, Apriori Algoritması, Birliktelik Kuralları, Veri Madenciliği. 

 

Abstract 
In this study, it has been aimed to determine Dokuz Eylül University, Department of Econometrics 

students' the pattern of trend data relating to elective courses using Apriori Algorithm which is one of the 

Association Rule mining algorithms in Data Mining. For this purpose, required information was taken from 2., 3. 
and 4. grade students by questionnaire. Later, essential preliminary operation performed on the acquired data and 

making the necessary transformations have been made available for Apriori Algorithm. The data made available 

later analyzed with SPSS Clementine program and obtained association rules. The resulting rules have been 

reviewed and data patterns related to students' elective courses trend was obtained. 

Keywords:Elective Course, Apriori algorithm, Association Rules, Data Mining. 

 

GİRİŞ 
Veri madenciliği, büyük bir veri kümesinden gizli desenleri belirlemek için, farklı bakış açıları 

ile verileri analiz eden ve önemli bilgiler halinde özetleyen bir süreçtir (Borkar ve Rajeswari, 2013: 

273). 

Çalışmamızda öncelikle seçmeli ders ve birliktelik kurallarına ilişkin literatürden bahsedilmiş, 
sonrasında birliktelik kuralları ve Apriori Algoritması’ na ilişkin ve genel bilgi verilerek çalışmanın 

yapılış aşamaları anlatılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında ise elde edilmiş anlamlı sonuçlardan yola 

çıkılarak görüş ve öneriler belirtilmiştir. 

Literatür 

Güngör, Yalçın ve Yurtay, üniversite öğrencilerinin teknik seçmeli ders seçimlerindeki 

nedenlerin belirlenmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla bir anket hazırlamış ve 

hazırladıkları anketi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
üzerinde uygulamışlardır. Veri Madenciliği tekniklerinden birliktelik kuralı çıkarım algoritması olan 

Apriori algoritmasıyla bazı kurallar elde etmişlerdir. Elde edilen kurallar, öğrencilerin ders 

seçimlerinde hangi hususları göz önünde bulundurdukları, hangi derslerin seçilme eğiliminin yüksek 
olduğu, hangi derslerin birlikte seçildiği gibi konularda bilgi içermektedir. UygulamaMatlab 

programlama dili ile gerçekleştirilmiştir (Güngör vd., 2013). 

Taş, Adak ve Yurtay 2013 yılındaki çalışmalarında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim 
Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görmüş/gören öğrencilerin 1999-

2012 yılları arasındaki zorunlu donanım ve yazılım stajı kayıtları kullanılarak bölüm öğrencilerinin 

staj eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri madenciliği algoritmalarından Apriori 

Algoritması kullanılarak birliktelik kuralları analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan, staj 
etkinliğini arttırmaya ve bölüm staj politikasını iyileştirmeye yönelik kararlar almalarında destek 

sağlanmıştır (Taş ve diğerleri, 2013). 

Ünal, Ekim ve Köklü 2011 yılında yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin ortak zorunlu 
derslerdeki başarılarının analizini hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden k-ortalamalar 

algoritması ile yapmışlardır.Çalışma içinelde edilen verilere SQL Server 2005 programı içindeki 

“Analysis Services” paketinde bulunan veri madenciliği modülleri, Visual Studio 2005 programı 
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üzerinde çalıştırılarak analizleri yapılmıştır.  Sonuç olarak öğrencilerin üniversiteye giriş puanı ve 

durumlarının, ortak zorunlu derslerdeki başarıları ile doğru orantılı olduğu kanısına varılmıştır (Ünal 

ve diğerleri, 2011). 
Dündar, öğrencilerin seçmeli derslerden hangisini alacaklarının belirlenmesi amacıyla Analitik 

Hiyerarşi Prosesi yöntemini kullanmıştır. Örneklem Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme 

bölümü 3. Sınıfta okuyan 156 öğrenciden oluşturulmuştur. Bu amaçla öncelikle, öğrencilerin seçmeli 

ders seçiminde hangi kriterleri göz önüne aldıklarını belirlemiştir. Öğrenciler belirlenen kriterlerin, 
analitik hiyerarşi süreci yönteminin ölçeğine göre ikili karşılaştırmalarını yapmışlardır. Seçmeli 

derslerin her birkritere ve bütün kriterlerin birlikte değerlendirilmelerine göre sıralamasıbelirlenmiştir 

(Dündar, 2008). 
Seçmeli derslere ilişkin bir diğer çalışmada Tezcan ve Gümüş tarafından Gazi Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Fizik ve Biyoloji bölümlerinde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere Likert tipi sorulardan oluşan 25 soruluk bir anket 

uygulanmıştır. Sonuçlar 3 bölüme göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir (Tezcan ve Gümüş, 2008). 
Bir diğer çalışmada Ibrahım ve Ruslı, öğrencilerin akademik başarılarını tahmini için yapay 

sinir ağlarını karşılaştırmıştır. Uygulamada 206 öğrenciden elde edilen veri kullanılmıştır. Üç tahmini 

model; yapay sinir ağı, karar ağacı ve lineer regresyon SAS Enterprise Miner kullanılarak 
geliştirilmiştir. Çalışma üç modelinde %80 in üzerinde doğru sonuç ürettiği,üç model içerisinde en iyi 

performans gösteren yöntemin ise yapay sinir ağı yöntemi olduğu belirtilmiştir (Ibrahim ve Rusli, 

2007). 
Karabatak ve İnce ise yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin notlarını kullanarak başarı 

analizi yapmışlardır. Analiz için veri madenciliği algoritmalarından Apriori algoritmasını boolean 

verileri için kullanmışlar ve başarı kuralları ortaya çıkarmışlar. Uygulama Matlab ortamında bir 

program hazırlanarak yapılmıştır (Karabatak ve İnce, 2004). 
Tsay ve Chang-Chien yaptıkları çalışmada Apriori algoritması ve CDAR yöntemini 

karşılaştırmışlardır. Bir uygulama ile çok büyük veri setlerinde Apriori algoritması ve CDAR 

algoritmasının sonuçlarını göstermişlerdir ve çok büyük veri setleri için CDAR yönteminin daha 
başarılı olduğunu göstermişlerdir (Tsay ve Chang-Chien, 2003). 

Demir, 1996 yılındaki çalışmasında seçmeli ders sisteminin öğrenciler ve öğretim üyeleri 

tarafından nasıl değerlendirildiğini araştırmıştır. Örneklem Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ nde yer 
alan 151 öğretim üyesi ve 1134 öğrenciden oluşturulmuş ve iki grup için ayrı ayrı formlar hazırlanarak 

uygulanmıştır.Değerlendirme her soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdesi çıkarılarak yapılmıştır. 

Sonuç olarak hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin seçmeli ders sisteminden memnun oldukları 

belirlenmiştir (Demir, 1996). 

Veri Madenciliği 

Günümüz gelişen teknolojisi sayesinde kayıt altına alınan ve saklanan veri sayısı günden güne 

katlanarak artmaktadır. İnsanların her gün yaptıkları bir internet sayfasını ziyaret etmek gibi en basit 
hareketten, banka işlemlerine kadar her türlü işlem kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır. Ortaya 

çıkan miktarı oldukça hızlı bir şekilde artan bu çok büyük hacimdeki veriler veritabanlarında, veri 

ambarlarında saklanılmaktadır (Freitas, 2002: 1). Veri madenciliği, büyük bir veri kümesinden gizli 

desenleri belirlemek için, farklı bakış açıları ile verileri analiz eden ve önemli bilgiler halinde 
özetleyen bir süreçtir (Borkar ve Rajeswari, 2013: 273). 

Veri madenciliğinde modeller 2 yaklaşıma göre gruplandırılırlar. Bu yaklaşımları ilki 

modellerin niteliklerine göre gruplandırılması, ikincisi işlevselliklerine göre gruplandırılmasıdır. Veri 
madenciliğinde modeller niteliklerine göre, tahmin edici modeller ve tanımlayıcı modeller; 

işlevselliğine göre ise, sınıflandırma modelleri, kümeleme modelleri ve birliktelik kuralları şeklinde 

gruplandırılmaktadır. (Köktürk ve Dirsehan, 2012: 6). 
Tanımlayıcı modellerde amaç eldeki verileri kullanarak gizli ilişkileri tanımlamak, kümeleri 

ve veriyi niteleyebilecek özellikleri keşfetmektir. Tahmin edici modellerde ise amaç, sonuçları bilinen 

eldeki veriler kullanılarak bir model geliştirilmesi ve elde edilen bu modelden yararlanılarak, sonuçları 

bilinmeyen veri kümeleri için yeni sonuçlar elde edilmesidir (Özek ve diğerleri, 2010: 102; Gürsoy, 
2010: 5).  
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Birliktelik Kuralları 

Birliktelik kuralları, büyük veri kümeleri arasındaki birliktelik ilişkilerini bulmaya yönelik 

çalışan bir yöntemdir (Thabtah ve diğerleri, 2006: 414). 
Birliktelik kurallarının en önemli uygulama alanları arasında Sepet Analizi, çapraz-pazarlama, 

promosyon analizleri, katalog ve yerleşim düzeni tasarımları bulunmaktadır. Sepet Analizi ile 

müşterilerin hangi ürünleri birlikte almaya eğilimli oldukları belirlenmekte ve elde edilen bilgilerle 

stratejiler geliştirilerek daha fazla ürün satılması sağlanabilmektedir. 
Birliktelik kuralları genel olarak sadece boolean (0-1 ikili) değişkenler için incelenmiştir. 

Ancak, birliktelik kuralları boolean değişken türleri ile sınırlı değildir. Özellikle Apriori algoritması 

kategorik veriler üzerinde uygulanabilmektedir (Larose D.T. ve Larose C.D, 2014: 255). 

Apriori Algoritması 

Apriori algoritması Agrawal ve Srikant tarafından 1994 yılında önerilmiştir. Algoritmanın 

ismi, bilgileri bir önceki adımdan aldığı için ‘prior’ anlamına gelen Apriori’dir.  Apriori k- öğe 

kümelerini keşfetmek için (k +1)- öğe kümelerini kullanılan iteratif bir niteliğe sahiptir (Han ve 
Kamber, 2006: 234-235). 

Her sık geçen öğe kümesi bulunmasında veritabanının tam bir taranması gerekmektedir.İlk 

taramada minimum destek ölçütünü sağlayan 1-sık geçen öğe kümeleri (1 elemanlı sık geçen öğe 
kümeleri) bulunmaktadır.  Sonraki taramalarda bir önceki taramada bulunan sık geçen öğe kümeleri 

aday kümeler adı verilen yeni potansiyel sık geçen öğe kümelerini üretmek için kullanılmaktadır. 

Aday kümelerin destek değerleri, tarama esnasında hesaplanmaktadır. Aday kümelerden 
minimum destek ölçütü sağlayan kümeler o geçişte üretilen sık geçen öğe kümeleri olmaktadır. Bu 

süreç yeni bir sık geçen öğe kümesi bulunamayana kadar devam etmektedir (Han ve Kamber, 2006: 

235). 

Apriori algoritmasında temel yaklaşım, eğer k-öğe kümesi minimum destek ölçütünü 
sağlıyorsa, bu kümenin alt kümeleri de minimum destek ölçütünü sağlamaktadır (Han ve Kamber, 

2006: 235). Yani, eğer bir öğe kümesi sık geçen ise bu kümenin bütün alt kümeleri de sık geçen öğe 

kümesi olmalıdır. 

Destek (support) ve güven (confidence) değeri 

Birliktelik kuralları analizlerinde öğeler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla ‘destek’ 

ve ‘güven’ ölçütlerinden yararlanılmaktadır. ‘Kural destek ölçütü’ bir ilişkinin tüm kayıtlar içinde 
hangi oranda tekrarlandığını, ‘kural güven ölçütü’ ise A öğesinin bulunduğu işlemlerde B öğesinin de 

bulunma durumunu gösterir. A⇒B birliktelik kuralı için kural destek ölçütü eşitlik 1’ de, kural güven 

ölçütü ise eşitlik 2’de gösterilmiştir (Erpolat, 2012: 139): 

 

destek (A⇒ B) = P(A ∩ B ) = 
𝑠𝑎𝑦𝚤(𝐴,𝐵)

𝑁
  (1) 

güven (A⇒B) = P(B \ A ) = 
𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘(𝐴,𝐵)

𝑁
= 
𝑠𝑎𝑦𝚤(𝐴,𝐵)

𝑠𝑎𝑦𝚤(𝐴)
 (2) 

 

Birliktelik kurallarının destek değeri kuralın veriler için ne sıklıkta uygun olduğunu gösterir. 
Yüksek destek değeri öğeler arasındaki güçlü korelasyon anlamına gelmektedir. Güven değeri ise 

birliktelik kurallarının güvenilirliğinin ölçüsüdür (Liu ve Shih, 2005: 389). 

Bir kuralın ilgi çekici olması için araştırmacı tarafından belirlenen minimum destekve 
minimum güvenölçütlerini sağlaması gerekmektedir. Yüksek güvenilirlik ve destek değerine sahip 

kurallar güçlü kurallar olarak adlandırılırlar (Han ve Kamber, 2006: 230). 

 

Uygulama 
Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri 

Bölümü 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine seçimlik ders eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla üç ana 

bölümden oluşan bir anket hazırlanarak uygulanmıştır. Anket, öğrencilere web üzerinden ulaştırılmış 
ve geri dönüşler sonucunda 151 öğrencinin sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. (Anket linki: 

http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=65a03d90cfa64ed49b5250f57050167f) 

http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=65a03d90cfa64ed49b5250f57050167f
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Anket ile elde edilen bilgiler aracılığıyla öğrencilerin ders seçim eğilimleri ile genel özellikleri ve 

genel ilgi alanları ile nasıl bir ilişki içerisinde oldukları incelenmiştir. 

Verilerin Hazırlanması 
Elde edilen veriler düzenlenerek 2 ayrı veri seti oluşturulmuştur. İlk veri seti genel sorular ve 

derslerin seçilip seçilmemesi durumundan oluşmaktadır. Bu amaçla her ders ayrı bir boolean değişken 

olarak ele alınmıştır. Yani bir ders değerlendirmeye alınan öğrenci tarafından seçilmiş ise 1, 

seçilmemiş ise 0 değerini almaktadır.Birinci veri setinde değerlendirmeye katılan 151 öğrenci olduğu 
için 151 kayıt bulunmaktadır. 

İkinci veri seti ise her dersin sebepleriyle birlikte ayrı kayıtlara bölünmesiyle elde edilmiştir. 

Yani, bir öğrenci toplamda altı adet seçmeli ders almışsa ve dolayısıyla altı ders için değerlendirme 
yapmışsa bir öğrencinin verilerinden 6 kayıt elde edilmiştir. Bu şekilde 2. veri seti için ise toplam 862 

kayıt elde edilmiştir. 

Öncelikle veri setleri SPSS Clementine programına aktarılmadan önce SPSS Statistics 

programında derslerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Hiç seçilmeyen dersler listeden çıkartılmış, 
diğer seçeneği ile eklenen dersler listeye eklenmiştir. Özellikle listede yer almasına rağmen bazı 

derslerin farklı dönemlerde diğer seçeneği ile eklendiği gözlemlenmiştir. Bunun sebebi derslerin 

dönemlerinin revize edilmesidir. Bu şekilde ayrı olarak eklenmiş dersler aynı başlık altında 
toplanmıştır. Verilere gerekli önişleme yöntemleri uygulanarak veriler hazır hale getirilmiştir. 

 

Tablo 1. Genel Özelliklere İlişkin Değişkenler ve Özellikleri 

Değişken Tipi ve Özellikleri  

Cinsiyet Metin, küme (Kadın, Erkek)  

Öğretim türü Metin, küme (Örgün, İkinci Öğretim) 

Dikey geçiş Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Yatay geçiş Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Farabi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Üniversite içi yatay geçiş Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Çalışma durumunuz: Metin, küme (…) 

Mezuniyet sonrasındaki temel hedefiniz nedir? Metin, küme (…) 

Öğreniminizin kaçıncı dönemindesiniz? Metin, küme (3,4,5,6,7,8) 

Mezun olduğunuz lise türü: Metin, küme (…) 

Liseden mezun olduğunuz bölüm: Metin, küme (…) 

Tekrar şans verilse hangi bölümde okumak istersiniz? Metin, küme (…) 

 

Tablo 2. Anabilim Dalı Bazında İlgi Alanlarına İlişkinDeğişkenler ve Özellikleri 
Değişken Tipi ve Özellikleri  

Ekonometri Anabilim Dalı Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Boolean, Evet Hayır (1/0) 

İstatistik Anabilim Dalı Boolean, Evet Hayır (1/0) 

 

  



 

264 
 

PROCEEDINGS 

Tablo 3. Genel İlgi Alanlarına İlişkin Değişkenler ve Özellikleri 
Değişken Tipi ve Özellikleri  

Ekonometri Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Yöneylem Araştırması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

İstatistik Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Para- Banka Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Finans Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Pazarlama Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Muhasebe Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Maliye Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Kamu Yönetimi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Kalite Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Bilgisayar Bilimleri Boolean, Evet Hayır (1/0) 

İnsan Kaynakları Yönetimi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

İktisat Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Yönetim ve Organizasyon Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Üretim Yönetim Boolean, Evet Hayır (1/0) 

 

Tablo 4. Seçimlik Ders Seçim Sebeplerineİlişkin Değişkenler ve Özellikleri 
Değişken Tipi ve Özellikleri  

Seçimlik dersleri seçerken en çok neyi referans alıyorsunuz? Metin, küme (…) 

Seçimlik dersler hakkında ön bilgi verilmesini ister miydiniz? Boolean, Evet Hayır (1/0) 

 

Tablo 5. Likert Tipindeki Sorulara İlişkin Değişkenler ve Özellikleri 
Değişken Tipi ve Özellikleri  

En kısa sürede mezun olma baskısı hissetmiyorum. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

En kısa sürede mezun olmaktansa, donanımlı mezun olmayı 
tercih ederim. 

Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Ekonometri bölümünü isteyerek, bilerek, araştırarak geldim. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Okuduğum bölümü benimsedim ve seviyorum. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Okuduğum bölüme aidiyet hissediyorum. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Dokuz Eylül Üniversitesi' ne isteyerek geldim. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Araştırma yapmayı severim. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Bilgisayar kullanımına erişimim kolaydır. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Yabancı dil düzeyimin yeterli olduğunu düşünüyorum. Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

Benim için yeni bir şey öğrenmekten çok dersi geçmek daha 
önemlidir. 

Metin, sıralı (5’li likert ölçeği) 

 

Tablo 6. Ders ve Seçim Sebeplerini İçeren Değişkenler ve Özellikleri 
Değişken Tipi ve Özellikleri  

Alınan dersin adı: Metin, küme (…) 

Kolay olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Öğretim üyesi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Bilgisayar uygulamalı olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

İlgi alanıma yakın olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Önemli kazanım sunuyor olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Alan derslerimle bağlantılı olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Alan derslerimden bağımsız olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Yüksek geçme oranına sahip olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 
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Yüksek not alma ihtimalinin olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Sözel ağırlıklı içeriğe sahip olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Sayısal ağırlıklı içeriğe sahip olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Güncel içeriğe sahip olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

İlgi çekici içeriğe sahip olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Arkadaş tavsiyesi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Ödev- Proje içermesi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Ödev- Proje içermemesi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Haftalık Programa Uygun olması Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Devam gerektirmemesi Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Bu dersi tekrar seçerdim. Boolean, Evet Hayır (1/0) 

Bu dersi almaları için başkalarına da tavsiye ederim. Boolean, Evet Hayır (1/0) 

 

Tablo 6’ da alınan dersin adı 1. veri setinde dersler ayrı ayrı boolean hale getirilerek, 2. veri 

setinde ise küme (grup) değişken olarak kullanılmıştır. Derslerin seçim sebeplerine ilişkin değişkenler 

sadece 2. veri setinde yer almıştır. 

Modelleme 

Çalışmada birliktelik kuralları algoritmalarından Apriori Algoritması kullanılmıştır. Yapılan 

denemeler sonucunda Apriori Algoritması çeşitli destek ve güven değerleriyle ve çeşitli 
kombinasyonlarlahazırlanan iki veri seti için de çalıştırılmıştır. 

Öncelikle 5 modele ait değişkenlere yönelik belirlenen özellikler Tablo 7’ de verilmiştir. 

‘Input’ olarak belirlenen değişkenler modelin öncül kısmında, ‘output’ olarak belirlenen değişkenler 
sonuç kısmında, ‘both’ olarak belirlenen değişkenler ise hem öncül hem sonuç kısmında yer 

alabilecektir.  

 

Tablo 7. Apriori Algoritması İle Elde Edilen Modellere Ait Değişken Özellikleri 
 Input Output Both 

1.Model - - 
 Seçimlik 

dersler 

2.Model  Seçimlik dersler dışındaki 

değişkenler 
 Seçimlik dersler - 

3.Model  Ders seçimine etki eden 
faktörler dışındaki değişkenler 

 Ders seçimine etki eden sebeplere 

ait değişkenler - 

4.Model  İlgi alanları dışındaki 

değişkenler 
 İlgi alanlarına ait değişkenler - 

5.Model  Seçimlik dersler 

 Ders seçimine etki eden sebeplere 

ait değişkenler 

 İlgi alanlarına ait değişkenler 
- 

 

Tablo 7’de belirtildiği şekilde modeller oluşturulmuş ve 1. model için 226, 2. model için 357, 
3. model için 210, 4. model için 284 ve 5. model için 72 adet kural elde edilmiştir. Kurallar 

incelenerek bir bölümü Tablo 8’ deverilmiştir. 

 
Tablo 8’ de verilen kuralları yorumlanması: 

 Kalite Yönetim Sistemleri dersini seçen öğrencilerin % 75’ i aynı zamanda Kalite 

Geliştirme Araçları dersini de seçmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma 

olasılığı ise % 25.82’ dir. 

 Yabancı dil düzeyinin yeterli olduğu konusunda kararsız olduğunu belirtmiş olan ve 
mezun olduğu okul türü düz lise olan öğrencilerin % 61.90’ ı Kamu Maliyesi dersini seçmişlerdir. Bu 

kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 8.60’ tır. 

 İlgi alanı Kalite olan örgün öğretim öğrencilerinin % 60’ ı Kalite Yönetim Sistemleri 

dersini seçmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 9.93’ tür. 
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 Tekrar şans verilse Eğitim Fakültesi’nde okumayı tercih edeceğini belirten öğrencilerin % 

75.41’ i seçtiği dersi kolay olduğu için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki 

işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 5.33’ tür. 

 ‘Seçimlik dersleri seçerken en çok neyi referans alıyorsunuz’ sorusuna ‘hoca tavsiye ve 

yönlendirmeleri’ cevabını veren öğrencilerin % 43.01’ i seçtiği dersi önemli kazanım sunuyor 
olmasından dolayı seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma 

olasılığı ise % 8.92’ dir. 

 Mezuniyet sonrasındaki temel hedefi akademisyen olmak olan öğrencilerin % 42.28’i 

seçtiği dersi önemli kazanım sunuyor olmasından dolayı seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu kuralın veri 

setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 9.84’ tür. 

 Tekrar şans verilse Ekonometri Bölümü’ nde okumayı tercih edeceğini ve ‘en kısa sürede 

mezun olmaktansa, donanımlı mezun olmayı tercih ederim’ ifadesine ‘katılıyorum’ şeklinde yanıt 

veren öğrencilerin % 100’ ü ilgi alanı olarak Yöneylem Araştırması’ nı seçmişlerdir. Bu kuralın veri 

setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 10.77’ dir. 

 Tekrar şans verilse Ekonometri Bölümü’ nde okumayı tercih edeceğini ve ‘araştırma 

yapmayı severim’ ifadesine ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklinde yanıt veren öğrencilerin % 97.98’ i ilgi 

alanını İstatistik olarak seçmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise 

% 11.24’ tür. 

  Tekrar şans verilse Ekonometri Bölümü’ nde okumayı tercih edeceğini ve ‘benim için 

yeni bir şey öğrenmekten çok dersi geçmek daha önemlidir’ ifadesine ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ 

şeklinde yanıt veren öğrencilerin % 91.83’ ü ilgi alanını İstatistik olarak seçmişlerdir. Bu kuralın veri 

setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 10.42’ dir. 

 Kalite Yönetim Sistemleri dersini seçen öğrencilerin % 83.01’ i dersi tekrar olsa yine 

seçeceklerini belirtmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı ise % 5.09’ 
dur. 

 Kalite Geliştirme Araçları dersini seçen öğrencilerin % 69.44’ ü bu dersi almaları için 

başkalarına da tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir. Bu kuralın veri setindeki işlemlerde birlikte 

bulunma olasılığı ise % 5.79’ dur. 
 

Tablo 8. Elde edilen kuralların bir bölümü 

Sonuç Öncül Güven% 
Kural 

Destek% 

 Kalite Geliştirme Araçları  Kalite Yönetim Sistemleri 75.0 25.82 

 Kamu Maliyesi 

 Yabancı dil düzeyimin yeterli olduğunu 

düşünüyorum. = Kararsızım 

 Mezun olduğunuz lise türü: = Düz lise 

61.90 8.60 

 Kalite Yönetim Sistemleri 
 İlgi alanınıza girenleri işaretleyiniz._Kalite 

 Öğretim türünüz: = Örgün 
60.0 9.93 

 Kolay olması 
 Tekrar şans verilse hangi bölümde 

okumak istersiniz? = Eğitim Fakültesi 
75.41 5.33 

 Önemli kazanım sunuyor olması 

 Seçimlik dersleri seçerken en çok neyi 

referans alıyorsunuz? = Hoca tavsiye ve 

yönlendirmeleri 

43.01 8.92 

 Önemli kazanım sunuyor olması 
 Mezuniyet sonrasındaki temel hedefiniz 

nedir? = Akademisyen olmak 
42.28 9.84 

 İlgi alanınıza girenleri 

işaretleyiniz._Yöneylem 

Araştırması 

 Tekrar şans verilse hangi bölümde 

okumak istersiniz? = Ekonometri 

 En kısa sürede mezun olmaktansa, 

donanımlı mezun olmayı tercih ederim. = 

Katılıyorum 

100.0 10.77 

 İlgi alanınıza girenleri 

işaretleyiniz._ Ekonometri 

 Tekrar şans verilse hangi bölümde 

okumak istersiniz? = Ekonometri 

 Araştırma yapmayı severim= Kesinlikle 

Katılıyorum 

97.98 11.24 

 İlgi alanınıza girenleri 

işaretleyiniz._ İstatistik 

 Tekrar şans verilse hangi bölümde 

okumak istersiniz? = Ekonometri 

 Benim için yeni bir şey öğrenmekten çok 

dersi geçmek daha önemlidir. = Kesinlikle 

91.83 10.42 
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Katılmıyorum 

 Bu dersi tekrar seçerdim.  Kalite Yönetim Sistemleri 83.01 5.09 

 Bu dersi almaları için başkalarına 

da tavsiye ederim. 

 Kalite Geliştirme Araçları 69.44 5.79 

 

Ders Seçim Sebepleri İçin Birliktelik Diyagramı 
Değişkenler arasındaki ilişkilerigörebilmek için ağ grafiği kullanılmıştır. İlişkinin 

görülebilirliği açısından farklı çizgi seviyeleri uygulanmıştır.  

 

Şekil 1. Ders Seçim Sebeplerine İlişkin Çizgi Seviyesi 45 İken Elde Edilen Ağ Grafiği 

 
 

 

Şekil 2. Ders Seçim Sebeplerine İlişkin En Güçlü Birliktelikler 

 
 

Şekil 2’de ders seçim sebepleri ile ilgili güçlü birliktelikler görülmektedir. En güçlü birliktelik 

173 bağlantı ile dersin ilgi alanına yakın olması ve ilgi çekici içeriğe sahip olmasıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Veri madenciliğinin amacı, çok büyük ve karmaşık veri kümelerindeki gizli veri desenlerini 

ortaya çıkarmak ve anlamlı sonuçlar elde etmektir. Yapılançalışmada birliktelik kuralı çıkarım 
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algoritmalarından Apriori algoritması kullanılarak üniversite öğrencilerinin ders seçimlerindeki genel 

eğilimler belirlenmiştir. 

Oluşturulan anket içerik ve kapsam açısından dikkate alındığında elde edilen veri sayısı ve 
çeşitliliği veri madenciliği amacıyla örtüşmekte ve bu alanda yararlı sonuçların elde edilmesine yatkın 

nitelikte olduğu görülmektedir. 

İncelenen literatür çalışması da dikkate alındığında, yapılan çalışmanın anket süreci ve 

verilerin ele alış biçimi oldukça kapsamlı ve detaylıdır. Aynı zamanda, değişken sayısının ve veri 
sayısının fazla olması bu durumu açıkça göstermektedir. Yapılan çalışmada farklı model varyasyonları 

incelenmiş ve ders seçim sebeplerine yönelik bağlantı analizleri gerçekleştirilmiştir. Seçimlik derslere 

ilişkin tercih nedenlerinin ve diğer derslerle ilişkilerinin belirlenmesi de aynı zamanda kapsamlı bir 
şekilde ele alınmıştır. 

Elde edilen kurallar doğrultusunda derslerin seçiminde referans aldıkları birimler, ilgi 

alanlarına göre hangi dersleri seçme eğiliminde oldukları gibi bilgiler elde edilerek yorumlanmıştır. 

Genel olarak bakıldığında öğrenciler ders seçimlerinde ilgi alanları ve yeterlilikleri doğrultusunda 
karar vermektedirler. Diğer bir taraftan ders yükü ağır olan ve bölümü benimsememiş öğrencilerin 

seçimlerinde dersin kolay olması, geçme oranının yüksek olması, ödev- proje içermemesi gibi 

kriterlerin önemli olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen bu bilgiler derslerin içeriklerinin 
hazırlanması ve işlenişinde önemli tavsiye niteliğindedir. 
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BULUTTA SERVİS TABANLI BİR DİNAMİK KURAL MOTORU UYGULAMASI 

 

Baran KAYNAK1, Sümeyye KAYNAK1, Osman TUNA1 
1Sakarya Üniversitesi 

 

Öz 

Nesnelerin interneti kavramının gelişmesiyle beraber düşük maliyetli cihazlar yaygınlaşmıştır. Artan 

cihaz sayısından dolayı cihazları yönetmek ve donanımdaki yazılımı (firmware) güncellemek zorlaşmıştır. Bu 

nedenle donanım yazılımı (firmware) içindeki kod parçaları sabit tutularak iş yükünün dinamik, esnek ve 

ölçeklenebilir bir uzak sisteme taşınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç servis yönelimli mimari (SOA) ile 

bulut sistemlere taşınarak giderilmeye çalışılmıştır. Bu sayede yüksek işlem gücü gerektiren problemler 

çözülebilir hale gelmiştir. Bunun yanında basit işlemler için ayrılan atıl kaynak kapasitelerinden tasarruf 

sağlanmıştır. Bu çalışmada servis tabanlı dinamik bir kural motor sistemi ve web tabanlı yönetim arayüzü 

tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem ile sistemlerin karar mekanizmaları uzaktan dinamik olarak yönetilebilir hale 

gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Kural Motoru, SOA 

 

A SERVICE BASED DYNAMIC RULE ENGINE APPLICATION ON CLOUD 

 

Abstract 

With the development of Internet of Thing concept, low cost devices have become widespread. Due to 

the increasing number of devices, managing the devices and updating the firmwarehas become difficult. 

Therefore, workload was needed to move to dynamic, flexible and scalable remote system by keeping firmware 

codes constant. This need has been trying to resolve that the workload is moved to the cloud with service 

oriented architecture (SOA). In this way, problems that require high processing power has become soluble. In 

addition, savings are achieved in idle resource capacity that is allocated for basic operations. In this study,a 

service-based dynamic rule engine system and a web-based management interface has been designed. Thanks to 

the designed system, the decision mechanism of the existing systems becomedynamically manageable remotely. 

KeyWords: Internet of Things, Rule Engine, SOA  

 

GİRİŞ 

Endüstri 4.0 sanayi devriminin ana omurgası olan nesnelerin interneti (IoT) ile canlı cansız 
tüm nesnelerin internet aracılığıyla birbirlerine bağlanarak etkileşim haline geçme devrimi hızla 

gelişmektedir (Üstündağ, 2016). Bu gelişim akıllı fabrikalar (Yelis, 2016), akıllı binalar (Peña vd. 

2016), akıllı altyapı (Ghafory, 2016), akıllı mobility kavramları ile hayatımızın tüm alanlarında 

etkilerini göstermektedir. Nesnelerin interneti (IoT) çözümlerinin hayatımıza girmesiyle daha büyük 
miktarlarda veriler, farklı nesnelerden gerçek zamanlı elde edilebilmektedir. Gerçek zamanlı elde 

edilen bu veriler analiz edilerek daha etkin ve daha hızlı kararlar verilmesinde kullanılmaktadır. 

Akıllı bir sistem, kendi bünyesinde birbirinden ayrılmış etkileşimli ve dinamik birçok alt 
uygulama içerir. Etkileşim sensörler aracılığıyla toplanan verilerle sağlanır. Akıllı bir ortamdaki 

davranışların anlamlı bir bölümü olay güdümü ve kural tanımlamalarına dayanır (Catala vd. 2013). 

Olay güdümlü sistemlerde bir olay olduğu durumda karar veren bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. 

Örnek olarak bir odanın sıcaklığını ölçen termometreden gelen bir değer yorumlanarak ısı kaynağının 
açılması veya kapatılması istenebilir. Bu durumda termometreden verinin gelmesi bir event 

oluşturacak ve verinin değerine göre bir karar verilmesi gerekecektir. Kararın verilebilmesi için 

mevcut sistemlerde “if conditionlar” yazılarak tanımlamalar yapılabilir ve açma veya kapama 
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fonksiyonlarından hangisinin çalıştırılacağına karar verilebilir. Ancak bu durum güncellenmesi 

gerektiğinde yüksek maliyetlere neden olabilir. 

Sistemler içine gömülen kodların bakımı zordur. Herhangi bir değişiklikte kodların tekrar 
derlenerek sistemin içine yüklenmesi gerekir. Ancak bu yöntem kapalı sistemlerde mümkün 

olmayabilir. Kodların içinde bulunan kuralları dinamik hale getirerek bir arayüz ile kullanıcıdan 

alınırsa kodlarda yapılacak değişiklik minimuma inmiş olacaktır. Bu problemi çözebilmek için bir 

kural motorları sistemi ile kodlarda bulunan kurallara dışarıdan müdahale edilebilir, dinamik ve açık 
bir sistem oluşturulabilir .Bir kural motoru sayesinde kurallar bilgiyi, uygulama mantığından ayırır ve 

kurallar ana uygulama kodunu değiştirmeden değiştirilebilirler (Ertan, 2016). Esnek bir kontrol işlemi 

sağlayan bir kural motoru iş kurallarını çalıştıran bir mekanizmadır (Wiseman, 2006). İş kuralları, 
uygulama mantığından iş bilgisini ayırarak dinamik iş mantığının yönetilebilmesini sağlayan şık bir 

çözümdür. Mevcut iş kuralları yaklaşımlarının dezavantajları standardizasyon ve uyum eksikliğidir. İş 

kuralı motorlarının, uzaktan erişilebilirlik ve nesne yönelimlilik özelliklerinin eksik olması dağıtık 

ortamlarda iş kurallarının kullanımını zorlaştırmaktadır (Nagl, Rosenberg, & Dustdar, 2006). Bu 
çalışmada servis tabanlı bir kural motoru uygulaması geliştirilmiştir. Bu sayede kullanıcılar kendi 

kuralarını bir web arayüzü ile girerek sisteme tanıtabilecek ve web servisi ile alınan bilgiler sistemde 

dinamik olarak kurallara bağlı olarak işlenebilecektir. Böylece iş kurallarının dinamikliği 
sağlanabilecek, iş kurallarına nesne yönelimlik özelliği verilebilecek ve uzaktan erişilebilir 

kılınacaktır. Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarından gelen veriler bu sisteme gerçek zamanlı 

gönderilerek, tanımlanan kurallara bağlı olarak bir olayın tetiklenmesine karar verilebilir. 

Elektronik cihazlar uzun süredir birbirleri arasında çeşitli yollarla iletişim kurmaktadır. Ancak 

bu iletişim yöntemleri cihazlara göre farklılıklar göstermektedir. Cihazların belli bir standarda sahip 

olmamasından dolayı geliştirme süreçlerinde yüksek maliyetlerle karşılaşılmaktadır. Basit işlemlerin 

yapılabilmesi için yüksek işlem kapasitesine sahip cihazların kullanılması kaynak israfı 
oluşturmaktadır. Bu problemin çözümü için düşük maliyetli cihazların geliştirilmesi ve her yerde 

kullanılması fikri ortaya atılmıştır. Bu fikir ile beraber nesnelerin interneti (IoT) kavramı ortaya çıkmış 

ve 2020 yılına kadar $7.1 trilyon market değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir (Wortmann ve 
Flüchter, 2015). IoT cihazlarının yaygınlaşması, şirketlerin, kullanılan teknolojilerin standartlaştırması 

ile sağlanmıştır. Yüksek adette cihazların üretimi ile herkesin ulaşabileceği fiyat seviyesine inmiştir. 

Bu sayede cihazlar internet üzerinden birbirleri ile standart iletişim protokolleri ile 
haberleşebilmektedir. Akıllı sistemlerin tasarlanabilmesi için IoT cihazlarının kullanılması anahtar rol 

oynamaktadır. 

MQTT protokolü makineden-makineye olan iletişimin kolay ve basitçe sağlanabilmesi için 

geliştirilen bir mesajlaşma protokolüdür (Stanford, 2013). Bu protokol kullanılarak IoT cihazları, 
aralarında düşük bant genişliğinde karmaşık olmayan kod parçaları ile düşük maliyetli mesajlaşma 

gerçekleştirebilmektedir (Locke, 2012). Bu çalışmada IoT cihazlarının sunucuya veri gönderirken 

MQTT protokolünü kullanabileceği göz önünde bulundurulmuş olup uygulamada MQTT protokolü de 
desteklenmiştir. Bu sayede gerçek zamanlı iletişimin kurulabilmesi, hem client tarafından hem de 

sunucu tarafından tetiklemelerin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Örnek olarak kapı açıldığı 

zaman sunucuya bilginin gönderilmesi mümkün olabileceği gibi sunucuda gerçekleşen alarm çalma 

eventinin de cihaza iletilmesi ve alarmın çalıştırılması mümkün olabilmektedir. Bu uygulamada ise 
gelen bilgiye göre alarmın hangi durumlarda çalıştırılacağına karar veren dinamik bir sistem 

tasarlanmıştır. 

 

KULLANILAN TEKNOLOJİLER 

IoT (Nesnelerinİnterneti) 

Kevin Ashton tarafından 1999 yılında IoT (Nesnelerin İnterneti) kavramı ilk kez kullanılmıştır 
(Ashton, 2009). Kevin Asthon bir şirkette yaptığı sunumda RFID teknolojisinin şirket için önemini ve 

faydalarını anlatmış, IoT kavramının temelini oluşturan radyo dalgaları ve sensörlerden oluşan şirket 

içi bir sistemden bahsetmiştir (Yetimler, 2016). Bugün ise nesnelerin interneti kavramı “Gündelik 



 

272 
 

PROCEEDINGS 

nesnelerinçeşitli haberleşme protokolleri ile birbirlerine bağlandığı, haberleştiği ve bilgi paylaşımının 

gerçekleştirildiği dünya çapındakabul edilmiş akıllı ağ oluşumudur” şeklinde tanımlanabilir. Gündelik 

fiziksel nesneler IoT ile sanal dünyaya bağlanır, uzaktan erişilebilir kılınır ve fiziksel bir erişim 
noktası olarak rol oynayabilirler(Mattern & Floerkemeier , 2010). Ayrıca; insanların ve nesnelerin, 

ideal herhangi bir yol/ağ ve ideal herhangi bir servis kullanılarak herhangi bir zamanda, yerde 

birbirlerine bağlanmasına imkân verir (Sundmaeker, Guillemin, Friess, & Woelfflé, 2010).  

“Nesne” kavramının tanımı teknolojinin gelişimi ile değişime uğramasına rağmen, tüm 
nesnelerin “İnsan yardımı olmadan bilgisayarın anlayabileceği bilginin oluşturulması” ana hedefi aynı 

kalmaktadır(Gubbi, Buyya, Marusic , & Palaniswami, 2013).Birbirlerine bağlı akıllı nesneler sadece 

ortamdan bilgi alımını gerçekleştirmezler aynı zamanda fiziksel dünya ile de etkileşimlidirler. Bilginin 
aktarılması, analiz edilmesi, bilgi iletişimi ve uygulamalarında da görev alırlar.  

ABI araştırma raporuna göre IoT uyumlu cihazlarının sayısında 2020 yılına kadar 40.9 milyon 

ile şuan ki seviyesinin 2 katından daha fazla bir artış yaşanacaktır(K. & Kumari, 2015). Evans 

tarafından 2011 yılında sunduğu rapora göre 2003 yılında 6.3 milyar dünya nüfusuna 500 milyon bağlı 
cihaz ile insan başına düşen bağlı cihaz oranı 0.08 oranındayken, 2010 yılında 6.8 milyar insan 

nüfusuna 12.5 milyar bağlı cihaz ile insan başına düşen bağlı cihaz oranı 1.84’e yükselmiştir. 2020 

yılına kadar ise dünya nüfusunun 7.6 milyar, bağlı cihaz sayısının 50 milyar olacağı tahmin 
edilmektedir. Böylece 2020 yılına kadar insan başına düşen bağlı cihaz sayısının 6.8 olacağını 

düşünülmektedir (Evans, The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing 

Everything, 2011). 

Artan IoT akıllı cihaz sayısıyla çok büyük miktarda veriler elde edilmektedir. Bulut bilişimle 

büyük miktarda veriler depolanabilmekte, bulut bilişimin sunduğu kaynaklardan (sunucu, depolama 

alanları) ve bilişim hizmetlerinden faydalanılabilmektedir.  

Bulut Bilişim 

Gartner firması raporlarında, bulut bilişim “İnternet teknolojilerini kullanarak, ölçeklenebilir 

ve esnek bilişim teknolojilerinin (IT) bir servis olarak dış müşterilere sunulma sitilidir.” şeklinde 

tanımlanmaktadır(Gartner Says Cloud Computing Will Be As Influential As E-business, 2008). 
Forrester Research şirketinde ise bulut bilişimin tanımı “Her bir kullanım için ücretlendirme ve self 

servis olarak internet teknolojileri aracılığı ile sunulan, standardize edilmiş BT imkânlarıdır.” şeklinde 

yapılmaktadır(Staten , Yates, & Echols, 2009). Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 
bulut bilişimin ilk tanımını 2009 yıllının sonlarında yapmıştır. (NIST) göre bulut bilişim, “En az 

yönetim hizmeti veya servis sağlayıcı müdahalesi ile hızla alınabilen ve verilebilen esnek yapıdaki 

ayarlanabilir bilişim kaynaklarının (ağ hizmeti, sunucu hizmeti, depolama hizmeti, uygulamalar ve 

diğer hizmetler gibi) paylaşıldığı havuza, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir 
modeldir” (Mell & Grance, 2011). Tüm bu tanımlamalar incelendiğinde bulut bilişimin ortak 

noktasının, temel bir prensip olan “bilişim teknolojilerinin tekrar kullanılabilirliği” fikrine dayandığı 

görülmektedir(Harris).  

Bulut bilişim ile beraber kaynak havuzları, ölçeklenebilirlik, esneklik, kullanım başına 

ücretlendirme, her yerden erişim, servis tabanlı mimari gibi özellikler tek bir platformda toplanmıştır. 

Tüm bu özellikler bilgisayar sistemlerinde bir devri kapatıp yeni bir devri açtı. Hesaplama gücünün 

artması ve bu güce erişimin ucuzlaması ile birlikte teknolojik açıdan kısıtlanan ve çözümü mümkün 
olmayan problemler kolaylıkla aşılır hale geldi. Bununla birlikte atıl durumda kalan kaynak 

kapasiteleri tek bir amaca hizmet etmekten öteye geçerek paylaşılabilir bir ortamda aynı anda birden 

fazla amaca hizmet edebilir hale geldi.  

Bilgi teknoloji altyapıları ciddi yatırımlar ister. Geliştiricilerin, altyapı hizmetlerine kaynak 

ayırması yerine altyapı sağlayıcılarından bu kaynakları bir hizmet olarak alması geliştiricilerin sadece 

işine odaklanmasını sağlayacaktır. Bulut platformda kitlesel ölçekte sağlanan hizmetler esnek, düşük 
maliyetli ve çok çeşitlilik göstermektedir. Kullanıcılar, bulut hizmetlerini çeşitli sağlayıcılardan 

seçerek bulut bilişimi kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.  
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Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları servisleri bulut sağlayıcılardan kiralayarak bu servislerin 

geliştirilmesi, bakımı, altyapısı gibi maliyetlerinden kurtulur (Introduction to Cloud Computing , 

2016). Bulut ortamlarda sunulan servisler genellikle mikro düzeyde tutulduğu için herhangi bir 
uygulama içerisinde kullanılması oldukça kolaydır. Özellikle nesnelerin interneti, mobil ve giyilebilir 

cihazların yaygınlaşması mikro servis yapısının popülerliğini arttırmıştır. Bulut ortamlarda sağlanan 

bu mikro servisler http/rest ile veya protobuf ile kullanımı günümüzde yaygındır. Burada diğer 

teknolojilerden farklı olarak düşük karmaşıklık, kolay entegre edilebilir olan yöntemler sunulmaktadır.  

Kural Motorları 

Bilginin temsil edilmesi, bilgiden anlam çıkarılması işlemlerinde iyi bir tercih olan kural 

motorları yapay zekâ alanında önemli bir yere sahiptir (Wang, Zhou, Li, & Wang, 2014). Kural 
motorları, bir nesne modelinin yapısını ortaya koymayı ve modele ait davranışların etkilerini kontrol 

etmeyi ve yönlendirmeyi amaçlar. Bir kural motoru; üretim hafızası, çalışan hafıza ve çıkarım tabanı 

olmak üzere temelde 3 bölümden oluşur. Çıkarım tabanı kendi içerisinde örnek eşleştirici, yapılacak 

işlerin tutulduğu gündem ve çalıştırıcı olmak üzere 3 bölüm içerir. Bu bölümlerin işlevleri şu şekilde 
özetlenebilir (Liu, Gu, & Xue, 2010): Üretim hafızasında kurallar, çalışan hafızada ise olaylar/veriler 

saklanır. Çıkarımmotorunda yer alan örnek eşleştirici kurallarla olayları karşılaştırır ve bu işlemi 

tekrarlı bir şekilde yapar. Eşleşen kurallargündem bölümünün içerisine kaydedilir. Gündem 
bölümünde, örnek eşleştirici tarafından seçilen çalıştırılabilir kuralların yürütme sırası yönetilir ve 

çalıştırma motoru kuralları çalıştırılır.  

Kural motorları sayesinde kurallar koda müdahale edilmeden yönetilebilmektedir. Çalışmakta 
olan bir sistem içerisinde bulunan kuralların değiştirilmesi, yenilerin eklenilmesi zaman ve kaynak 

maliyetlerine sebep olur. Yazılım süreçlerinden kodun yeniden düzenlenmesi, test edilmesi, tekrar 

müşteriye sunulması işlemlerinin tekrar yapılmasını gerektirir.  

 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

IoT araçları, insanların fiziksel çevreye karşı olan farkındalıklarının artmasını sağlamıştır. 

Fiziksel nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla olanetkileşimi, kural motorlarınınve IoT 
cihazlarınınentegrasyonu ile uzaktan olaylar oluşturulabilir, yönetilebilir;fiziksel ortamdan bilgi alımı, 

yönetimi, işlenmesi gerçekleştirilebilir; IoT cihazlarının uzaktan kontrolü sağlanabilir.  

Lina Yao ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmadafiziksel nesnelerin sağladıkları bilgilerin 
paylaşıldığı ve yönetilebildiğikatmanlı bir mimari sunulmaktadır. Bu mimari temel alınarak bir akıllı 

ev uygulaması gerçekleştirilmiştir(Yao, Sheng , & Dustdar, 2015). 121 tane fiziksel nesne IoT 

cihazlarıyla bütünleştirilerekweb ortamına taşınır. Web ortamı 3 boyutlu bir gösterime sahiptir. Ev 

sakinleri, fiziksel nesnenin durumunda bir değişikliğe neden olduğunda bir olay meydana gelir vebu 
bilgiler toplanarak veritabanı içerisine kaydedilir. Kullanıcılar, kural oluşturucu aracı ile otomatik 

kendi kurallarını oluşturabilmektedir. Oluşturulan kurallar ışığında toplanılan olaylar ve veriler ilgili 

servislere dönüştürür. Kullanıcılara sunulan bir web görseli ile kullanıcılar gerçek dünyadaki bu 
fiziksel nesnelerin gerçek zamanlı olarak durumunu görebilirler.   

Luca Mainetti ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise IoT araçlarından faydalanılarak 

bina otomasyon uygulaması kural tabanlı semantik bir mimari temel alınarak gerçekleştirilmektedir 

(Mainetti, Mighali, Patrono, & Rametta , 2015).   

NohSam Park ve arkadaşları ise çalışmalarında kullanıcı tanımlı kurallarla birlikte WoT 

uygulamaları için basit bir yol önerir; kural tabanlı modelleme aracı(Park, Lee, & Jang, 2015). Bu araç 

3 bölümden oluşmaktadır: WoT nesne yönetici, kural editörü ve kural doğrulayıcı. Kural editörü 
kuralların yazılması işlevini gerçekleştirir. Kural doğrulayıcı, gerçek zamanlı olarak kuralları inceler 

ve kuralların doğruluğunu analiz eder. WoT nesne yöneticisi, WoT nesnelerinden, bu nesneler 

arasındaki ilişkilerden sorumludur. Kural tabanlı modelleme aracı kuralın çalıştırılması için gerekli 
olan java kaynak kodunu otomatik olarak üretir. Bir kural motoru derlenmiş olan bu java sınıf 
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dosyasıyla beraber kullanıcı tanımlı kuralları çalıştırır.  Böylece bu araç ile WoT cihazlarının otomatik 

kontrolü ve çalıştırılması sağlanır. Önerilen bu yapı ev otomasyonlarında kullanılabilir.   

IoT ve kural motorlarının entegreli olduğu çalışmalar incelendiğinde, sadece REST tabanlı 
çalıştıkları görülmüş fakat IoT cihazları için olabilecek diğer protokoller gözardı edilmiştir. MQTT 

protokolü  IoT cihazları için tasarlanmış olan bir protokol olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunun 

haricinde kuralların hangi formatta saklanacağı hakkında bir bilgi verilmemektedir. Önerilen modelde 

kuralların veritabanında nasıl saklanacağı ve farklı formatlarda gelecek olan verilerin sisteme nasıl 
alınacağı ve nasıl sistemden çıkarılacağı açıklanmaktadır. Kural oluşturma arayüzleri kullanıı dostu 

olarak tasarlanmış olup dinamik bir kural motoru uygulaması C# dili ile gerçeklenmektedir.  

 

UYGULAMA 

Bu uygulamada kuralların tanımları bir web arayüzü ile kullanıcılardan alınmaktadır. Bu kural 

tanımları bir veritabanında saklanmaktadır. Web servisi ile kullanıcıdan alınan bilgiler C# ile 

hazırlanan kural motorlarında çalıştırılmakta ve sonuç olarak doğru veya yanlış çıktısı kullanıcıya 
iletilmektedir. Gelen veriler bir web servisi ile alınabileceği gibi IoT cihazlarından MQTT protokolü 

ile de alınabilir. MQTT protokolü kullanılarak gerçek zamanlı olarak uygulamaya gönderilen bilgiler 

kural motorlarından geçirilerek IoT cihazına mantıksal bir ifade (doğru/yanlış) cevap olarak 
döndürülür. 

Uygulama C# dili kullanılarak hazırlanmıştır. C#’da LINQ kütüphaneleri kullanılarak LINQ 

ifadelerinin dinamik olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bir LINQ ifadesinin oluşturulabilmesi için 
ifadeyi tanımlayan 3 adet ifadenin olması gereklidir. Bunlar özellik adı olan sol tanım değeri, operatör 

tipi ve özelliğin değeri olan sağ tanım değeridir. C#’ın “MemberExpression.Property” fonksiyonu ile 

sol değer, “Expression.Constant” fonksiyonu ile de sağ değer oluştulabilir. Bu fonksiyonlar string 

olarak tanımlanan değerlerin C#’ta ifadelerin oluşturulmasına yardım eden fonksiyonlardır. 
ExpressionType.TryParse fonksiyonu ile de operatör string bir ifadeden tanımlanır. LINQ ifadelerini 

oluşturabilmek için Expression.MakeBinary fonksiyonu kullanılmıştır. 

Figür 1’de kural tanımlarının ve kural ağaçlarının saklanabileceği bir veritabanı modeli 
gösterilmektedir. Kural tanım tablosunda bir kuralın oluşturulabilmesi için gereken temel bilgiler 

saklanmaktadır. Bu bilgilerin dışında hangi kullanıcının hangi tarihte ve hangi zaman aralığında aktif 

olacağı gibi ek bilgiler de saklanmaktadır. “Ruletree” tablosu kural tanımlarının birleşerek yeni bir 
kural oluşturulması gerektiğinde kullanılır. Burada yeni bir kural oluşturmak için sol ve sağ olmak 

üzere iki adet kural tanımı veya kural ağacı tanımı saklanabilir. 

Figür 2’de tasarlanan sistemin diyagramı gösterilmektedir. Burada akış,nesnelerin interneti 

veuygulamagibi kaynaklardan gelen verilerin api veya MQTT aracılığı ile alınması ile başlar. Okunan 
veriler kural motorunda kullanıcının önceden tanımladığı kurallara göre işletilir. İşletilen kural çıktıları 

mantıksal bir ifade (doğru/yanlış) olarak ilgili kaynağa geri gönderilir. Önerilen sistemin katmanlı 

mimarisi Figür 3’de gösterilmektedir.  

 

Figür 1. Veritabanı Şeması 
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Figür 2. Sistem Diyagramı 

 

 

Figür 3: Önerilen Sistemin Katmanlı Mimarisi 

 

Figür 4 ve 5’de kullanıcının sisteme kuralları tanımlayabilmesi için hazırlanan web tabanlı 
kural tanım ekranları gösterilmektedir. Kullanıcı herhangi bir kod parçasıyazmadan sadecegöndereceği 

nesnenin özellik bilgilerini, hedef değerlerini ve operatörleri tanımlayarak sisteme kuralları tanıtabilir. 

Figür 6’de görüldüğü gibi kullanıcının tanımladığı kurallardan bir kural ağacı oluşturulabilmektedir. 

 

Figür 4. Kural Tanım Ekranı 
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Figür 5. Kural Listesi Ekranı 

 

Kural tanımları tek bir özelliğin değerlendirilmesini sağlayan parçalardır. Birden fazla 

özelliğin değerlendirildiği bir kural tanımı oluşturulmak istenirse birden fazla kural tanımı yapılarak 
bu tanımlar birlikte değerlendirilmelidir. Bu durumda kuralları bir ikili ağaç yapısında tutmak bu 

problemi çözecektir. Kural tanımları Figür 6’da görüldüğü gibi yaprak olarak ağaçta tanımlanır. Bir 

düğüm maksimum 2 adet kural tanımı içerebilir ve düğüm içinde bir operator bilgisi tutulur. Bu 
sayede iki kuralın hangi operator ile işlem göreceği bilinir. Düğümler sadece kural tanımlarını değil 

başka düğümleri de işleme sokabilir. Figür 6’de R düğümü r1 ve r2 düğümlerini işleme sokmaktadır. 

r1 ve r2 düğümleride kural tanımları olan 1,2,3 ve 4 numaralı öğeleri içermektedir. 

 

Figür 6. Kural Ağacı 

    

 

Kullanılabilecek operatörler; And, Or, ExclusiveOr, Equal, NotEqual, GreaterThanOrEqueal, 

GreaterThan, LessThen, LessThanOrEqual, Contains tanımlarından biri olabilir. Gerekli tanımlamalar 

yapıldığı taktirde özel bir fonksiyon da operatör olarak kullanılabilir. 

 

Figür 7. Kural-Olay Tanım Ekranı 

 

 

Kural tanımları yapıldıktan sonra kullanıcılar istedikleri uç noktalardan gelen bilgileri bu 

kurallardan geçirebilirler. Figür 7’de kullanıcılar tanımlanan bir kural veya kural ağacı için iletişim 

1 2 

r1 

3 4 

r2 

R 
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tipini ve iletişim kurulacak uç nokta adresini tanımlayabilir. Bu sayede gelen bilgilerin nasıl alınacağı 

ve yönlendirileceği bilgisi tanımlanmış olur. 

Kural servisi sürekli olarak MQTT bir portunu ve bir rest api portunu dinlemektedir. Portlara 
gelen herhangi bir istek ilgili kurallardan geçirilerek kararlar verilebilir. Kural servisi bulut bir 

platformda barındırılarak istenilen şekilde ölçeklendirilebilir. 

SONUÇ 

Bu uygulama ile kullanıcılar var olan sistemlerinin kural bilgilerini, servis tabanlı olarak 
tasarlanan dinamik kural motor sistemine entegre edebilirler. Bu sayede yüksek miktardaki karmaşık 

kurallar, yönetilmesi kolay, esnek ve ölçeklenebilir bir sistem olan bulut kural  servisine taşınabilir. 

Nesnelerin internetini olabildiğince basit tutarak iş yükünün buluta taşınması bu uygulama sayesinde 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu uygulamada kuralların çalıştırılabilmesi için gereken donanım kurulum 

ve bakım maliyetinden bulut ortama taşınarak tasarruf sağlanmıştır. 

Kuralların bir veritabanında tutularak web arayüzü ile alınması sistemin kullanılabilirliğini 

kolaylaştırmıştır. Herhangi bir sistem, sunulan servis ve web arayüzleri ile kolaylıkla dinamik kural 
tabanlı bir sisteme dönüştürülebilir.  

KAYNAKÇA 

Ashton, K. (2009, Jun 22). That 'Internet of Things' Thing. RFID journal: 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 adresinden alındı 

Catala, A., Pons, P., Jaen, J., Mocholi, J., & Navarro, E. (2013). A meta-model for dataflow-

based rules in smart environments: Evaluating user comprehension and performance. Science of 
Computer Programming, 78(10), 1930–1950. 

Ertan, H. (tarih yok). Rule Engines. 2016 tarihinde http://e-bergi.com/y/Root-Engines 

adresinden alındı 

Evans, D. (2011). The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet. Cisco 
Internet Business Solutions Group (IBSG). 

Evans, D. (2011). The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing 

Everything. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). 
Gartner Says Cloud Computing Will Be As Influential As E-business. (2008, june 26). Gartner: 

http://www.gartner.com/newsroom/id/707508 adresinden alındı 

Ghafory, I. (tarih yok). Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu. 2016 tarihinde 
http://www.endustri40.com/akilli-altyapi-gelecegin-anahtari/ adresinden alındı 

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic , S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A 

vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 1645–

1660. 
Harris, T. (tarih yok). Cloud Computing-An Overview. 

http://www.thbs.com/downloads/Cloud-Computing-Overview.pdf adresinden alındı 

Introduction to Cloud Computing . (2016). Fiche d'information. Canada: Office of the privacy 
commissioner of Canada. https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_51_cc_e.pdf adresinden 

alındı 

K., N., & Kumari, A. (2015). Perception of relationship between Big Data and Internet of 

Things. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. 
doi: 10.17148/IJARCCE.2015.41261 

Liu, D., Gu, T., & Xue, J.-P. (2010). Rule Engine Based on Improvement Rete Algorithm. 

IEEE. 
Locke, D. (2012). MQTT connecting the Internet of Things. IBM. 

Mainetti, L., Mighali, V., Patrono, L., & Rametta , P. (2015). A novel Rule-based Semantic 

Architecture for IoT Building Automation Systems. Software, Telecommunications and Computer 
Networks (SoftCOM). University of Split, FESB. 

Mattern, F., & Floerkemeier , C. (2010). From the Internet of Computers to the Internet of 

Things. Informatik-Spektrum, 107-121. 



 

278 
 

PROCEEDINGS 

Mell, P., & Grance, T. (2011, September). The NIST Definition of Cloud Computing. U.S: 

Computer Security Division Information Technology Laboratory National Institute of Standards and 

Technology. http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf adresinden 
alındı 

Nagl, C., Rosenberg, F., & Dustdar, S. (2006). VIDRE – A Distributed Service-Oriented 

Business Rule Engine based on RuleML. 10th IEEE International Enterprise Distributed Object 

Computing Conference (EDOC'06). 
Park, N., Lee, H.-K., & Jang, J. (2015). Rule-based Modelling Tool for Web of Things 

Applications. IEEE 5th International Conference on Consumer Electronics . Berlin. 

Peña, M., Biscarri , F., Guerrero, J., Monedero , I., & León, C. (2016). Rule-based system to 
detect energy efficiency anomalies in smart buildings, a data mining approach. Expert Systems with 

Applications, 56, 242–255. 

Stanford, A. C. (2013). MQTT For Sensor Networks (MQTT-SN) Protocol Specification 

Version 1.2. International Business Machines Corporation (IBM). 
Staten , J., Yates, S., & Echols, B. (2009). TechRadar™ For Infrastructure & Operations 

Professionals: Cloud Computing,. Forrester: 

https://www.forrester.com/report/TechRadar+For+Infrastructure+Operations+Professionals+Cloud+C
omputing+Q3+2009/-/E-RES54338 adresinden alındı 

Sundmaeker, H., Guillemin, P., Friess, P., & Woelfflé, S. (Dü). (2010). Vision and Challenges 

for Realising the Internet of Things. 2016 tarihinde alındı 
Üstündağ, A. (2016). Endüstri 4.0 ve Akıllı Sistemler. 

https://www.linkedin.com/pulse/endüstri-40-ve-akıllı-sistemler-alp-üstündağ adresinden alındı 

Wang, J., Zhou, R., Li, J., & Wang, G. (2014). A Distributed Rule Engine Based on Message-

Passing Model to Deal with Big Data. Lecture Notes on Software Engineering. 
Wiseman, G. (2006). Real-World Rule Engines. 2016 tarihinde 

https://www.infoq.com/articles/Rule-Engines adresinden alındı 

Wortmann, F., & Flüchter, K. (2015). Internet of Things: Technology and Value Added . 
Business and Information Systems Engineering, 221-224. 

Yao, L., Sheng , Q., & Dustdar, S. (2015). Web-Based Management of the Internet of Things. 

IEEE INTERNET COMPUTING. 
Yelis, B. (tarih yok). Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu. 2016 tarihinde 

http://www.endustri40.com/akilli-fabrikalara-ilk-adim-smartfactorykl/ adresinden alındı 

Yetimler, E. (2016). Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) Nedir? Cihazların Etkileşim 

Trendleri. Karel: http://www.karel.com.tr/blog/internet-things-nesnelerin-interneti-nedir-cihazlarin-
etkilesim-trendleri adresinden alındı 

 

  



 

279 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

KÜRESEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ YERİ VE 
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Öz 
Internet ve bilişim teknolojileri dünyamızı küresel hale getirmiş, rekabette ülkeler arasındaki sınırlar 

ortadan kalkmıştır. Dünya hızla küreselleşirken işletmelerdeki en önemli rekabet unsuru artık para ya da doğal 

kaynaklar değil, sahip olduğu bilişim teknolojileri olmuştur. Dünya Ekonomik Forumu 2015 Ağa Hazırlık 

Endeksi(AHE) raporunu yayımlandı. AHE, Forum tarafından 2001 yılından beri yayınlanmaktadır. 2015 yılında 

15. si yayınlanan bu indeks; ülkelerin bilişim teknolojilerini kullanmaya ne ölçüde hazır oldukları, bu 

teknolojileri birey, iş dünyası ve kamu yönetimi genelinde ne kadar içselleştirebildikleri ve bu teknolojilerin 

ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı dönüşüme yol açan etkilerini araştırmaktadır. Dönüşümün ne kadar 
başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği veya dönüşüm sürecinde ne kadar ilerlendiği özellikle Türkiye açısından 

kritik bir önem taşımaktadır. Çalışmada Türkiye’nin 2012-2015 AHE performansları analiz edilerek bilgi 

teknolojileri sürecinde ne kadar yol aldığı incelenmiştir. Sonuç olarak,Türkiye’nin hukuk sistemi, risk sermayesi, 

eğitim, toplam vergi oranı ve BİT işgücü ve istihdamı açısından çok kötü olduğu ve bunları aşması gerektiği 

bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Küresel Bilgi Teknolojisi, Ağa Hazırlık İndeksi, Türkiye AHE endeksi, NRI, Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
 

TURKEY'S PLACE IN THE WORLD IN TERMS OF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY 

AND COMPARISON BETWEEN TURKEY NRI VALUES YEARS 2012-2015 

 

Abstract 

The internet and information technologies have made our world smaller, globalized and removed the 

boundaries between countries in competition. Not money or natural sources but the information technology has 

become the most important competitive factor in businesses, as the world globalizes rapidly. World Economic 

Forum 2015 Network Readiness Index (NRI) has releaseditsreport. NRI is published by the World Economic 

Forum since 2001. In 2015 the 15th edition of this index was published, which investigates the extent of 

readiness of countries to use information technologies, the extent of adoption of these technologies by 

individuals, businesses and public administration, and the transformative effects of these technologies on the 

economy and society. How successful is this transformation or how to proceed in the transformation process has 

a critical importance, especially for the Turkey. In this context, by analyzing 2012-2015 the NRI performances 

of theTurkiye, its proceedings in theprocess of becoming an ICTs are examined. As a result, Turkey's legal 

system, risk capital, training, and he total tax rate for the ICTs labor and employment, which is very bad and has 
been found to exceed them. 

Keywords: Global Information Technology, Networked Readiness Index, Turkey NRI, NRI, 

Information and Communication Technologies (ICTs) 

 

GİRİŞ   

Günümüzde bilgi, yenilik ve teknolojinin hızla yayılması sadece ekonomik alanda değil her 
alanda bilgiyi yaşamımızın odağı haline getirmiş, toplumları ise bilgi toplumuna dönüştürmüştür. 

Erkan bilgi toplumunun bilgisini bilişimsel bilgi olarak adlandırmış ve bilişimsel bilgiyi bilgi 

teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgi olarak tanımlamıştır (Erkan, 1998:96). Bilgi 

toplumunda, maddi mal üretiminden çok, bilgi üretimi önemlidir(Şanlısoy, 1998:169).    
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kavramı ile bilgiye erişilmesi, toplanması, düzenlenmesi, 

saklanması, dağıtılması ve uygulanması işlevlerinde birbirleriyle ilgili parçalar kümesinden oluşan 

teknolojiler anlaşılmaktadır (Ekinci, 2006:55). BİT teknolojisinde neredeyse aylık ya da haftalık 
bazda, inanılmaz bir hızda yenilikler ile yeni buluşlar yapılmakta ve bunlar çeşitli yöntemler 

aracılığıyla dünyanın geri kalanı ile paylaşılmaktadır. BIT teknolojisinde en güçlü olan hükümetler 

küresel pazarda hızla yerini almaktadırlar. 

Akıllı cep telefonları, akıllı TV’ler ve tabletler artık sadece eğlencede kullanılan alet ve araç 
değil; gelişmekte olan bilişim platformlarını temsil eden alet ve araçlardır. İşletmeler yazılımlarını 
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hızla bu akıllı mobil aygıtlara taşımaktadır. Önceleri hayal bile edilemeyen bilgi akışları ve ağlar, 

Internet, mobil telefon, geniş bant ve sosyal ağlar günümüzde hızla büyümüş,  sınırların ötesine 

yayılarak küresel hale gelmiştir. Toplumun (eğitim, sağlık, güvenlik, gizlilik) tüm alanlarında, yeni iş 
modelleri, yeni iş süreçleri, küresel hale gelen büyük şirketler BIT’e göre yeniden tasarlanmıştır. (web 

adresi Stanford edu, 2014) 

Günümüzde; bilgiyi üreten ve verimli olarak kullanan ülkelerin dünya ekonomisinde söz 

sahibi olacağı ve bunu yapamayan ülkelerin ise geri kalacağı herkes tarafından bilinmektedir. 
Günümüzde tüm ülkeler en fazla yatırımı bilişim teknolojilerine yapmaktadırlar. Susman ve Santoz’a 

göre (2000:429) bilgiye dayalı yatırımların temel amacı "etkililiği" ve "etkinliği" artırmaya yöneliktir 

ve ülkelerin hem gelişim hızını artırmak hem de refah seviyesini var olan düzeyinden daha yukarı 
taşımaktır.  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri; ülkelerin refah seviyesinde, organizasyon, yönetim, verimlilik 

düzeyinde olumlu gelişmelere neden olur. Bu positive etkilenmede; işletmelerin ve dolayısıyla 

ülkelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek hedeflerine ulaşmada önemli bir faktör olan BİT 
indeksleri açısından; ülkelerin yerinin doğru analizi ve tespit edilmesi önemlidir. 

Dünya BİT endeksi olan ve Dünya Ekonomik Forum'u tarafından 2001 yılından beri her yıl 

yayımlanan Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu ve onun Ağa Hazırlık Endeksi olan–AHE 2015 yılı 
değerleri yayımlandı. AHE, bilişim teknolojilerinin bir ülke içindeki kullanımının performans analizini 

ve ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknoojilerini (BİT) kullanmaya hazırlıklı olma düzeylerini 

karşılaştırmalı olarak ölçen bir rapordur. Her yıl yayınlanan rapora bir isim verilmektedir ve Forum 
2015 yılı raporuna "ICTsforInclusiveGrowth- Kapsayıcı büyüme için BİT” ismini vermiştir.   

Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu ve Ağa Hazırlık Endeksi (AHE) 15 yıl önce ilk kez 

yayımlandığında; Time Dergisi onu "yeni ekonomi" olarak tarif etmişti. Dergi AHE’ye karar 

vericilerin dikkatini çekerek, onlara fayda sağlayacak stratejileri geliştirmek için AHE üzerinde nasıl 
duracağını ve internetin işletmeler için sağlanan yeni fırsatlara dayalı ekonomik faaliyeti nasıl 

organize edebileceği ve yönetebileceği konusunda yeni bir yol açtığını (Alexander, 1983) belirmiştir. 

15 yılı aşkın bir süredir AHE karar vericilere yararlı bir kavramsal çerçeve ile sağlanan BİT hazırlıklı 
olma ve ekonomide kullanımı değerleri ile ülkelerin ekonomilerini küresel düzeyde kıyaslama ve AHE 

etkisini değerlendirmek için destek sağlamaktadır.(web adresi 2, 2014). 

Yöneticilerin görevi, örgütlerin durumlarını hissetmek, karar vermek ve sorunları çözmektir. 
Her alanda olduğu gibi yönetim anlayışında da değişiklikler olmuş ve işletmeler eskisi gibi 

yönetilmemektedir. Yöneticiler artık sadece mevcut durumu yönetmekle kalmayıp, yeni ürünler ve 

hizmetlerle örgütü yeniden yaratmaktadırlar. Günümüz yöneticilerinin değişimle baş etmek için 

kullandığı araçlardan biri olan bilişim teknolojileri; yöneticilerin yeni ürün ve hizmetler yaratması, 
teslim etmesi ve örgütlerini yeniden yönlendirmesi ve tasarlamasında güçlü bir rol oynayacaktır. 

(Laudon ve Laudon, 2011:20)  

Bu çalışma ile; ülkelerin bilgi ekonomisi endeksleri ortaya konularak Türkiye’nin AHE 
endeksi açısından dünyanın neresinde olduğu ve 2012-2015 yılları arasında AHE nin her bir göstergesi 

açısından; bilgi toplumu olma yolunda ne kadar yol aldığının incelemesi çalışılmıştır. Bunun için 

AHE, AHE’nin Çevre Koşulları, Hazırlıklı Olma, Kullanım ve Etkiler bileşenleri ve onun 54 alt 

bileşeni göstergelerinden yararlanılmıştır. Böylece Türkiye’nin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek 
işletmeler, yöneticiler ve karar vericilerin bu konuda bilgilendirilmesiamaçlanmıştır. 

 

KÜRESEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RAPORU VE  AĞA HAZIRLIK ENDEKSİ  
AHE Tanımı : AHE Endeksi Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2001 yılından beri her yıl 

yayınlanmaktadır. 2015 yılında 15.si yayınlanan bu indeks; ülkelerin bilişim teknolojilerini 

kullanmaya hangi ölçüde hazır oldukları, bu teknolojileri birey, iş dünyası ve kamu yönetimi açısından 
ne kadar içselleştirebildikleri ve bu teknolojilerin ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı dönüşüme yol 

açan etkilerini araştırmaktadır. Rapordaki ülke sayıları yıllara göre değişebilmektedir. Rapor 2012 ve 

2013 yılı için 142 ülke, 2014 ve 2015 yılı için 144 ülke için hazırlanmıştır. Küresel Bilgi Teknolojileri 

Raporunda her bir ülke için AHE değerleri ve ülkelerin sıralaması (rank) yer almaktadır.  
Forum tarafından geliştirilen AHE, aynı zamanda bir ülkenin veya bir toplumun BİT’deki 

gelişmelere ilişkin gelişimini, BİT’ye hangi düzeyde katıldıklarını ve BİT’yi kullanma yeteneğine dair 
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göreli performansını ortaya koymayı belirleyen bir çalışmadır. AHE; bir ülkenin bilişime ilişkin güçlü 

ve zayıf yönlerini de ortaya çıkarır. Böylece ülkeler arasındaki rekabet de rapordan kolaylıkla 

izlenebilmektedir. Raporda bilişim teknolojilerinin sosyal ve ekonomik etkileri ile bir ülkenin rekabet 
gücünü etkileyen Ağa Hazırlık Endeksi (AHE) temelinde değerler ve bu değerlere göre de sıralama 

yapılmaktadır.  

AHE elemanları: Dünya Ekonomik Forumu AHE indeksini hesaplarken 90 adet gösterge ve 

değişkeni kullanır. Bu 90 adet gösterge ve değişken yapılan istatistiksel analiz ile 54 adet değişkene ve 
sonrada AHE’yi oluşturan 10 alt bileşene indirgenir. AHE BİT için Çevre Koşulları, Hazırlıklı Olma, 

Kullanım ve Etkiler olmak üzere dört alt endeks kullanır.  

 
Şekil 1. AHE nin genel yapısı 

 
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2015 

 

Bunlardan dördüncü alt endeks olan “Yaratılan Etki” BİT’nin ekonomi ve toplum üzerinde 
yarattığı dönüşüme nasıl bir etki yarattığını inceler.  

AHE’nin Hesaplanması: Dünya Ekonomik Forumu AHE endeksini hesaplarken iki tip veri 

kullanmaktadır. Küresel Rekabet Raporu için hazırlanan Yönetici Görüş Anketinden elde edilen 

bulgular ve Dünya Bankası, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) gibi uluslararası 
kurumlardan elde edilen verilerdir. Raporda küresel rekabet raporundan elde edilen bulguların 

kullanılması BİT’nin rekabet için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Endeksin 

hesaplanmasında; her bir parçanın eşit ağırlığa sahip olması için veriler öncelikle 1 ile 7 arasında bir 
puanlamaya dönüştürülür. Sonra her bir alt indeks, kendisini oluşturan verilerin ağırlıklı ortalaması 

alınarak hesaplanır. Alt indekslerin ortalaması alınarak bileşen endeksleri aynı metotla hesap edilir. En 

son 4 adet bileşen endeksinin ortalaması alınarak AHE hesaplanır.   
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Tablo 1. Ağa Hazırlık Endeksi (AHE) Bileşenleri 

Çevre Alt 

Endeksi  
 

1/2 Politik ve 

düzenleyici 

ortam + 1/2 İş 

dünyasının 

içinde 

bulunduğu 

ortam ve 

İnovasyon 

koşulları 

1. Bileşen : Politik 

ve Düzenleyici 

Ortam 

1.01 Kanun yapıcı unsurların üretkenliği* 
1.02 Bilişim Teknolojileri hakkında kanunlar* 
1.03 Hukuki bağımsızlık – hukuk sisteminin bağımsızlığı* 
1.04 Uyuşmazlıkların çözümünde hukuki sistemin üretkenliği* 
1.05 Düzenlemelerin etkinleştirilmesinde hukuki sistemin üretkenliği* 
1.06 Fikri mülkiyetin korunması* 
1.07 Yazılım korsanlığı oranı, yazılım yükleme % 

1.08 Bir sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan işlem 

sayısı 

1.09 Bir sözleşmeyi uygulamaya geçirmek için ihtiyaç duyulan gün sayısı 

2. Bileşen :  İş 

Dünyası ve 

İnovasyon Ortamı 

2.01 Güncel teknolojilere ulaşılabilirlik* 
2.02 Risk sermayesinin varlığı* 
2.03 Karın yüzdesi olarak toplam vergi oranı 

2.04 Bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken gün sayısı 

2.05 Bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken işlem sayısı 

2.06 Yerel rekabet ortamının yoğunluk düzeyi* 
2.07 Yüksek öğretime başvuru oranı, brüt % 

2.08 İşletme Yönetimi veren öğretim kurumlarının niteliği* 

2.09 İleri tekno. ürünlerinin kamu yön. tarafından tedarik edilme düzeyi* 

Hazırlıklı 

Olma Alt 

Endeksi 
1/3 Altyapı ve 

Dijital İçerik + 

1/3 Erişebilirlik + 

1/3 Yetenekler 

3. Bileşen: Altyapı 

ve Dijital İçerik 

3.01 Elektrik üretimi, kWh/kişi başı 

3.02 Nüfusun yüzdesi olarak mobil şebekelerin kapsama oranı 

3.03 Uluslararası Internet bant genişliği, kb/s herbir kullanıcı 

3.04 Milyon nüfus başına güvenli internet sunucuları 

3.05 Dijital içeriğe ulaşılabilirlik* 

4. Bileşen 

:Erişebilirlik 

4.01 Mobil telefon tarifeleri, satın alma gücü paritesi, USD/dakika. 
4.02 Sabit genişbant internet tarifeleri, satın alma gücü paritesi USD/ay 

4.03 Internet ve telefon sektörü rekabet gücü endeksi, 0–2 (arası) 

5. Bileşen : 
Yetenekler 

5.01 Eğitim sisteminin kalitesi* 
5.02 Matemetik ve Fen Bilimleri eğitiminin niteliği* 
5.03 Liselere başvuru oranı, % 
5.04 Erişkinlerin okuma yazma oranı, % 

Kullanım 

Alt 

Endeksi 
1/3 Bireysel 

Kullanım + 1/3 

İşletmelerin 

Kullanımı + 1/3 

Kamunun 

Kullanımı 

6. Bileşen : 
Bireysel Kullanım 

6.01 Her bir 100 kişilik nüfus başına mobil telefon aboneliği 

6.02 Her bir 100 kişilik nüfus başına Internet kullanıcıları 
6.03 Kişisel bilgisayar kullanan hane halkının yüzdesi 

6.04 Internete ulaşabilen hane halkının yüzdesi 
6.05 Herbir 100 kişilik nüfus başına sabit geniş bant Internet aboneliği 

6.06 Herbir 100 kişilik nüfus başına mobil geniş bant Internet aboneliği 

6.07 Sanal sosyal ağların kullanımı* 

7. Bileşen : 
İşletmelerin 

Kullanımı 

7.01 Firma düzeyinde teknolojinin benimsenme durumu* 
7.02 İnovasyon kapasitesi* 
7.03 Her bir milyon nüfus başına PCT patent başvuruları 

7.04 Business-to-business Internet kullanımı*g 
7.05 Business-to-consumer Internet kullanımı*g 
7.06 Çalışanların eğitimine verilen önem* 

8. Bileşen : 

Kamunun 

Kullanımı 

8.01 Kamunun gelecek vizyonunda BT nin yeri ve önemi * 
8.02 Kamu tarafından sunulan Online Hizmet Endeksi, 0-1 (en iyi) 

8.03 Kamunun BT yi ne denli ölçeklendirdiği* 

Etkiler 

Alt 

Endeksi 
1/2 Ekonomik 

Etkiler + 1/2 

Toplumsal 

Etkiler 

9. Bileşen : 
Ekonomik Etkiler 

9.01 Yeni ürün ve hizmetlerde BT nin etkisi* 
9.02 Her bir milyon nüfus başına BT’de PCT Patent başvuruları 

9.03 Yeni örgütlenme modelleri üzerinde BT’nin etkisi* 
9.04 Bilgi yoğun faal.bulunan işyerlerinde istihdam, işgücünün % si olarak  

10. Bileşen : 
Toplumsal Etkiler 

10.01 BT nin temel hizmetlere olan etkisi* 
10.02 Okullarda internete erişim olanağı* 
10.03 BT nin kullanımı ve kamunun üretkenliği ile ilişkisi* 
10.04 E-katılım endeksi, 0–1 (en iyi) 

 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma ile iki konu araştırılmıştır. Birincisi 2012-2015 yılları arasındaki AHE değerlerinde 
hangi ülkelerin güçlü/zayıf ve hangilerinin ilerleme/düşüş gösterdiğidir. Bu amaçla; Dünya Ekonomik 

Formu tarafından yayımlanan AHE endeksinin 144 ülke içerisinden seçilen 41 ülkenin AHE temel 

endex değerlerinin sıralamaları (rank) kullanılarak Tablo-2 oluşturulmuştur. Bu tabloda 41 ülkenin 
AHE temel değeri açısından ülkelerin sıralaması yapılmış ve bu ülkelerin Dünya ülkeleri arasındaki 

yeri incelenerek Türkiye’nin bu ülkeler arasındaki yeri tespit edilerek, tablolar ve grafikler halinde 

sunulmuştur. 

İkincisi; AHE temel endeksi, onun Çevre Koşulları, Hazırlıklı Olma, Kullanım ve Etkiler alt 
indeksleri ve bunların 10 bileşeni ile AHE 54 alt index bileşeni değerlerinin her birinin 2012-2015 
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yılları arasındaki Türkiye değerlerinin sıralaması araştırılmıştır. Elde edilen sıralamalar 4 alt endeks ve 

onun alt değerleri açısından incelenmiş ve tablolalar halinde sunulmuştur.   

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada; bilişim teknolojilerinin bir ülke içinde kullanımına dair bir performans analizi 

ve ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya hazırlıklı olma düzeylerini karşılaştırmalı 

olarak ölçen “Küresel Bilgi Teknolojisi” raporunun ağ yapılar içinde olmaya hazırlık endeksinden 
Türkiye’nin Dünyadaki yeri ve 2012-2015 yılları arasındaki 4 yıllık değerlendirmesi yapılmış, bilişim 

teknolojilerinin ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı dönüşüme nasıl bir etki yarattığı ve her bir 

bileşenin ülkemizdeki yöneticiler, bilişimciler ve karar vericiler tarafından nasıl değerlendirilebileceği, 
yararlanılabileceği ve geleceğe yönelik ne gibi planlamaların yapılabileceği ortaya konulmuştur. 

Ayrıca Türkiye’nin AHE göstergeleri açısından güçlü ve zayıf olduğu alanlar ile ilerleme ve gerileme 

kaydettiği alanlar değerlendirilmiştir. 

Kısıtlamalar: AHE 2001 yılından beri yayımlanmaktadır. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve 
değişmesi2001 yılı ile 2015 yılı arasındaki AHE bileşenleri açısından farklılıklar yaratmıştır. Bu 

farklılıklar; çalışmanın 2001-2015 yılları arasında yapılmasına kısıtlama getirmiş ve çalışma 2011 

yılından sonra benzerlik gösteren bileşenlerinçokolması nedeniyle bu yıldan itibaren yapılmıştır. 
Başka bir çalışmada 2001-2015 yılları sadece AHE değeri açısından incelenebilir. Bu çalışmada AHE 

tüm elemanları ile incelenmiştir. AHE’de; her bir ülkeye ait toplam 118 değer vardır. Bu değerler 

AHE, dört alt endeks, 10 bileşen ve 54 değer ve bu değerlerin ülkeler içerisindeki sırasını gösteren 59 
rank değerleri vardır. Raporda bu kadar çok verinin tamamının bu bildiride yorumlaması mümkün 

olmamıştır. Ancak tablo ve grafiklerden okuyucular kendi yorumlarını çıkarabilirler.   

 

BULGULAR 
AHE temel göstergesinin Dünya ülkeleri durumunu izlemek için Tablo-2 oluşturulmuştur. 

Burada; 2012-2015 yılları arasında 144 ülke arasından önemli olduğu düşünülen 41 ülkenin ülke adı, 

AHE temel gösterge sıralama değerleri ve “Durum” sütunu vardır. Sıralamada en iyi değer 1, en kötü 
değer 144 dür. Tablodaki yıl rakamının yanında parentez içerisinde verilen sayı raporun ilgili yıldaki 

ülke sayısıdır. “Durum” sütununda ülkelerin yıllara göre sıralamasındaki gelişim durumu belirtilmiştir. 

Ülke eğer gelişim göstermişse  sembolü, düşüş göstermişse sembolü ve sıralamada ciddi bir 
değişiklik olmamışsa boş bırakılmıştır. Bu tablo, AHE göstergeleri açısından hangi ülkelerin hangi 

sırada olduklarını görme,ülkeler arasındaki rekabeti izleyebilme ve Türkiye’nin diğer ülkeler arasında 

nerede olduğunun tespiti ve gelişmelerini takip etme adına önemlidir.  

AHE temel göstergesi açısından lider ülkeler İskandinav ülkeleridir. 2012 yılından itibaren 
2.sırada bulunan Singapur 2015 yılı itibari ile artık dünya lideridir. İsveç ilk sıralarda yer alırken 2013 

yılından itibaren 3.sıraya gerilemiş ve bu sırayı halen korumaktadır.  

Araştırmada Tablo-2 deki her ülke tek tek incelenmiş ama durumları tek tek yazılmamıştır. 
Seçilen 41 ülkeden AHE temel endeksi açısından düşüş gösteren, ilerleme kaydeden, ani düşüş ve 

ilerleme gösteren ülkeler kaç basamak ilerleme ve gerileme kaydettikleri ile birlikte sırasıyla tablolar 

ve grafikler halinde sunulmuştur.  

Düşüş gösteren ülkeler : En fazla düşüş gösteren ülkeler Hindistan, Danimarka, Çin, 
Macaristan ve Taiwan olmuştur.  
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Tablo 2. AHE değerleri ile ilgili bazı ülke rankları şöyledir. 
Ülke 2012(142) 2013(142) 2014(144) 2015(144) Durum 
İsveç 1 3 3 3  

Singapur 2 2 2 1  

Finlandiya 3 1 1 2  

Danimarka 4 8 13 15  

İsviçre 5 6 6 6  

Hollanda 6 4 4 4  

Norveç 7 5 5 5  

ABD 8 9 7 7  

Kanada 9 12 17 11  

İngiltere  10 7 9 8  

Tayvan  11 10 14 18  

Kore  12 11 10 12  

Hong Kong 13 14 8 14  

Yeni Zelenda 14 20 20 17  

Almanya 16 13 12 13  

Avustralya  17 18 18 16  

Japonya 18 21 16 10  

Avusturya 19 19 22 20  

İsrail 20 15 15 21  

Luksemburg 21 16 11 9  

Belçika 22 24 27 24  

Fransa  23 26 25 26  

Katar 28 23 23 27  

Arap Emirlikleri 30 25 24 23  

Güney Kıbrıs  32 35 37 36  

Portekiz 33 33 33 28  

Sudi Arabistan 34 31 32 35  

Slovenya 37 37 36 37  

İspanya 38 38 34 34  

Umman 40 40 40 42  

Litvanya 41 41 39 33  

Çek Cumhur. 42 42 42 43  

Macaristan 43 44 47 53  

Uruguay 44 52 56 46  

İtalya 48 50 58 55  

Çin  51 58 62 62  

Turkiye 52 45 51 48  

Rusya 56 54 50 41  

Yunanistan 59 64 74 66  

Azerbaycan 61 56 49 57  

Hindistan 69 68 83 89  

 
Tablo 3. AHE değerleri açısından düşüş gösteren ülkeler. 

Ülke 2012(142) 2013(142) 2014(144) 2015(144) Düşüş Sıra Sayısı 

Hindistan 69 68 83 89 20  

Danimarka 4 8 13 15 11 

Çin 51 58 62 62 11 

Macaristan 43 44 47 53 10 

Tayvan 11 10 14 18 7 
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Grafik 1. AHE değerleri açısından düşüş gösteren ülkeler. 

 
 

 
İlerleme kaydeden ülkeler : En fazla ilerleme kaydeden ülkeler sırasıyle Rusya, Lüksemburg, 

Japonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz olmuştur.  

 
Tablo 4. AHE değerleri açısından ilerleme gösteren ülkeler. 

Ülke 2012(142) 2013(142) 2014(144) 2015(144) İlerleme Sıra Sayısı 

Rusya 56 54 50 41 15 

Luksemburg 21 16 11 9 12 

Japonya 18 21 16 10 8 

Litvanya 41 41 39 33 8 

B.A.E. 30 25 24 23 7 

Portekiz 33 33 33 28 5 

 

Grafik 2. AHE değerleri açısından ilerleme gösteren ülkeler. 

 

 

 

 

 

 

 
Ani düşüş ve ilerleme göstereler: Ani düşüş ve ilerleme gösterenler Kanada, Yeni Zelenda, Almanya, 

İsrail, Uruguay, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Azerbeycandır. 

 
Tablo 5. AHE değerleri açısından ani düşüş ve ilerleme gösteren ülkeler. 

Ülke 2012(142) 2013(142) 2014(144) 2015(144) 

Kanada 9 12 17 11 

Yeni Zelenda 14 20 20 17 

Almanya 16 13 12 13 

İsrail 20 15 15 21 

Uruguay 44 52 56 46 

İtalya 48 50 58 55 

Türkiye 52 45 51 48 

Yunanistan 59 64 74 66 

Azerbeycan 61 56 49 57 
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Grafik 3. AHE değerleri açısından ani düşüş ve ilerleme gösteren ülkeler. 

 

 
 

 

 

 
 

Kanada, İtalya, Yunanistan ve Azerbeycanzigzaklarçizmiştir.Azerbeycan son yıla kadar çok 

iyi gelişme göstermiştir. Türkiye açısından istikrarlı sayılabilecek düşüş ve yükselişler yaşanmamıştır.  

 

Tablo 6. Türkiye AHE Çevre Alt Endeksi ve onun 2 bileşeni sıralaması. 
 2015 2014 2013 2012 

AHE-AĞA HAZIRLIK ENDEKSİ 48 51 45 52 

A-ÇEVRE ALT ENDEKSİ 44 44 46 53 

1. Bileşen: Politik ve Düzenleyici Ortam 54 55 54 62 

1.01 Kanun yapıcı unsurların üretkenliği* 28 19 22 31 

1.02 Bilişim Teknolojileri hakkında kanunlar* 58 68 59 52 

1.03 Hukuki bağımsızlık – hukuk sisteminin bağımsızlığı* 101 85 83 88 

1.04 Uyuşmazlıkların çözümünde hukuki sistemin üretkenliği* 56 59 61 66 

1.05 Düzenlemelerin etkinleştirilmesinde hukuki sistemin üretkenliği* 52 46 56 68 

1.06 Fikri mülkiyetin korunması* 72 74 86 108 

1.07 Yazılım korsanlığı oranı, yazılım yükleme % 54 57 57 55 

1.08 Bir sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmesinde iht.duyulan işlem sayısı  48 55 56 55 

1.09 Bir sözleşmeyi uygulamaya geçirmek için ihtiyaç duyulan gün sayısı 34 38 42 41 

2. Bileşen: İş Dünyası ve İnovasyon Ortamı 37 38 43 51 

2.01 Güncel teknolojilere ulaşılabilirlik* 45 44 45 52 

2.02 Risk sermayesinin varlığı* 90 83 73 82 

2.03 Karın yüzdesi olarak toplam vergi oranı 83 82 84 81 

2.04 Bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken gün sayısı 36 22 16 16 

2.05 Bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken işlem sayısı 78 58 48 46 

2.06 Yerel rekabet ortamının yoğunluk düzeyi* 11 15 16 13 

2.07 Yüksek öğretime başvuru oranı, brüt % 28 38 45 54 

2.08 İşletme Yönetimi veren öğretim kurumlarının niteliği* 100 101 97 110 

2.09 İleri tekn.ürün. kamu yön.tarafından tedarik edilme düzeyi* 17 23 32 56 

 

Çevre Alt Endeksiaçısındanele alındığında Türkiye 2012-2015 yılları arasında 53.sıradan 9 
sıra ilerleyerek 44.sıraya yerleşmiştir. Bu endeks 2014 ve 2015 yılında değişiklik göstermemiştir.  

1.Bileşen olan Politik ve düzenleyici ortamkriteriaçısındanele alındığında burada da ilerleme 

söz konusudur. Bileşen alt endeksleri ele alındığında “1.02 Bilişim Teknolojileri hakkında kanunlar”, 
“1.03.Hukuki bağımsızlık - hukuk sisteminin bağımsızlığı” alanlarında ciddi sorunlar olduğu 

görülmüştür. Hukuk sistemi bağımsızlığı rapordaki en ciddi sorunlardan birisidir. Buna karşılık 

“1.04.Uyuşmazlıkların çözümünde hukuki sistemin üretkenliği”, “1.05 Düzenlemelerin 
etkinleştirilmesinde hukuki sistemin üretkenliği” ve “1.06 Fikri mülkiyetin korunması” konusunda 

ilerleme kaydedilmiştir.    

2.Bileşen olan İş Dünyası ve İnovasyonOrtamıkriteriaçısındanele alındığında burada da 51. 

sıradan 37. sıraya ilerlemiştir. Bileşen alt endeksleri ele alındığında Türkiye’nin en iyi olduğu “2.06 
Yerel rekabet ortamının yoğunluk düzeyi” dir. Bu alanda başlangıcından beri yaklaşık aynı durum 

sözkonudur. “2.09 İleri teknoloji ürünlerinin kamu yönetimi tarafından tedarik edilme düzeyi” ise çok 

büyük yol katederek 56.sıradan 17.sıraya ilerlemiştir. Benzer şekilde “2.07 Yüksek öğretime başvuru 
oranı, brüt %” ilerleme kaydetmiştir. “2.02 Risk sermayesinin varlığı”, “2.04 Bir işletmeyi faaliyete 

geçirmek için gereken gün sayısı”, “2.05 Bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken işlem sayısı” 

gibi alanlarda ciddi sayıda gittikçe kötüye giden durum söz konusudur. Bu alanlarda acil düzenlemeler 
gerekmektedir. Bu bileşen açısından en kötü olunan endeks “2.08 İşletme Yönetimi veren öğretim 

kurumlarının niteliği” dir. Başından beri kötü olan bu endeks her ne kadar 110 dan 100’e düşmüş olsa 
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da Türkiye açısından çok kötüdür ve akademik olarak çok düşündürücüdür. İşletme yönetimi 

eğitiminin ciddi reformlara ihtiyacı vardır.    

 
Tablo 7. Türkiye AHE Hazırlıklı OlmaAlt Endeksi ve onun 3 bileşeni sıralaması . 

 2015 2014 2013 2012 

B-HAZIRLIKLI OLMA ALT ENDEKSİ 41 42 36 60 

3. Bileşen: Alt Yapı ve Dijital İçerik  53 48 48 52 

3.01 Elektrik üretimi, kWh/kişi başı 62 64 65 67 

3.02 Nüfusun yüzdesi olarak mobil şebekelerin kapsama oranı 1 1 1 1 

3.03 Uluslararası Internet bant genişliği, kb/s herbir kullanıcı 41 44 42 53 

3.04 Milyon nüfus başına güvenli internet sunucuları 60 48 45 46 

3.05 Dijital içeriğe ulaşılabilirlik* n/a 63 62 52 

4. Bileşen: Erişebilirlik 8 17 4 53 

4.01 Mobil telefon tarif. satın alma gücü paritesi, USD/dakika. 41 58 36 95 

4.02 Sabit genişbantinter.tarifeleri, satın alma gücü par. USD/ay 21 24 27 50 

4.03 Internet ve telefon sektörü rekabet gücü endeksi, 0–2 (arası) 1 1 1 1 

5. Bileşen: Yetenekler 80 80 81 92 

5.01 Eğitim sisteminin kalitesi* 89 91 82 94 

5.02 Matemetik ve Fen Bilimleri eğitiminin niteliği* 98 101 100 103 

5.03 Liselere başvuru oranı, % 82 77 88 93 

5.04 Erişkinlerin okuma yazma oranı, % 50 67 83 81 

 

AHE hazırlıklı olma alt endeksiaçısındanele alındığında 2012 yılında 60.sıradan 2015 yılında 

41.sıraya güzel bir ilerleme söz konusudur. Alt endekslere bakıldığında bunun mobil ve 
telekominikasyon alanlarında çok iyi olunmasından kaynaklandığı açıkça söylenebilir. “3.02 Nüfusun 

yüzdesi olarak mobil şebekelerin kapsama oranı” ve “4.03 Internet ve telefon sektörü rekabet gücü 

endeksi, 0–2 (arası)” değerlerinde Türkiye dünya ile yarışacak düzeydedir.   

3.bileşen alt yapı ve dijital içerik “3.03 Uluslararası Internet bant genişliği, kb/s herbir 
kullanıcı” ilerleme kaydedilmiş ama buna karşılık “3.04 Milyon nüfus başına güvenli internet 

sunucuları” ve “3.05 Dijital içeriğe ulaşılabilirlik” alanında düşüş sözkonusudur. 

4.bileşen erişebilirlik mobil telefon tarifelerindeki ucuzlama ile “4.01  Mobil telefon tarifeleri 
satın alma gücü paritesi, USD/dakika.” 95.sıradan 41.sıraya ilerleyerek ciddi ilerleme kaydetmiştir. 

Yinede dünyaya göre pahalıdır. Benzer şekilde “4.02 Sabit genişbantinter.tarifeleri, satın alma gücü 

par. USD/ay” 50.sıradan 21.sıraya ilerlemiştir. Bu bileşenin diğer bileşenlere göre daha iyi olmasının 
nedeni mobil, internet ve telekomünikasyondaki ilerlemelerdir.  

5.bileşen yetenekler en kötü olunan bileşendir. Alt endekslerinde her ne kadar 2012 den 2015 

e kadar bir miktar yol katetmiş olunsa da aslında Türkiye olarak çözümlenmesi gereken en önemli 

bileşen budur. Burada “5.04 Erişkinlerin okuma yazma oranı” %” 81. Sıradan 50.sıraya gelerek iyi bir 
yol katedilmiştir. Ama diğerleri “5.01 Eğitim sisteminin kalitesi”, “5.02 Matemetik ve Fen Bilimleri 

eğitiminin niteliği” ve “5.03 Liselere başvuru oranı, %” dünya sıralamasında çok geridedir ve ciddi 

önlemler alınmalıdır. Özellikle akademisyenler olarak burada bize de çok sorumluluk düşmektedir. 
Bunun nedenleri araştırılmalı ve özellikle bu alanda iyi olan ülkelerin eğitim sistemleri iyi incelenmeli, 

irdelenmeli ve bunlar Türkiye için model olarak alınmalıdır.  
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Tablo 8: Türkiye AHE Kullanım Alt Endeksi ve onun 3 bileşeni sıralaması . 
 2015 2014 2013 2012 

C-KULLANIM ALT ENDEKSİ 62 63 62 59 

6. Bileşen: Bireysel Kullanım 67 69 68 62 

6.01 Her bir 100 kişilik nüfus başına mobil telefon aboneliği 105 102 98 95 

6.02 Her bir 100 kişilik nüfus başına Internet kullanıcıları 72 73 69 67 

6.03 Kişisel bilgisayar kullanan hane halkının yüzdesi 63 64 58 56 

6.04 Internete ulaşabilen hane halkının yüzdesi 61 60 56 51 

6.05 Herbir 100 kişilik nüfus başına sabit geniş bant Int.aboneliği 59 57 56 52 

6.06 Herbir 100 kişilik nüf. başına mobil geniş bant Int.aboneliği 65 77 79 53 

6.07 Sanal sosyal ağların kullanımı* 45 61 71 73 

7. Bileşen: İşletmelerin Kullanımı 53 46 48 57 

7.01 Firma düzeyinde teknolojinin benimsenme durumu* 37 37 39 44 

7.02 İnovasyon kapasitesi* 77 45 48 71 

7.03 Her bir milyon nüfus başına PCT patent başvuruları 41 44 41 41 

7.04 Business-to-business Internet kullanımı*g 41 55 74 55 

7.05 Business-to-consumer Internet kullanımı*g 53 48 56   

7.06 Çalışanların eğitimine verilen önem* 91 65 65 86 

8. Bileşen: Kamunun Kullanımı 55 60 60 58 

8.01 Kamunun gelecek vizyonunda BT nin yeri ve önemi * 57 55 53 46 

8.02 Kamu tarafından sunulan Online Hizmet End., 0-1 (en iyi) 53 77 76 78 

8.03 Kamunun BT yi ne denli ölçeklendirdiği* 68 69 64 60 

 

AHE kullanım alt endeksi düşüş gösteren endekslerden birisidir.Türkiye 2012 yılında 
59.sırada iken 2015 yılında 62.sıraya düşüş göstermiştir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir ve 

araştırılmalıdır. Alt bileşenlere baktığımızda ilk olarak bunun eğitim düzeyi, nüfus ve kişi başına 

düşen milli gelir ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Kişi başı milli gelir, asgari ücret, bilgisayar, tablet 
ve mobil cihaz alım ücretleri, internet, mobil internet paket fiyatları bunda etkendir.   

6.bileşen bireysel kullanımkullanım alt endeksindeki en düşük olan bileşendir. Sosyalleşme 

dışındaki 6 alt endeks sürekli düşüş göstermiştir. Buradaki en ciddi endeks “6.01 Her bir 100 kişilik 
nüfus başına mobil telefon aboneliği” 105. sıra ile hem çok kötü hemde gittikçe düşüş göstermiştir. 

İlerleme kaydedilen tek alan “6.07 Sanal sosyal ağların kullanımı”dır. Evet sosyal ağlar gerçekten 

çok önemli ama nerede ve ne amaçla kullanıldığına bağlı olarak bu değerin araştırılması 

gerekmektedir. 
7.işletmelerin kullanımı firmalar yeteri kadar olmasa da 2015 de 53.sıralama ile artık 

teknolojiyi kullanabilmektedirler. Türkiye’nin AHE’de bir yerlere gelebilmesi için İnovasyon 

kapasitesinin ve nüfus başına patent başvurularının artırılması gerekiyor. Bu değerler artınca diğer 
bileşen değerlerinde de ciddi artışlar olacaktır. İşletmelerde kullanımda ele alınacak bir diğer hedef de 

“7.06.Çalışanların eğitimine verilen önem” olmalıdır.  

 

8.Kamunun kullanımı önce düşüş sonra bir miktar ilerleme kaydetmiştir. Buradaki 3 alt 
bileşenden sadece “8.02 Kamu tarafından sunulan Online Hizmet End., 0-1 (en iyi)” ilerleme 

kaydederek 78.sıradan 53.sıraya ilerlemiştir. “8.01 Kamunun gelecek vizyonunda BT nin yeri ve 

önemi”  46 dan 52.sıraya ve “8.03 Kamunun BT yi ne denli ölçeklendirdiği” 60 dan 68. Sıraya 
düşmüştür. Kamunun kullanımı araştırılmalı ve çözümlenmelidir.  
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Tablo 9: Türkiye AHE Etkiler Alt Endeksi ve onun 2 bileşeni sıralaması . 
 2015 2014 2013 2012 

D-ETKİLER 59 65 64 55 

9. Bileşen: Ekonomik Etkiler 63 68 68 67 

9.01 Yeni ürün ve hizmetlerde BT nin etkisi* 44 53 61 59 

9.02 Her bir milyon nüfus başına BT’de PCT Patent başvuruları 49 49 45 44 

9.03 Yeni örgütlenme modelleri üzerinde BT’nin etkisi* 58 61 65 66 

9.04 Bilgi yoğun faaliyetlerde bulunan işyerlerinde istihdam, işgücünün % si 

olarak 80 77 63 63 

10. Bileşen: Toplumsal Etkiler 50 67 63 52 

10.01 BT nin temel hizmetlere olan etkisi* 40 40 40 41 

10.02 Okullarda internete erişim olanağı* 58 63 68 64 

10.03 BT nin kullanımı ve kamunun üretkenliği ile ilişkisi* 40 44 34 34 

10.04 E-katılım endeksi, 0–1 (en iyi) 64 107 106 53 

 

Etkiler alt endeksi de düşüş gösteren endekslerdenbirisidir.Türkiye 2012 yılında 55.sırada 

iken 2015 yılında 59.sıraya düşüş göstermiştir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir ve araştırılmalıdır.    

9.bileşen ekonomik etkiler burada da Türkiye’nin dünyaya göre çok iyi olduğu söylenemez. 
“9.04 Bilgi yoğun faaliyetlerde bulunan işyerlerinde istihdam, işgücünün % si olarak” ciddi olarak 

irdelenmelidir. Bunun da pek çok sebebi olabilir. En belirgin sebeplerinden birinin eğitimle ilgili 

5.bilişendeki “yetenekler” den kaynaklandığını söyleyebiliriz. Teknik ve mühendislik eğitimi, 
çalışanların eğitimine verilecek önem gibi çözümler bulunabilir. Bu bileşen gerçekten pek çok alan 

tarafından irdelenmeli, nedenleri araştırılmalı ve özellikle bu alanda iyi olan ülkeler model alınmalıdır. 

10.bileşen toplumsal etkiler önce düşüş göstermiş sonra tekrar ilerlemiştir. Burada en dikkati 
çeken endeks “10.4.E-katılım endeksi, 0-1 (en iyi)” dir. 2013 ve 2014 de ciddi düşüş ve 2015 de 2012 

ye göre kötüde olsa ilerleme göstermiştir.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmeler her geçen gün şaşırtıcı bir hızla artmaya devam 

etmekte ve yaşamın her alanında bizleri etkilemeye devam etmektedir. Internet ve bilişim teknolojileri 

dünyamızı küçültmüş, küresel hale getirmiş ve rekabette ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalmıştır. 
Dünya hızla globalleşirken işletmelerdeki en önemli rekabet unsuru artık para ya da doğal kaynaklar 

değil, sahip olduğu bilişim teknolojileri olmuştur. Bilişim teknolojileri, yöneticinin karar vermesi için 

gerekli bilgiyi değişik kaynaklardan toplayan, işleyen, saklayan ve verileri raporlayan formal bilgi 

sistemleridir(Tekin vd., 2000: 83). Nomura göre; işletmelerin sahip olduğu bilgi sistemleri; sermaye 
toprak gibi geleneksel işletme kaynaklarından biri haline gelmiş (Nomura,2002:263-278) ve modern iş 

kuruluşlarının omurgasıdır. (Collier, 2009: 148) 

Bilişim teknolojilerinin bir ülke içinde kullanımına dair bir performans analizi ve ülkelerin 
BİT kullanmaya hazırlıklı olma düzeylerini karşılaştırmalı olarak ölçen AHE indexi güçlü bir indektir. 

Veri setlerinin birinci grubunun küresel rekabet raporu için hazırlanan Yönetici Görüş Anketinden 

elde edilen bulgulardan elde edilmesi AHE’nin BİT açısından ülkeler arasındaki rekabette ne kadar 
önemli olduğunuda gösterir. İçerisinde doğrudan ekonomik girdiler bulundurmamasına rağmen 

ülkelerin birbirlerine benzerlik ve farklılıklarını da açık şekilde göstermekte ve ülkeleri alt indeksler 

açısından birbirlerinden doğru ayırabilmektedir. Ülkelerin gelir düzeyini artırmak, küresel pazarda 

yerini almak için yönetimsel olarak bilişim teknolojilerinin bir ülke içinde kullanımına dair bir 
performans analizi ve ülkelerin BİT kullanmaya hazırlıklı olma düzeylerini karşılaştırmalı olarak 

ölçen AHE değerlerinden nasıl yararlanılabileceği çok önemlidir. AHE’nin başarısı bireyler, iş 

dünyası ve kamu yönetimi tarafından BİT kullanım düzeyi, her bir kesimin bu teknolojileri kullanma 
ve ondan yararlanabilme yeteneklerine ve teknolojiye hazırlıklı olma kapasitelerine bağlıdır.  

Bu amaçla; bu çalışmada iki araştırma yapılmıştır. Birincisi 2012-2015 yılları arasındaki AHE 

değerlerinde hangi ülkelerin güçlü/zayıf ve hangilerinin ilerleme/düşüş kaydetmiş olduğudur. 
Rapordaki 144 ülkeden 41 ülkenin AHE temel değer sıralaması yapılmış ve Tablo-2 oluşturulmuştur. 

Bu tablo ile AHE temel göstergesi açısından lider ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğu, 2012 yılından 

itibaren 2.sırada bulunan Singapur 2015 yılı itibari ile dünya lideri olduğu, en fazla düşüş gösteren 

ülkelerin Hindistan, Danimarka, Çin, Macaristan ve Taiwan olduğu, en fazla ilerleme kaydeden 
ülkelerin Rusya, Lüksemburg, Japonya, Litvanya, BAE ve Portekiz olduğu ve ani düşüş ve ilerleme 
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gösteren ülkelerin Kanada, Yeni Zelenda, Almanya, İsrail, Uruguay, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve 

Azerbeycan olduğu bulunmuştur.  

İkincisi; AHE temel endeksi, onun Çevre Koşulları, Hazırlıklı Olma, Kullanım ve Etkiler alt 
indeksleri, 10 bileşeni ile 54 alt index bileşeni değerlerinin her birinin 2012-2015 yılları asındaki 

Türkiye değerlerinin sıralaması araştırılmıştır. Elde edilen sıralamalar 4 alt endeks ve onun alt 

değerleri açısından incelenmiş ve tablolalar halinde sunulmuştur. Bu araştırmada çevre koşulları ve 

hazırlıklı olma alt endekslerinde ilerleme olmasına rağmen kullanım ve etkiler alt endeksinde düşüş 
olduğu bulunmuştur. Her bileşen açısından durum bulgular kısmında detayı ile açıklanmıştır. Sonuç 

olarak,Türkiye’nin hukuk sistemi, risk sermayesi, eğitim, toplam vergi oranı ve BİT işgücü ve 

istihdamı açısından çok kötü olduğu ve bunları aşması gerektiği bulunmuştur. 
Araştırmada elde edilen değerlere göre,  ülkeler arası rekabeti ve refah düzeyini artırmak adına 

hangi AHE değerine öncelik vereceklerini iyi planlamaları gerekmektedir. Çok fazla indeksin 

literatüre girdiği günümüzde AHE indeksinin ülkeleri yönetenler, iş dünyasını yönetenler, bilişim 

sektörüne yön veren bilişimciler ve yönetim bilişim sistemleri uzmanları tarafından çok iyi analiz 
edilmesi gerekmektedir. 
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ÖĞRENİM SÜRELERİNİ UZATAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERİ 

MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE TAHMİNİ 

 

İhsan PENÇE1, Leyla TARHAN1 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Öz 
Üniversitelerde öğrenim süreleri, öğrencilerin bazı haklar elde edebilmesi, öğrenim harç ücreti 

ödemeleri, burs alımı gibi sebepler açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

öğrencilerinin cinsiyet, yaş, fakülte, sınıf, program tipi, hazırlık durumu, başarısız ders sayısı, ağırlıklı genel not 

ortalaması ve öğrenim tipi bilgilerinin öğrencilerin öğrenim sürelerini uzatma durumuna etkisi incelenmiştir. 

Üniversitenin toplam 24 adet akademik biriminden 23802 adet öğrenci örneklem olarak kullanılmıştır. 

Öğrencilerin öğrenim süreleri içerisinde olup olmadığını belirlemek amacıyla veri madenciliği tekniklerinden 

Uyarlamalı Sinir-Bulanık Sınıflayıcı (USBS) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleri sınıflandırma amacıyla 

kullanılmıştır. Deneysel çalışma neticesinde, YSA’nın eğitilmesi sonucu eğitim setinde %94.99, test setinde ise 

%93.83 başarı elde edilirken, USBS ile yapılan sınıflandırmada ise eğitim verisi için %92.88, test verisi için 

%92.11 başarı elde edilmiştir. Elde edilen yüksek başarı oranları, öğrencilerin bazı bilgileri ışığında okullarını 
belirlenen zamanda bitirip bitiremeyeceğinin tahminini sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler:Veri Madenciliği, Öğrenim Süresi, Yapay Sinir Ağları, Uyarlamalı Sinir-Bulanık 

Sınıflayıcı 

 

PREDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS THAT PROLONGED THEIR LEARNING 

TIME WITH DATA MINING METHODS 

 

Abstract 
Duration of education at universities is important for reasons such as; students’ obtaining some rights, 

payment of tuition fee, scholarship reception. In this study, the effect of Mehmet Akif Ersoy University students’ 

gender, age, school, class, program type, state of preparedness, number of failed courses, GPA and type of 
education information on extending the learning time was examined. 23802 students from a total of 24 academic 

units of the university was used as samples. In order to determine whether the students are in their learning time, 

data mining techniques such as; Adaptive Neural-fuzzy classifier (ANFIS), and Artificial Neural Networks 

(ANN) methods are used for classification. As a result of experimental studies, results of “trained ANN”’ on the 

training set is 94.99%, and while the success in the test set is 93.83%. In the classification made by the ANFIS 

for training data is 92.88%, and success for test data is 92.11%. High success rates in the light of certain 

information of students, has provided an estimate on whether Students’ will finish their studies within the time 

specified or not.  

Keywords: Data Mining, Learning Time, Artificial Neural Networks, Adaptive Neural-fuzzy classifier.   

 

GİRİŞ 

 

Eğitim-öğretim, insan hayatı ile bütünleşmiş bir süreçtir. Bu süreçte ülkemizde 12 yıllık 
zorunlu eğitimin yanında, sınavla yerleşilip öğrenim hakkı elde edilen yükseköğretim programları da 

bulunmaktadır. 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve bilgi depolama alanlarının giderek artması sonucu veri 

miktarı, küçük kuruluşlar için bile muazzam boyutlara varmaktadır. Bu verilerden anlam ve bilgi 
çıkarmak zamanla daha da önemi ve gerekliliği artan bir durum haline gelmiştir. Bu amaçla kullanılan 

en yaygın yöntemler veri madenciliği teknikleridir. Veri madenciliğinin geniş kullanım alanı bulduğu 

çalışmalardan biri de tahmin çalışmalarıdır. Tahmin çalışmalarında amaç bir grup değişken 
kullanılarak bir değişkenin değerini bulmaktır. Tahmin çalışmalarında en çok kullanılan yöntem 

sınıflandırma ve regresyon yöntemleri olup, tahmin edilmek istenen değer kategorik ise sınıflandırma, 

sürekli ise regresyon yöntemi kullanılmaktadır.  

Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 114’ü devlet üniversitesi ve 76’sı vakıf üniversitesi olmak 
üzere toplamda 190 üniversite bulunmaktadır (Yavuzçehre, 2016). Bu üniversitelerde fakülte ve 

yüksekokullarda 4 yıllık lisans eğitimi, lisansüstü seviyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve 4 yıllık 
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doktora eğitimi verilirken, meslek yüksekokullarında ise 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. Azami 

süre önlisanslarda 4 yıl, lisanslarda 7 yıl, yüksek lisansta 3 yıl ve doktorada 6 yıldır. 

Üniversite sayısının artması, öğrenci kontenjan sayısını arttırmış ve daha çok öğrenci 
üniversite okumaya başlamıştır. Bunun neticesinde ortaya çıkan çeşitlilik, ekonomik durum, eğitim-

öğretim problemleri, sosyo-kültürel problemler ve değişken öğrenci seviyesi neticesinde bir kısım 

öğrenci öğrenim sürelerini uzatıp öğrencilik haklarından mahrum kalmakta yada okulu 

bırakmaktadırlar.Üniversitelerde öğrenim süreleri, ailesinin üstleneceği ekonomik yük, öğrencilerin 
bazı haklar elde edebilmesi, öğrenim harç ücreti ödemeleri, burs alımı ve iş hayatına atılma zamanı 

gibi sebepler açısından da önem taşımaktadır. Öyleki öğrenim süresini uzatan bir öğrenci dönemlik 

harç ücretini yatırdığı halde, öğrencilik haklarından yararlanamayacağı için üniversitemizden herhangi 
bir kuruma verebileceği öğrenci belgesi alamayıp, yemekhane hizmetlerinden de yararlanamaz. Bu 

öğrencilerin sadece derslere katılma ve sınavlara girme hakları mevcuttur. 

Eğitim-öğretim konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde veri madenciliği örneklerine 

sıklıkla rastlanmaktadır.Yiğitbaş ve Yetkin (2003), çalışmalarında öğrencilerinin öz-etkinlik-yeterlilik 
düzeylerini varyans, t-test, Kruskall Wallis ve korelasyon testleri ile değerlendirmişlerdir. Karabatak 

ve İnce (2004), çalışmalarında öğrenci notlarına Apriori algoritmasını uygulayarak öğrenci başarılarını 

analiz etmişlerdir. Erdoğan ve Timor (2005), çalışmalarında üniversite öğrencilerini sınav notları, 
cinsiyet ve mezun olunan lise tipi özniteliklerini kullanarak K-ortalamalar kümeleme yöntemi ile 

sınıflandırmışlardır. Ayık ve arkadaşlarının yaptığı (2007) çalışmada, öğrencilerin mezun oldukları 

lise türleri ve lise mezuniyet dereceleri ile kazandıkları fakülteler arasındaki ilişki veri madenciliği 
teknikleri ile incelenmiştir. Bresfelean ve arkadaşları (2008), çalışmalarında sınıflandırma ve 

kümeleme yöntemlerini kullanarak öğrenci başarılarını tahmin etmeye çalışmışlardır. Ranjan ve Khalil 

(2008), eğitim yönetiminde, danışmanlık için veri madenciliği tekniklerini kullanmışlardır. Gaafar ve 

Khamis (2009), çalışmalarında makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin başarısız veya mezun 
olabilme durumlarını veri madenciliği yöntemleri ile sınıflandırmışlardır. Bozkır vd. (2009), 

ÖSYM’nin 2008 yılında uyguladığı ÖSS öğrenci anketinden elde edilen veriler üzerinde sınıflandırma 

ve kümeleme yöntemlerini uygulayarak öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörleri tespit etmişlerdir. 
Kotsiantis (2009), uzaktan eğitimde dersi bırakma eğiliminde olan öğrencileri önceden tespit edilmesi 

üzerine çalışmıştır. Mardikyan ve Badur (2011), çalışmalarında Yönetim Bilişim Sistemleri 

öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda öğretim üyelerinin öğretme performansı karar ağaçları ve 
regresyon yöntemleri ile analiz edilmiştir. Sembiring ve arkadaşları (2011), öğrenci başarı analizi için 

veri madenciliği tekniklerini kullanarak performans tahmin modeli geliştirmişlerdir. Pandey ve Pal 

(2011), Bayes sınıflama yöntemini bir önceki yıla ait öğrenci verilerine uygulayarak öğrencileri 

şubelere bölmeyi amaçlamışlardır. Lopez ve arkadaşları (2012), Moodle öğrenme yönetim 
sistemindeki verilerin ders başarı göstergesi olup olmadığını çeşitli veri madenciliği yöntemleri ile test 

etmişlerdir. Osmanbegovic ve Suljic (2012), çalışmalarında öğrencilerin üniversite öncesi başarı 

verilerini kullanarak, üniversite başarılarını tahmin etmek için veri madenciliği tekniklerini 
kullanmışlardır. Kurt ve Erdem (2012), başarılı ve başarısız öğrencilerin profillerini veri madenciliği 

yöntemleri ile belirlemişlerdir. Gülen ve Özdemir (2013), çalışmalarında üstün yetenekli öğrencilerin 

ilgi alanlarını tahmin etmek ve bu öğrencilerin bir arada ilgi duydukları alanları belirlemek için veri 

madenciliği yöntemlerini kullanmışlardır. Şengür ve Tekin (2013), öğrencilerin mezuniyet notlarını 
YSA ve Karar Ağaçları ile tahmin etmişlerdir. Yapılan literatür taraması sonucu eğitim alanında 

yapılan araştırmalarda veri madenciliği yönteminin oldukça fazla örneğine rastlanmıştır. 

Bu çalışmada öğrencilerin cinsiyet, yaş, fakülte, sınıf, program tipi, hazırlık durumu, başarısız 
ders sayısı, ağırlıklı genel not ortalaması ve öğrenim tipi özniteliklerinin öğrencilerin öğrenim 

sürelerini uzatmalarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple öğrenci verileri çeşitli 

sınıflandırma yöntemleri ile analiz edilip, çıkarımlarda bulunulması hedeflenmiştir.    
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YÖNTEM VE ÖZNİTELİKLER 

Bu araştırmada kullanılan veriler 2015-2016 akademik yılı bahar yarıyılında Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi öğrenci otomasyon sisteminden elde edilmiştir. Veriler, öğrencilerin cinsiyet, yaş, 
fakülte, sınıf, program tipi, hazırlık durumu, başarısız ders sayısı, ağırlıklı genel not ortalaması ve 

öğrenim tipi bilgileri olmak üzere toplam 9 öznitelikten oluşmaktadır. Bu öznitelikler Tablo 1’de 

görülmektedir. Üniversitenin toplam 24 adet akademik biriminden 23802 adet aktif öğrenci örneklem 

olarak kullanılmıştır. Bu öğrencilerin 4392 tanesi öğrenim süresini uzatmış olan öğrencilerden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin öğrenim sürelerini uzatıp uzatmadıklarının tespiti için sınıflayıcı yöntem 

olarak YSA ve USBS kullanılmıştır (Jain vd., 1996; Cetişli, 2005).  

 
Tablo 1: Öznitelikler ve özellikleri 

Öznitelik 

numarası 
Öznitelik adı Özelliği 

1 Cinsiyet Erkek veya bayan 

2 Yaş Öğrencinin yaşı 

3 Fakülte Öğrencinin öğrenim gördüğü birim 

4 Sınıf Öğrencinin sınıfı 

5 Program tipi 1.öğretim veya 2.öğretim 

6 Hazırlık durumu Öğrencinin hazırlık okuyup okumadığı 

7 Başarısız ders 

sayısı 

DD’nin altında not alınmış ders sayısı 

8 
Ağırlıklı genel not 

ortalaması 

Öğrencinin okuduğu tüm dönemlere ait 

ağırlıklı genel not ortalaması 

9 Öğrenim tipi Önlüsans, Lisans, Yüksek lisans yada 

Doktora 

 

YSA, çalışma prensibi olarak insan beyninin çalışma şeklini taklit eden bir algoritmadır. 
YSA’nın öğrenebilmesi için insan zekâsı gibi örneklere ihtiyacı vardır (Özsoy ve Fırat, 2004; 

Akyılmaz ve Ayan, 2006). Literatürde en çok ileri beslemeli sinir ağ yapıları kullanılır. İleri beslemeli 

YSA da, hücreler katmanlar şeklinde düzenlenir ve bir katmandaki hücrelerin çıkışları yalnızca bir 
sonraki katmana ağırlıklar üzerinden giriş olarak verilebilir. Bilgi, orta ve çıkış katmanında işlenerek 

ağ çıkışı belirlenir. Şekil 1’de gösterildiği gibi girdilerin uygulandığı katman giriş katmanı, çıkışların 

alındığı katman çıkış katmanıdır. Giriş ve çıkış katmanlarının arasında gizli (saklı) katmanlar bulunur. 

Giriş ve çıkış katmanlarındaki nöron sayıları ele alınan problemin gereklerine göre artırılabilir veya 
eksiltilebilir (Arslan ve İnce, 1996; Fırat ve Güngör, 2004). 

 

Şekil 1:Çok katmanlı yapay sinir ağı mimarisi 

 
Kaynak: (Ülker ve Civalek, 2002)     
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USBS sinir ağlarının öğrenme özelliği ile bulanık mantığın insan düşüncesine en yakın “eğer-

ise” çıkarsama mantığını bir araya getiren bir yöntemdir (Cetişli, 2005). Bu sınıflayıcının en büyük 

özelliği bulanık kümelere uygulanan ve matematiksel olarak üstel kuvvetlere karşılık gelen dilsel 
kuvvetlerdir. Dilsel kuvvetler, önemli özniteliklerin vurgulanmasını, önemsiz özniteliklerin ise 

sistemden zayıflatılarak uzaklaştırılmasını sağlamaktadırlar (Cetişli, 2006). A dilsel terimine 

uygulanan dilsel kuvvetlerin farklı p değerleri {-2, -0.5, 0, 0.5, 1, 2} için elde edilen kuvvetlendirilmiş 

A dilsel terimleri Şekil 2. ‘de görülmektedir. Şekil 2.‘de görüldüğü gibi, p<0 durumunda üyelik 
fonksiyonunun yönü değişmekte ve bunun sonucu olarak da elde edilen üyelik değerleri 1’den büyük 

olmaktadır. Üyelik değerinin [0 + 1] aralığının dışında olması pek istenilen bir durum değildir. Çünkü 

bu durumda, elde edilen kümeler bulanık değildir. Bu nedenle p ≥ 0 olmalıdır (Cetişli, 2006).  
 

Şekil 2. A dilsel terimine uygulanan dilsel kuvvetlerin farklı p değerleri için yorumları 

 
Kaynak: (Cetişli, 2006) 

Hem USBS hem de YSA ile yapılan eğitimler 1000 iterasyon üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca YSA’nın giriş katmanında 9 düğüm, gizli katmanlardan ilkinde 100 ikincisinde 30 düğüm ve 
çıkış katmanında 2 düğüm yer almaktadır.  

 

BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 
Bu çalışmada Üniversitenin toplam 24 adet akademik biriminden 23802 adet öğrenci 

arasından 4392 tanesi öğrenim süresini uzatmış olup, öğrencilerin öğrenim sürelerini uzatıp 

uzatmayacaklarının tespiti için YSA ve USBS sınıflandırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Tüm 

veri üzerinden %50 eğitim, %50 test olmak üzere veri seti rastgele iki eşit parçaya ayrılmıştır.              
USBS yöntemi sayesinde sınıflandırma işleminin yanı sıra önemli özniteliklerin belirlenmesi 

de gerçekleştirilebilmiştir. Bu sayede öğrencilerin dönem uzatmasında asıl etkili faktörler tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Aynı şekilde sonuca etki etmeyen veya az etki eden özniteliklerde 
belirlenebilmiştir. 

YSA ile yapılan çalışmada öğrencinin Tablo 1’de yer alan bilgileri ile yarısı eğitim, yarısı test 

setinden oluşan veriler üzerinde sınıflandırma işlemi yapılmıştır. YSA’nın eğitilmesi sonucunda 

eğitim setinde %94.99, test setinde ise %93.83 başarı elde edilmiştir. Amaçlanan sınıf olarak, 
öğrencinin öğrenim süresini uzatıp uzatmadığı göz önüne alınmıştır. Sınıflandırma sonucu YSA’ya ait 

regresyon eğrisi Şekil 3’te görülmektedir.  
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Şekil 3. YSA’nın eğitimine ait regresyon eğrisi 

 
 

Regresyon eğrisinde de görüldüğü gibi R değeri 1’e çok yakın çıkmış olup, eğitim eğrisinin de 

optimum eğriye yakınsadığı görülmektedir. Bu sebeple sınıflandırma işlemini başarılı bir şekilde 
gerçekleştirebildiği anlaşılmaktadır.  

USBS ile yapılan sınıflandırmada ise eğitim verisi için %92.88, test verisi için %92.91 başarı 

elde edilmiştir. USBS’ye ait bulanık kuralların modeli şekil 4’de yer almaktadır. 
 

Şekil 4. USBS’e ait bulanık kuralların modeli 

 
 

USBS’nin ifade ettiği önemli özniteliklerin katkı dereceleri Şekil 5’de görülmekte olup USBS 
sınıflayıcısı; Tablo 1’de yer alan 2., 8. ve 9. öznitelikler olan yaş, ağırlıklı genel not ortalaması ve 

öğrenim tipinin önemini yüksek derecede vurgularken, 4. ve 6. öznitelikler olan sınıf ve hazırlık 

durumunun da sonuca etki ettiğini ifade etmektedir. 1. ve 7. öznitelik olan cinsiyet ve başarısız ders 

sayısının ise sonuca katkısının olmadığı görülmüştür. 5. öznitelik olan program tipinin de etkisi 
oldukça az olup, öğrencinin 1. ya da 2. Öğretim oluşunun sonuca çok büyük katkısının olmadığı 

yorumlanabilmektedir.  
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Şekil 5. Öznitelik seçim kriteri 

 
 

Şekil 5’de de görüldüğü gibi önemsiz olarak nitelendirilebileceği düşünülen özniteliklerden 
olan cinsiyet ve program tipi beklenilenin aksine herhangi yüksek bir etkisi bulunmayan bilgilerden 

olmuştur. Buradan öğrencinin erkek veya ikinci öğretimde okuyor olmasının öğrenim süresini 

uzatmasına neredeyse hiçbir katkısının olmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanında öğrencinin yaşının 

büyük olması okulu uzatabileceği ile direk ilişkili olup, ayrıca öğrencilerinin not ortalamalarının da 
hızlı bitirmeye etkisinin olduğu görülmüştür. Son olarak öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü 

derecelerinde okuyor olması da en önemli özelliklerden biri çıkmakta olup, önlisans düzeyinde okul 

uzatma oranı veri setinde de yüksek seviyelerdedir. 
 

SONUÇ 

Üniversitelerde öğrenim süreleri, ailesinin üstleneceği ekonomik yük, öğrencilerin bazı haklar 
elde edebilmesi, öğrenim harç ücreti ödemeleri, burs alımı ve iş hayatına atılma zamanı gibi sebepler 

açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin 

öğrencilerin cinsiyet, yaş, fakülte, sınıf, program tipi, hazırlık durumu, başarısız ders sayısı, ağırlıklı 

genel not ortalaması ve öğrenim tipi özniteliklerinin dönem uzatıp uzatmama durumuna etkisini 
incelemektir. Elde edilen sonuçlar neticesinde %93 civarlarında elde edilen yüksek başarı oranları 

öğrenim süresini uzatma durumu tahmini için modelin iyi kurulduğunu göstermekte olup, ayrıca bu 

duruma sebep olan etmenler de önem derecesine göre tespit edilebilmiştir. Sonuç olarak; verilerin 
sınıflandırılarak anlamlı bilgilerin ortaya çıkarılması, yükseköğretim kurumlarının birtakım tedbirler 

alarak, eğitimdeki gelişimin artmasını sağlayacaktır. Bundan sonraki çalışmalarda veriler farklı 

tekniklerle analiz edilerek başarı oranı artırılmaya çalışılabilir. Ayrıca bu yöntemler ışığında eğitimde 

ön bilgilenme amacıyla çalışma diğer eğitim kurumlarına ve kademelerine uygulanabilir. Böylece hem 
akademisyenler ve eğitimciler açısından hem de öğrenci kazanımları açısından çalışmanın eğitimde 

ilerlemeyi arttıracağı düşünülmektedir.  
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GELECEĞİN KURULUŞLARI İÇİN BÜYÜK VERİ: MEVCUT DURUM VE EĞİLİMLER 

 

Kerem KAYABAY1, Mert Onuralp GÖKALP1, Mehmet Ali AKYOL1,  

Pekin Erhan EREN1, Altan KOÇYİĞİT1 
1ODTÜ Enformatik Enstitüsü 

 

Öz 

Bilgi teknolojisi servislerinden ve nesnelerin interneti kaynaklarından üretilen veri miktarındaki üstel 

artış, bilişim sektörünü bu verinin yönetimi için dağıtık yapıda çalışabilecek yeni modeller ve yeni araçlar 

üretmeye zorlamaktadır. Bu araçların etkin şekilde kullanımı, stratejik üstünlük elde etmek için kendi iş 

süreçlerinden ve çevrelerindeki kaynaklardan ortaya çıkan veriyi anlamlandırarak süreçlerini iyileştirmek isteyen 

kuruluşlar için kritik önem taşımaktadır. Büyük veriyi anlamlandırmaya yönelik geliştirilen çok sayıda araç 

bulunmasına rağmen bu araçların karmaşıklığı ve gerektirdiği teknik bilgi/tecrübe sebebiyle henüz 
organizasyonlar tarafından iş süreçlerine yeterince dahil edilememektedir. Bu nedenle son yıllarda bu araçların 

alt katmanlarındaki karmaşıklıklarından kullanıcıları soyutlamak için kütüphaneler ve veri akışı prensibini temel 

alan programlama modelleri geliştirilmektedir. Bu bildirinin amacı, geleceğin kuruluşlarında büyük verinin nasıl 

kullanılacağını öngörmek için varolan analiz platformlarını sunmak, endüstrideki son yönelimleri tespit etmek ve 

sonuçları ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, büyük veri, akan veri işleme, makine öğrenimi, veri madenciliği, 

karmaşık olay işleme 

 

BIG DATA FOR FUTURE ENTERPRISES: CURRENT STATE AND TRENDS 

 

Abstract 

Exponential growth in data volume originating from Internet of Things sources and information 

services drives the industry to develop new models and distributed tools to handle big data. In order to achieve 

strategic advantages, effective use of these tools and integrating results to their business processes are critical for 

enterprises. While there is an abundance of tools available in the market, they are under utilized by organizations 

due to their complexities. Deployment and usage of big data analysis tools require technical expertise which 

most of the organizations don’t yet possess. Recently, the trend in the IT industry is towards developing prebuilt 

libraries and data flow based programming models to abstract users from low-level complexities of these tools. 
The goal of this paper is to present state-of-the-art big data analysis techniques existing in the literature, and also 

to identify trends in the sector to foresee how big data will be utilized by future enterprises. 

Keywords: Industry 4.0, bigdata, streamprocessing, machinelearning, data mining, complex event 

processing. 

 

GİRİŞ 

Kuruluşlarda karar destek ve bilişim destekli süreç iyileştirme çalışmalarında anlamlandırılmış 
veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, çeşitli kaynaklardan elde edilen yüksek hacimli, değişik 

biçimlere sahip ve yüksek hızlı ham verinin anlamlandırılması için, iş zekâsı ve analiz yöntemlerinin 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. İş zekâsı ve analiz yöntemleri, makine öğrenimi ve veri madenciliği 
yaklaşımları ile veri toplama, veri analizi, sosyal medya analizi ve konum/içerik/bağlam bazlı analiz 

yöntemlerini kapsar (Chen vd., 2012). Bu yaklaşımlara dayalı analizler gerçek zamanlı olarak 

yürütülürse, ortaya çıkan bilgi iş süreçlerini bilişim sistemleri ile desteklemek amacıyla da 
kullanılabilir. Ayrıca veri içinde karmaşık ilişkilendirmelerde bulunacak şekilde güçlü matematiksel 

modeller oluşturulabilir ve bu modeller kullanılarak gelecek tahmin edilebilir ve verim arttırılabilir. 

Nesnelerin İnterneti, Web Kaynakları ve benzer bilgi teknolojisi servislerinden üretilen veri 

miktarındaki artış, bilişim endüstrisini bu büyüklükte veriyi analiz edebilmek için yeni modeller 
geliştirmeye, veri üzerinde daha hızlı ve daha verimli işlemler yapabilmek için özellikle dağıtık 

mimarileri kullanabilen yeni araçlar üretmeye zorlamaktadır. Aynı zamanda bulut bilişim alanındaki 

gelişmeler ve bulut servislerinin hızla yaygınlaşması, üretilen verinin bulut bilişim kaynakları üzerinde 
tutulmasını ve dağıtık yapıda işlenmesini cazip kılmaktadır. 

Geleneksel yapısal verinin aksine büyük veri, yalnızca verinin hacmiyle değil, yapısı ve 

hızıyla da ilgilidir(Osman vd., 2013).Bu üç boyut; veriyi analiz edecek modelleri, verinin saklanma 
yöntemlerini ve veriyi işleyecek araçları doğrudan etkilemektedir. Verinin hacmi; verinin büyüklüğü 



 

299 

 

BİLDİRİLER KİTABI 

ve verinin depolanma yöntemiyle ilgilidir. Verinin büyümesi ve depolanan tablo sayısının artması, 

giriş çıkış yükünü değiştirerek performans üzerinde düşüşe sebep olabilir. Verinin yapısı, depolanan 

verinin depolandığı biçimle ilgilidir. Yapılandırılmış veri üzerinde analiz yaparak çıkarımda bulunmak 
daha kolaydır. Gelişigüzel veri üzerinde önişlem yapılarak sınıflandırma, etiketleme ve kümeleme 

yöntemlerinin uygulanması bu açıdan önemlidir. Verinin hızı ise, birim zamanda ne kadar veri 

üretildiğini ve bu verinin güncelliğini ne kadar çabuk kaybettiğini açıklar. 

İşletmelerde kullanılan dağıtık yapıda çalışan yönetim bilişim sistemleri araçları, yüksek hızlı 
verinin güncelliğini yitirmeden devamlı işlenmesini gerektirebilir. Bu araçlar arasındatedarik zinciri 

yönetim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ve işletme kaynak planlaması 

sistemleribulunabilir. Bu sistemlerin içinde çalışan uygulamalarda ortaya çıkan olaylar gerçek zamanlı 
bildirimler olarak ilgili kişilere veya servislere aktarılmalıdır. Karmaşık olay işleme sistemleri, 

tüketicilere aktarılmak üzere bu bildirimler üzerinde filtreleme ve birleştirme işlemleri uygulayarak üst 

seviyede olayları anlamlandırırlar(Cugola ve Margara, 2012).Bu sistemler, olayların içinde desenler 

bularak bileşik olaylar tanımlayabilirler ve ortaya çıkan yeni olayları bulunan desenlere göre 
eşleyebilirler. Karmaşık olay işleme motorları, çok sayıda bilgi kaynağı ve dış dünya ile etkileşim 

halinde olmak durumundadır ve en çok kullanıldıkları senaryolar arasında çevresel gözetim, iş süreci 

otomasyonu ve kontrol sistemleri bulunur. 
Günümüzün rekabete dayanan iş ortamında, yüksek hızlı verinin değerini yitirmeden işlenerek 

üretim süreçlerinde de kullanılması verimlilik açısından kritik öneme sahiptir. Mevcut analiz 

yöntemleri karmaşıklıkları ve eksiklikleri çeşitli kaynaklardan toplanan yüksek hızlı verinin 
kullanımında ciddi engel teşkil etmektedir(Lee vd., 2014). Yakın geleceği şekillendirmesi beklenen 

Sanayi 4.0 yaklaşımı, bir akıllı üretim tesisindeki makinelerin çevresel sistemlerle etkileşim halinde 

olmasına önem vermektedir. Bu kapsamda, sıradan makinelerin, çevrelerinde ortaya çıkan bağlam 

bilgilerinin farkında, bilinçli ve öğrenebilen makinelere dönüşmeleri için hedeflenmektedir. 
Dönüşümün sonucunda gerçek zamanlı veri analizi kapasitesine sahip makineler, verimli ve 

sürdürülebilir çıktılar üretebilmek için kendi durumlarını teşhis ederek potansiyel sorunların 

oluşmasını engelleyebilir veya doğru zamanda ilgili kişilere geribildirimde bulunabilir. Ayrıca, 
kendisine verilen görevin en elverişli sonucu üretemeyeceğini anlayabilen bağlam bilinçli makineler 

grubu, verimliliği veya ürün kalitelisini en yükseğe çıkarabilmek için görev sıralaması önerebilir ve 

işlevsel parametreleri otomatik olarak ayarlayabilir. 
Bu bildirinin amacı, şirketlerin yönetim bilişim sistemleri araçlarını daha etkin kullanabilmesi 

için temel düzeyde büyük veri/veri madenciliği/makine öğrenimi yöntemleri ve günümüzde yaygın 

olarak kullanılan büyük veri teknolojileri hakkında literatürdeki temel bilgiyi derleyerek güncel 

durumu ortaya koymak ve büyük verinin gelecekte kuruluşlar tarafından nasıl kullanılabileceğini 
öngörmek için son yönelimlere dikkat çekmektir. Bildirinin 2. kısmında büyük veri analizi, 3. 

kısmında büyük veri işleme araçları, 4. kısmında veri akışına dayanan görsel programlama modelleri, 

5. kısmında makine öğrenimi/veri madenciliği araçları, 6. kısmında karmaşık olay işleme araçları ve 7. 
kısmında endüstrideki eğilimlerden bahsedilmektedir. Son olarak da sonuçlar tartışılmaktadır. 

 

BÜYÜK VERİ ANALİZİ 

İşletmelerin tedarik, üretim, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, pazarlama gibi 
fonksiyonlarında kullanılan araçların anlamlandırılmış ve güncel veriye olan ihtiyacı artmaktadır. 

Sanayi 4.0 gibi yaklaşımlar da devreye girdikçe bu araçların kullanmak durumunda kaldığı verinin 

karakteristiğinde de değişim gözlemlenmektedir. Süreçler sanallaştıkça veri akış hızı ve çeşitliliği 
artmakta, verinin yapısal özellikleri de değişmektedir.  

Büyük veri uygulamaları, büyük verinin kendine has özellikleri nedeniyle, veri işleme ve 

saklama için özel/yeni yöntemlere, araçlara ve tekniklere ihtiyaç duymaktadır(Casado ve Younas, 
2015). Dolayısıyla verimli bir büyük veri uygulamasının kullanılacak verinin karakteristik 

özelliklerine göre uyarlanması ve bu özelliklere uygun veri işleme yöntemlerinin uygulaması 

gereklidir. Bu türden uygulamalar her ne kadar kendi içlerinde farklılık gösterseler de, üç temel 

uygulama mimarisinden bahsedilebilir: Yığın İşleme, Eş-zamanlı akan veri işleme ve Melez 
işleme/Lambda Mimarisi. Bu bölümde bu üç temel veri işleme mimarisinden en yaygın olarak 

kullanılan yığın ve eş-zamanlı veri işleme yaklaşımlarından bahsedilmektedir. 
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Yığın veri işleme, belirli aralıklarla toplanan verilerin toplu olarak işlenmesi olarak 

tanımlanabilir ve bu sayede, büyük verinin “Hacim” karakteristiğine bir çözüm sunmaktadır. Google 

tarafından 2003 yılında yayımlanan Google File System (Ghemawatvd., 2003)bildirisi ile 
yaygınlaşmıştır. Büyük veri uygulamalarındaki yığın veri işleme, veri tabanında saklanan verilerin 

toplu olarak Eşle-İndirge(Map-Reduce)(Dean ve Ghemawat, 2008) paradigması kullanılarak, dağıtık 

sistemler üzerinde paralel olarak işlenmesidir. Günümüzde yığın veri işlemek için yaygın olarak 

kullanılan teknolojilerin başında Eşle-İndirge paradigmasını kullanan Hadoop (ApacheHadoop,2016) 
gelmektedir. Eşle-İndirge’ninen önemli özellikleri; yığın veri işlerini dağıtarak ölçeklenebilir bir 

altyapı sunmasıdır. Yığın veri işleme yöntemi kullanan uygulama alanlarının başında raporlama, 

öngörücü modelleme ve makine öğrenimi uygulamaları gelmektedir. Kurumsal bir şirketin gün 
boyunca çalışanları ve/veya müşterileri hakkında topladığı verileri gün sonunda yığın veri işleme 

yöntemi ile işleyerek bir günlük rapor oluşturması,ve/veya günlük olarak oluşturulan raporların ay 

sonunda yığın veri işleme yöntemi ile tekrar işlenerek aylık rapor oluşturulması yığın veri işleme 

yöntemine örnek bir kullanım durumu olarak gösterilebilir. Yığın veri işleme yöntemi veri tabanında 
tutulan veriler üzerinde işlem yapmak için en güvenilir ve verimli yöntemdir ancak veri işleme süresi 

veri büyüklüğüne bağlı olarak uzayabilmektedir. Bu nedenle, gerçek-zamanlı veri işleme ve sürekli 

veri girişi olan uygulamalar için çok uygun değildir. 
Akan veri üzerinde eş-zamanlı/anlık işlem yapmak için önerilen yöntem ise Eş-Zamanlı akan 

veri işlemedir. Bu yöntem büyük verinin “Hız” karakteristiğine bir çözüm olarak sunulmuştur. Yığın 

veri işleme yönteminden farklı olarak, eş-zamanlı akan veri işleme yöntemi saklanan veriler üzerinde 
işlem yapmak yerine, uygulama başladıktan sonra sisteme akan veriler üzerine işlem yapmak için 

kullanılır. Temel olarak, daha hızlı ve/veya anlık olarak işleme amacıyla veri kalıcı saklama alanları 

yerine bellekte saklanır ve aynı zamanda işlenir. Bu özellikleri ile eş zamanlı akan veri işleme 

yaklaşımları Nesnelerin İnterneti ve karmaşık olay işleme uygulamaları için çok uygundur. 
Storm(ApacheStorm, 2016), Samza(ApacheSamza, 2016), S4(Apache S4, 2016), Flink(ApacheFlink, 

2016) ve Spark (ApacheSpark, 2016) akan veri üzerinde anlık işleme yapmak için kullanılan en 

önemli teknolojilerdir ve bu teknolojilerin hepsi dağıtık mimari üzerinde çalışan ölçeklenebilir bir yapı 
üzerine kuruludur. 

NoSQL (ilişkisel olmayan SQL) veri tabanları ise büyük verinin “Çeşitlilik” karakteristiğine 

çözüm olarak sunulmuştur. Google tarafından yayımlanan BigTable(Changvd., 2008) bildirisi ile 
yaygınlaşmıştır. NoSQL veri tabanları verileri ilişkisel veri tabanları gibi ilişkisel olarak saklamak 

yerine anahtar-değer çifti olarak saklar. Bu sayede veriler yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış veya 

yapılandırılmamış olarak veri tabanlarında saklanabilmektedir. HBase (ApacheHBase, 2016), 

Cassandra (ApacheCassandra, 2016), Redis (Redislabs, 2016) veMongoDB (MongoDB, 2016) en 
yaygın olarak kullanılan NoSQL veri tabanlarıdır. 

 

BÜYÜK VERİ İŞLEME PLATFORMLARI 
Son on yılda büyük verinin hacim, hız ve çeşitlilik karakteristiklerine göre işlenme 

ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı platformlar geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu platformlar 

özellikle Google, Yahoo, Twitter ve Linkedin gibi ağırlıklı olarak İnternet ortamında iş yapan firmalar 

tarafından desteklenmektedir. Bu şirketlerin İnternet ortamında çok kullanıcı tarafından üretilen 
verileri anlamlandırarak servis sağladıkları kullanıcılara daha iyi hizmet sunma istekleri ve bunun yanı 

sıra anlamlandırma sonucunda ortaya çıkan bilgiyi kullanarak karlılıklarını arttırma arzuları belirtilen 

duruma yol açmıştır. Öncelikli olarak kendi problemlerine çözüm arayan bu firmalar tarafından 
geliştirilen büyük veri analiz araçlarının büyük bir kısmı açık kaynak kodlu olarak bilişim 

endüstrisinin kullanımına sunulmuştur. 

Yığın veri işlemek için günümüzde en çok tercih edilen teknoloji Eşle-İndirge paradigmasını 
kullanan Hadoop’tur. Hadoop verileri dağıtık ortamda saklamak için Hadoop Distributed File System 

(HDFS) (Shvachko vd., 2010) olarak tanımlanan Hadoop Dağıtık Dosya Sistemini kullanmaktadır. 

HDFS dağıtık ortamda bulunan disklerin tek bir sanal disk gibi çalışmasını sağlayan temel dosya 

sistemidir. Hadoop üzerinde çalışan NoSQL veri tabanları HDFS altyapısını kullanır. Hadoop üzerinde 
büyük veri işlemek, anlamlandırmak, sorgulamak ve kaynak yönetimi için birçok araç ve teknoloji 

bulunmaktadır. Bunların başında Mahout(ApacheMahout,2016), Pig(ApachePig, 2016), 
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Hive(ApacheHive 2016) ve Tez(Apache Tez, 2016) gelmektedir. Büyük veri işleme/saklama 

yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan teknolojileri Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Hadoop, HDFS aracılığıyla kalıcı saklama alanları üzerinde işlem yaptığı için Hadoop 
platformu üzerinde yazılan Eşle-İndirge uygulamaları işleme süresi uzayabilmektedir. Buna çözüm 

olarak Flink ve Spark Eşle-İndirge işlerini, ana bellekte tutma ve işleme tekniği üzerine kurulu ve bu 

yolla veri işleme sürelerini oldukça kısaltabilen yeni nesil yığın veri işleme teknolojileridir. Bu 

teknolojilerin diğer bir özelliği ise yığın veri işlemenin yanında, akan veri işleyebilme özelliğine sahip 
olmalarıdır. Günümüzde kurumsal firmalar, özellikle olgunlaşmış bir altyapıya sahip olan Spark 

teknolojisini yakından takip etmekte ve çalışanlarına bu konuda eğitimler aldırmaktadırlar. 

Hadoop ve üzerinde çalışan uygulama çatıları/teknolojiler ile büyük hacimli verileri birden 
çok bilgisayara dağıtmak ve Eşle-İndirge paradigmasına göre oluşturulmuş algoritmalar ile işlemek 

mümkündür. Hadoop yığın veri işlemek üzere tasarlandığı için mimari öncelikleri ölçeklenebilirlik ve 

güvenirliliktir. Bu yüzden eş-zamanlı akan veri işleme uygulamalarında örneğin; Nesnelerin İnterneti, 

Sanayi 4.0ve benzeri uygulamalar için yüksek hızda akan verileri eş-zamanlı işlemek için tasarlanmış 
teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Akan veri işlemek için günümüzde yaygın olarak kullanılan en 

önemli teknolojiler Storm, S4, Samza, FlinkStreaming ve SparkStreaming’tir. 

Storm, Twitter bünyesinde geliştirilmeye devam edilen ve akan verileri eş zamanlı işleyen 
dağıtık yapıdaki bir veri işleme platformudur. Storm’un yaygın olarak kullanılmasını sağlayan beş 

temel karakteristik özelliği vardır: hız, ölçeklenebilirlik, hata toleransı, güvenilirlik ve işlem kolaylığı. 

Bu sayede uygulama geliştiriciler kolayca bir dağıtık işleme ortamı kurabilmekte, yönetebilmekte ve 
yüksek başarımlı uygulamalar geliştirebilmektedirler. Storm uygulaması Bolt ve Spout düğümlerini 

içeren veri-akış diyagramı tabanlı bir topolojiden oluşur. Spout düğümü dış dünyadan sisteme akan 

verilerin topoloji içerisinde dağıtılmasını, Bolt düğümü ise verilerin işlenmesi için geliştirilen 

algoritmaları/mantığı içerir. Her bir topoloji kullanıcı tarafından belirlenen makine sayısında paralel 
olarak çalıştırılabilir ayrıca her bir Spout ve Bolt düğümü için paralel olarak kaç iş parçacığında 

(thread) çalışacağı uygulama içerisinde tanımlanabilir. 

S4, Yahoo tarafından geliştirilen ve Storm benzeri ölçeklenebilir, hata toleranslı ve dağıtık bir 
mimariye sahip eş-zamanlı veri işlemek için kullanılan bir teknolojidir. S4 ile Storm programlama 

modeli ve hata kurtarma modelleri açılarından farklılıklar içermelerine rağmen genel olarak benzer 

teknolojilerdir. S4 uygulamaları iki temel düğümden oluşmaktadır; İşleme Öğesi (Processing Element) 
ve Akım (Stream). İşleme öğesinde verilerin işleneceği algoritmalar/mantık içerirken, Akım Öğesi, 

İşleme Öğeleri arasında akan veri alışverişini tanımlar. 

Samza, Storm ve S4’ten sonra ortaya çıkan ve LinkedIn tarafından geliştirilmiş ölçeklenebilir, 

hata toleranslı ve işlem kolaylığı sunan bir akan veri işleme platformudur. Samza mimarisi üç temel 
katmandan oluşmaktadır; Akış (Streaming) katmanı, Yürütme(Execution) katmanı ve İşleme(Process) 

katmanı. Akış katmanı dış dünyadan gelen verilerin Samza uygulamasına dağıtılmasını sağlarken, 

İşleme katmanı bu verilen işlendiği katmandır. 
Spark veFlink, yığın veri işlemeyi desteklediği gibi akan veri işleme içinde kütüphaneleri 

bulunmaktadır.  Bu teknolojiler programlama modeli olarak Storm,Samza ve S4’ten farklı olarak Eşle-

İndirge paradigmasını kullanmaktadırlar. SparkStreaming akan veriler üzerinde mikro-yığın işleme adı 

verilen, verilerin uygulama içerisinde tanımlanan aralıklarla biriktirilip, Eşle-İndirge paradigması ile 
işlenmesi yöntemini kullanmaktadırlar. 

Bu teknolojilerin en önemli özelliği, yığın veri işleme ve akan veri işleme için aynı 

programlama modelinin kullanılmasıdır. Bu sayede bir yığın veri işleme uygulaması hiç bir çaba 
gerektirmeden akan veri işleme uygulamasına dönüştürülebilmektedir. 
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Tablo 1. Büyük Veri Işleme Ve Saklama Yöntemleri 

Büyük veri işleme yöntemleri Büyük veri karakteristiği Teknolojiler 
 

Yığın veri işleme Hacim Hadoop, Spark, Flink, Beam 
 

Akan veri işleme Hız 

Storm, Samza, S4, SparkStreaming, 

FlinkStreaming, Beam 

 

Büyük veri saklama yöntemleri Büyük veri karakteristiği Teknolojiler 
 

NoSQL Çeşitlilik MongoDB, Cassandra, HBase, Redis 
 

 

VERİ AKIŞI PRENSİBİNE DAYALI PROGRAMLAMA MODELLERİ 

Önceki bölümlerde bahsedilen büyük veri analizi platformlarının kullanımı, bu platformların 

alt katmanlarındaki karmaşıklıkları nedeniyle yüksek teknik bilgi ve ileri düzeyde tecrübe 
gerektirmektedir. Bu nedenle bu programların kurulumu ve kullanımı ancak büyük veri alanında 

uzman kişiler tarafından mümkün olabilir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış ancak büyük veri alanında 

teknik tecrübesi olmayan kişilerin de bu platformları kullanarak büyük veri analizi yapması 
gerekebilir. Bunu kolaylaştırmak için, büyük veri analiz platformlarının alt katmanlarındaki 

karmaşıklıklarından soyutlanmasına yönelik ihtiyaç artmaktadır. Bu amaca yönelik veri akışını 

kullanan programlama modelleri bu bölümde incelenmektedir. 

Nesnelerin interneti ve Web kaynaklarını kullanarak çalışan uygulamaların/servislerin daha 
kolay geliştirilmesi ve bu servislerin birbirine bağlanması için veri akışını temel alan programlama 

modelleri geliştirilmiştir. Özellikle nesnelerin interneti üzerinde çalışılan senaryolar, ağ üzerinden 

birbirine bağlı bilişim kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde çalıştırılmalarını gerektirir. Geleneksel 
programlama yöntemlerine kıyasla görsel ve veri akış temelli programlama yaklaşımı, geliştiricileri 

kullanılan iletişim protokollerinin, uygulama programlama arayüzlerinin ve bağdaştırma 

yöntemlerinin ayrıntılarından soyutlayarak uygulama geliştirmeyi oldukça kolaylaştırıcı bir araç 
olarak değerlendirilebilir(Blackstock ve Lea, 2014). Bu yaklaşıma uygun olarak, uygulamalar veri akış 

programlama arayüzünde yönlü grafikler kullanılarak modellenir. Bu modellerde karakutu olarak 

tanımlanabilecek bileşenler birbirine bağlı kanallar üzerinden veri alışverişinde bulunurlar. 

Son yıllarda çeşitli veri akış temelli görsel programlama modelleri önerilmiştir. Örneğin, 
halihazırda aktif olarak üzerinde çalışılan modellerden WoTKit İşleyicisi (Blackstock ve Lea, 2014), 

algılayıcılardan gelen verinin gerçek zamanlı işlenebilmesini sağlayan ve Java diliyle geliştirilmiş bir 

servis olarak kullanılabilmekte ve Web tarayıcısı üzerinde program geliştirme imkanı vermektedir. 
Görsel ve veri akışı temelini esas alan programlama modeli sayesinde kullanıcılar, dış sistemlerden 

(sosyal medya, sensörler) veri alıp yine dış sistemlere (Twitter, Email) veri gönderebilirler. Son 

zamanlarda oldukça bilinir hale gelen Node-RED (IBM, 2016) de WoTKit işleyicisi gibi Web 
tarayıcısı üzerinde program geliştirme imkânı sunar. Node-RED, Node.js üzerinde geliştirildiği için 

Node uygulama çatısının olay modelinden faydalanır ve kullanıcılara JavaScript ile kod yazma imkanı 

da sunar. Node-RED’in kullanıcı arayüzünde düğümler, sürüklenebilir şablonlar olarak yer alır. Bu 

araçlara benzer olarak ClickScript (Mayer vd., 2014), kullanıcıların akıllı ev sistemlerini birbirlerine 
grafiksel bir arayüz üzerinde esnek bir şekilde bağlayabilmesi için geliştirilen görsel ve veri akışı 

yöntemiyle çalışan programlama modelidir(Mayer vd., 2014). 

 

MAKİNE ÖĞRENİMİ VE VERİ MADENCİLİĞİ ARAÇLARI 

Değişik iş süreçleri, hem çevresel hem içsel kaynaklardan ortaya çıkan verinin çeşitli analiz 
teknikleri uygulandıktan sonra kullanılmasıyla iyileştirilebilir. Veri analizi terimi, organizasyonlar için 

iş zekası ve analizi teknolojilerinin istatistiksel ve veri madenciliği yöntemlerine karşılık gelir(Cehn 

vd., 2012).Veri madenciliği ve makine öğrenimi için geliştirilen pek çok ticari ve açık kaynak kodlu 
uygulama, sınıflandırma, kümelendirme, ilişkilendirme gibi popüler algoritmaları çalıştırmak için 

mevcuttur. Bu uygulamalardan bazıları büyük veri üzerinde dağıtık düzende çalışabilecek şekilde 

algoritmaların bulunduğu kütüphaneler sunar. Bir kısım uygulama ise, bu alanda uzman olmayan 
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kullanıcıların da rahatça belirli algoritmaları kullanabilmeleri için görsel programlama modelleri 

sağlar. 

Makine öğrenimi ve veri madenciliği uygulamalarından Orange, bileşen tabanlı olmakla 
beraber kullanıcılara görsel programlama ortamı sunar. Orange platformunda görsel bileşenler, veri 

analiz algoritmalarını çevrelerler ve birbirlerine kanallar aracılığıyla bağlıdırlar(Demšar vd., 2004). 

KNIME, KEPLER ve RapidMiner diğer açık kaynak kodlu veri madenciliği araçlarıdır. Bu araçlarda 

önceden tanımlanmış veri madenciliği algoritmaları birer operatör olarak tanımlanır. Her bir 
operatörün veri giriş ve çıkış noktaları vardır, bu giriş ve çıkış noktaları yönlendirilmiş-çizge modeli 

sayesinde sürükle-bırak yöntemi ile birbirine bağlanarak kullanıcılara kendi veri madenciliği/makine 

öğrenimi uygulamalarını oluşturmasına olanak sağlamaktadır. Bu sistemlerin büyük veri işleme 
açısından en önemli kısıtı yığın veri işleme mantığına göre şekillendirilmiş olmalaridır. Öte yandan, 

Orange, KNIME, KEPLER ve RapidMiner dağıtık bir çalışma ortamı üzerinde çalışmak üzere 

kurgulanmamıştır. 

MOA(Bifet vd., 2010) ve ADAMS(Reutemann ve Vanschoren,2012) uygulama tasarlama ve 
çalıştırma olarak KNIME(Berthold, vd. 2009), KEPLER (Altintas vd., 2004) ve RAPIDMINER 

(Mierswavd., 2006) ile benzer özelliklere sahiptir. MOA ve ADAMS diğer araçların aksine akan veri 

işleme modeli üzerine yoğunlaşmıştır. Bu sistemler de önceden tanımlanmış algoritmaların 
kütüphaneleştirilmesi üzerine çalışmıştır ve dağıtık çalışmaya uygun değillerdir. 

Mahout, HDFS’te saklanan yığın veriler üzerinde Eşle-İndirge paradigmasını kullanarak, 

dağıtık ve paralel çalışma prensipleri ile veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmalarının 
çalıştırılmasına yarayan bir araçtır. Temel olarak, kümeleme, regresyon, sınıflandırma ve model 

analizi algoritmalarını içerir. Google, Amazon, Yahoo ve Facebook gibi şirketler makine öğrenimi ve 

veri madenciliği uygulamalarında Mahout kullanmaktadır. 

 

KARMAŞIK OLAY İŞLEME VE KARAR MOTORLARI 

Karmaşık Olay İşleme, dağıtık ve devamlı olarak toplanan birden çok olayın, objektif ve 

anlamlı bir bilgi çıkarmak için işlenmesi ve analiz edilmesidir(Mendes vd., 2008). Bu açıdan 
bakıldığında, akan veri işleme yaklaşımları ile pek çok benzerlik göstermektedir. Akan veri işleme 

sistemleri, sistem mimarileri, veri modelleri ve kural dilleri göz önüne alındığında karmaşık olay 

işleme sistemlerinden farklılık göstermektedir (Cugola ve Margara, 2012). Bu sistemler önceden 
belirlenmiş sorguları kesintisiz veri üzerinde uygulayarak veriyi anlamlandırılar. Karmaşık veri işleme 

sistemleri ise akan veriyi dış dünyada oluşan olaylar olarak görür ve bu olaylar üzerinde filtreleme ve 

birleştirme işlemleri uygular. Kullanım alanlarından bazıları, sahtecilik tespiti, hisse senedi alım 

satımı, tedarik zinciri izleme, ağ yönetimi ve trafik yönetimi şeklinde sıralanabilir. Bu örneklerin bir 
çoğunda olay işleme süreci; yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süresi açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Karmaşık Olay İşleme ile işlenecek olan olayların çok farklı özelliklerde olması ve çıktılarının 
kullanım alanlarının çok geniş kapsamlı olmaları süreci zorlaştırmaktadır. Genel olarak, Karmaşık 

Olay İşleme motorlarının performansları; algoritmaların yürütmesine, pencere tipi/büyüklüğü gibi 

parametrelere ve kullanılabilen kaynak, gelen veri ve kural/istek sayı/tipi gibi harici parametrelere 

bağlıdır(Mendes vd., 2009). Karmaşık Olay İşleme’nin bazı öne çıkan kullanım alanları arasında 
filtreleme, sıralama, toplama/gruplama, zenginleştirme ve örüntü tanıma bulunur. 

Drools yaygın olarak kullanılan Java diliyle yazılmış bir kural motorudur. DroolsFusion ise, 

Drools’a karmaşık olay işleme özellikleri ekleyen bir modüldür. Drools, bir örüntü eşleme algoritması 
olan RETE (Jess, 2016b) algoritmasının iyileştirilmiş bir versiyonu temellidir. Esper, karmaşık olay 

işleme özellikleri taşıyanbir başka kural motorudur. Esper (Esper, 2016), ApacheStormbolt’u içinde ya 

da ApacheSamza görevi içinde ya da Spark operatörü içinde çalışarak dağıtık olarak da fonksiyon 
gösterebilir. Esper, zengin bir Olay İşleme Dili sunarak; filtreleme, toplama ve korelasyon gibi 

işlemlerin birden çok olay serisinin kayan pencereleri üzerinden yapılabilmesini sağlar. Jess (Jess, 

2016a), Java diliyle yazılmış, RETE algoritmalarını kullanan bir kural motorudur. Jess, tek başına bir 

uygulama olarak kullanılabildiği gibi bir Java kütüphanesi olarak da kullanılabilir. 
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EĞİLİMLER 

Büyük veri analiz platformların başlığında bahsedilen kalıcı saklama birimleri üzerinde işlem 

yapan bir yığın işleme aracı olanHadoop günümüzde yaygın olarak kullanılsa bile bu teknolojiyi 
geliştirmeye yönelikçok az yeni çalışma vardır. Bunun yerine, yığın veri işlemek için geliştirilen ve 

ana bellek üzerinde işlem yapan Spark ve Flink gibi yeni teknolojiler daha ön plandadır. Bu yüzden 

yığın veri işlemesi yapan teknolojileri disk üzerinde veri işleme yapan ilk kuşak ve ana bellek üzerinde 

veri işlem yapan ikinci kuşak olarak adlandıralabiliriz. İlk kuşak yığın veri işleme araçları Hadoop ile 
kapanırken, Spark ve Flink ikinci kuşak yığın veri işleme araçlarının öncüleridir. Bu kuşak 

değişiminin en önemli nedeni ise disk üzerinde yapılan yığın veri-işleme işlerinin uzun sürmesi ve 

gelişen teknoloji ile birlikte ana-bellek kapasitelerinin arttırılması ve ucuzlaması olarak görülebilir. 
Büyük veri analiz platformları başlığında bahsettiğimiz gibi yığın veri işleme, akan veri 

işleme için yaygın olarak kullanılan bir çok teknoloji bulunmaktadır. Her bir teknolojinin diğer bir 

teknoloji üzerinde başarılı ve başarısız olduğu bir çok kriter bulunmaktadır. Günümüzde şirketlerin 

hızla gelişen büyük veri teknolojilerine uyum sağlaması, yeni çıkan bir teknolojiyi kendi yazılımlarına 
entegre etmesi veya mevcut yazılımların yeni teknoloji ile değiştirilmesi ise oldukça masraflı 

olmaktadır. Bu nedenle, geliştirilmekte olan ApacheBeam(2016), ve Apache SAMOA(2016) benzeri 

mevcut büyük veri analiz platformları üzerinde belli bir soyutlama sayesinde aynı anda birden çok 
platformu destekleyen teknolojilerin geliştirilmesi önem kazanmıştır. 

ApacheBeam (2016), Google bünyesinde geliştirilen MillWheel (Akidauvd., 2013) ve 

FlumeJava (Chambersvd., 2010) gibi çalışmaların devamı niteliğinde olan ve günümüzde Google 
Cloud Data Flowteknolojişinin kullandığı programlama modelinin ve kütüphanesinin bir kısmının 

Apache lisansı ile açık-kaynak kodlu olarak sunulması ile ortaya çıkmış ve hala geliştirilme sürecinde 

yeni bir teknolojidir. ApacheBeam ile yazılan uygulamaların Google Cloud Data Flow, Spark ve Flink 

gibi birden çok veri işleme aracı üzerinde çalıştırılmasına imkan sağlaması en büyük ve yenilikçi 
özelliğidir. Bunun yanı sıra ApacheBeam’inSpark ve Flink gibi diğer yaygın olarak kullanılan veri 

işleme araçlarından temel farkı kullandığı veri akış tabanlı programlama modelidir.  

SAMOA, APACHE lisansı altında geliştirilen ve şu anda geliştirilme sürecinde olan, akan 
veriler üzerinde çalışabilecek, makine öğrenimi algoritmalarının kütüphaneleştirildiği bir uygulama 

çatısıdır. Daha önce bahsedilen araçlardan farklı olarak sürükle-bırak yöntemi ile uygulama 

geliştirmeye izin vermemektedir. Ancak SAMOA ile geliştirilen uygulamalar, popüler akan veri 
işleme araçlarından Storm, S4 ve Samza üzerinde dağıtık bir ortamda çalıştırılmasına izin vermektedir. 

Mahout ve Samoa yapı ve işlevsellik olarak birbirine çok benzemesine rağmen, Mahout yığın veri için 

tasarlanmıştır. 

Spark ve Flink platformları üzerinde büyük veri işlemek, akan veri işlemek, anlamlandırmak, 
sorgulamak ve kaynak yönetimi için çeşitli araç ve teknolojiler vardır. Bu teknolojilerin aynı zamanda 

veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmalarını barındıran SparkMLlib ve Flink ML adında 

kütüphaneleri de bulunmaktadır. Yığın veri işlemede, makine öğrenimi ve veri madenciliği 
algoritmalarını içeren yaygın olarak kullanılan Mahoutvb kütüphaneler olmasına karşın, akan veri 

işleme alanında makine öğrenimi ve veri madenciliği yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

SparkMLlib, Flink ML ve SAMOA akan veri üzerinde veri madenciliği ve makine öğrenimi 

algoritmalarının çalıştırılabileceği kütüphanelerin başında gelmektedir. Ancak, bu kütüphaneler akan-
veri işlemenin yapısı/doğası gereği, Mahout gibi yığın veri işleme yöntemi ile birlikte kullanılan veri 

madenciliği ve makine öğrenimi kütüphaneleri kadar çok algoritma desteği bulunmamaktadır. Akan 

veri için desteklenen veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmalarının önümüzde ki yıllarda 
geliştirilen teknolojiler ile veya mevcut teknolojilerin geliştirilmesi ile artacağını öngörmekteyiz.  

Nesnelerin İnterneti alanında sensörlerin ve servislerin birbirine bağlanması, makine öğrenimi 

ve veri madenciliği algoritmalarının görsel olarak modellenmesi uygulamalarında kullanılan veri akış 
tabanlı görsel programlama modelleri, akışkan veri analizi yapan platformlar için de düşünülebilir. Bu 

kapsamda veri akışı, birbirine bağlı düğümlerden oluşan grafik halinde modellenebilir. Amaç, veri 

akışını modelleyebilen alanlarında uzman kişileri akışkan veri üzerinde analiz yapabilen platformların 

alt katmanlarındaki ayrıntılarından soyutlayarak dağıtık mimaride çalışabilecek programlar 
üretmelerini kolaylaştırmaktır(Bockermann, 2014). Bu amaca yönelik olarak geliştirilme aşamasında 

olan araçlar arasında StreamFlow (Lockheed Martin, 2016), grafiksel arayüz üzerinde hızlıca iş 
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akışları geliştirmek ve geliştirilen iş akışlarını izlemek için kullanılan açık kaynak kodlu veri akışı 

işleme aracıdır. StreamFlow, sürükle-bırak tekniğini kullanan ve StormSpout’larını ve Bolt’larını 

yayınlanıp düzenlendiği modüler bir çatıyı görsel bir yönetim paneli üzerinde sunmaktadır. PipeFlow 
(Saleh ve Sattler, 2015), kullanıcıların akışkan veri işleme komutlarını yüksek seviyeli bir veri akış 

tabanlı programlama dili kullanarak oluşturmalarını sağlar. Komutlar daha sonra akışkan ver i analiz 

araçları üzerinde çalışacak şekilde çevirilir ve bu sayede kullanıcı alt katmanlarda bu araçların 

karmaşıklıklarından soyutlanır. Kullanıcılar aynı zamanda aynı ekip tarafından geliştirilen tarayıcı 
tabanlı görsel uygulama sayesinde PipeFlow için veri akışı modelleyebilirler. Bu çalışmaya benzer 

olarak Piglet (Hagedorn ve Sattler, 2015), yüksek seviyeli Pig Latin (ApachePig, 2016) dilinde yazılan 

komutları Spark, Flink, Storm gibi platformlarda çalışması için programlara dönüştürür. Piglet, farklı 
kaynaklardan gelen veriyi görsel olarak kullanıcıya sunmak için Zeppelin (ApacheZeppelin, 

2016)entegrasyonu da sunar. Tez, Eşle-İndirge işlerinin, veri akış diyagramı şeklinde 

tanımlayabilmeye imkan sunan bir uygulama çatısıdır. Bu sayede uygulama geliştiricilerin daha 

verimli ve esnek Eşle-İndirge işleri tanımlamalarına imkan sunmaktadır. 
Özellikle, büyük verinin doğası gereği, büyük veri uygulamaları için kullanılacak olan 

karmaşık olay işleme ve kural motorları, daha çok verinin karakteristiği ve kuralların 

çokluğu/karmaşıklığı ile başetmek durumunda kalmaktadırlar. Günümüze kadar yaygın olarak 
kullanılan birçok kural motoru büyük veri ile uğraşmak için gerekli gereksinimleri karşılamakta zorluk 

çekmektedirler. Bulut tabanlı ve dağıtık olarak çalışabilecek kural motorlarına olan ihtiyaç artmaktadır 

(Wang vd., 2014). Dağıtık çalışabilecek karmaşık olay işleme motorlarına ihtiyaç artasa da, bu 
motorları özellikle yatay bir şekilde ölçeklendirmek hala üstesinden gelinmesi gereken bir problem 

olarak gözükmektedir. Bu bağlamda, mevcut olan karmaşık olay işleme motorlarını, ApacheStorm 

gibi platformların boltlarının üzerinde çalıştırarak dağıtık bir yapı sağlamak mümkün olabilir(Gaunitz, 

2015). 
 

SONUÇ 

Büyük veriye çözüm olarak sunulan Hadoop vb. Ilk kuşak teknolojiler yaygın olarak yığın 
veri işleme yöntemini kullanırken, akan veri işleme yöntemini destekleyen kütüphaneleri 

bulunmamaktadır. Ancak günümüzde Nesnelerin İnterneti ve Web kaynaklarından elde edilen 

verilerin hacminin ve hızının artmasi ile birlikte yeni geliştirilen büyük veri işleme teknolojileri akan 
veri uygulamalarını destekleyecek bir altyapı ve kütüphane sunmaktadırlar.  Bu sayede tek başına 

yığın veri işleme veya akan veri işlemenin yetersiz kaldığı uygulamalarda bu teknolojilerle yazılan bir 

uygulamanın hem yığın veri işleme hem de akan veri işleme yapabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bunun yanı sıra yeni geliştirilen teknolojiler akan veri üzerinde veri madenciliği ve makine öğrenimi 
algoritmalarının çalıştırılabileceği kütüphaneler de sunmaktadırlar. Örneğin SparkMLlib, Flink ML ve 

SAMOA bu araçların/kütüphanelerin başında gelmektedir. 

Özellikle büyük verinin hızına yönelik olarak geliştirilen akışkan veri üzerinde işlem yapan 
çok sayıda uygulama çatısı ve araç bulunmasına rağmen bu alanda yeni araçlar yayınlanmaya devam 

etmektedir. Genellikle bu araçlar Twitter, Linkedin, Yahoo gibi şirketlerin kendi ihtiyaçlarına yönelik 

olarak ortaya çıktıktan sonra açık kaynak kodlu olarak bilişim endüstrisinin kullanımına 

sunulmaktadır. Bahsi geçen akışkan veri analiz platformları, alt katmanlardaki karmaşıklıkları 
sebebiyle teknik bilgisi ve büyük veri uygulamaları üzerinde tecrübesi olan insanların kullanımına 

uygundur. Bu nedenle ilgili kaynaklardan ortaya çıkan gerçek zamanlı veri, organizasyonlar tarafından 

iş süreçlerine tam olarak entegre edilememekte ve alanında uzman kişiler tarafından farklı dikeyler 
için elverişli olarak kullanılamamaktadır. Bunların gerçekleşebilmesi için, veri akışı temelli görsel 

programlama dilleriyle kullanıcıların alt katmanlardaki karmaşıklıklardan soyutlanması gereklidir. Bu 

sayede organizasyonlarda, üretim veya hizmet süreçlerinde verimliliği/hizmet kalitesini arttırabilmek 
anlık değerlendirmeler yapılarak gerçek zamanlı veriyi kullanan ufak programların ilgili ekiplerce 

hızlıca geliştirilip devreye sokulması sağlanabilir. Bu yaklaşım, makalenin giriş bölümünde bahsedilen 

Sanayi 4.0 vizyonunun gerçek anlamda oluşabilmesi için önemli bir adım olarak görülmektedir. 

Yaygın olarak kullanılan karmaşık olay işleme motorları, özellikle büyük veri alanlarında 
kullanım açısından yatay ölçeklenebilirlik anlamında eksiklikler göstermektedir. Ancak bu karmaşık 

olay işleme motorları, ApacheStorm, ApacheSpark ya da ApacheFlink gibi platformlar üzerinde 
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çalıştırılabilirse, hem ölçeklendirme problemi çözülebilir hem de büyük veri ve karmaşık olay işleme 

anlamında daha kapsamlı çözümler üretilebilir. 
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ARAŞTIRMALARA DAYALI BİR DEĞERLENDİRME 

 

Haydar YALÇIN1, Serhat BURMAOĞLU1, Kemal YAYLA2, Talih ÖZTÜRK1 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,2Ege Üniversitesi 

 

Öz 

Akıllı teknolojiler, gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan birçok ürüne entegre edilebilen özellikler 

sağlamıştır. Akıllı teknoloji kavramının hangi düzeyde ve hangi alanlara yayıldığının anlaşılması açısından 

kavramın  ortaya çıkışı ve yayıldığı araştırma alanlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, akıllı 

teknolojilerin fikir aşamasından son ürüne dönüşümüne kadar geçen sürecin bibliyografik veriler üzerinden 

incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla literatürde “Smart” kavramı ile yer alan uluslararası yayınların 

bibliyografik verilerine bağlı olarak bilimetrik analizler yürütülmüş; akıllı teknoloji uygulamalarına yönelik 

çalışmaların konu, kurum, araştırma dinamikleri ve uygulamalar bağlamında belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

sayede ülkemizde yürütülecek çalışmaların dünyada ilgili konulardaki araştırma eğilimleri ile ne kadar 

örtüştüğünü göstermek mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı teknolojiler, Nesnelerin İnterneti, IoT, Teknoloji Değerlendirme, 
Bibliyometri. 

 

EVOLUATION OF SMART MATERIALS TO SMART TECHNOLOGIES: An ASSESSMENT OF 

TECHNOLOGY BASED ON SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Abstract 

Smart Technologies have provided features that can be integrated to many products that are used 

frequently in everyday life. In order to comprehend to what extend this concept has been researched, and which 

research areas it has spread, it is important to determine the emergence of the concept of Smart Technologies and 

alterations it has had over the years. In this study the changes in smart technologies has been examined from the 

processes from ideation stage leading to product itself via scientific bibliographic data. For this purpose, the 

international scientific publications of including the concept "smart" in literature are examined, the bibliometric 
analysis conducted according to the bibliographic data.The aim of this analysis is to determine the publications’ 

sub-categories in the context of subject, institutions, research dynamics, and applications. It will be possible to 

see to what extend the future work in Turkey will be aligned with the research trends globally. 

Keywords: Smart Technologies, Internet of Things,IoT,TechnologyAssessment, Bibliometrics. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişmeler bilgisayarların gündelik yaşamımızın doğal bir parçası 

olarak algılanmasına yol açmıştır. Bilgisayarların, yaygın kullanım alanı bulması modern yaşamın 
birçok alanında kendine yer bulmasını sağlamıştır. Bu durum bilgisayarları bir araç olmaktan 

çıkararak, bireylerin farklı gerçeklik boyutlarıyla iletişim için kullandıkları bir ara yüzü haline 

getirmiştir (Gershenfeld 1999). Bir diğer ifade ile bilgisayarlar bir erişim terminali olmaktan çıkıp 
verinin insan etkileşimiyle birlikte hem yaratılıp hem yorumlandığı mecralar haline gelmiştir 

(Consolvo ve Walker 2003, Payne ve Macdonald 2004). 

Bilgisayarların nitelik ve kullanım alanları evrimsel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde 

teknolojik gelişime bağlı olarak değişim göstermiştir. Önceleri bilimsel amaçlar için tasarlanan tek 
fonksiyonlu sunucu sistemlerinden, çok fonksiyonlu kişisel bilgisayarlara, oradan da mobil 

teknolojilere erişim sağlayan bir dönüşümden söz etmek mümkündür (Saha ve Mukherjee 2003, 

Weiser 1991). Gelinen son noktada merkezi bir işletim sistemi ve bilgi işlem altyapısının tek başına 
ihtiyaçları karşıladığından  bahsetmek oldukça güçtür (Abowd ve Mynatt 2000, Dikaiakos vd.,2009, 

Krauter, Buyya ve Maheswaran 2002). 
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Klasik bilgi işlem modelinde önemli birer kısıt olarak karşımıza çıkan işlem gücü ve 

hesaplama maliyeti güncel bilgi işlem altyapısında alternatif yaklaşımlar sayesinde aşılmıştır (Conti 

vd.,2012, Saha ve Mukherjee 2003, Voas ve Zhang 2009). Güncel bilgi işlem paradigmaları, gündelik 
yaşamda kullanılan her türlü araç ve gerecin mevcut iletişim protokolleri ve yöntemlerine uyumlu 

olarak “bağlantı kurma” veya “haberleşebilme” kapasitesine sahip bir tasarım yaklaşımına göre dizayn 

edilmesine imkan vermektedir (Eiza vd.,2015, Zomaya vd.,2001). Bu sayede, coğrafi konum ve zaman 

kısıtlarından bağımsız, hızlı ve ölçeklenebilir işlem gücüyle kullanıcı isteklerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik eylemler hayata geçirilebilmektedir. Bu durum kullanıcı tercihlerinin bir kez tanımladığı ve 

kullanım alışkanlıklarına göre çalışma yapısını şekillendiren “akıllı” bilgi sistemlerinin sayısında 

anlamlı bir artış meydana getirmiştir (Conti vd.,2012, Payne ve Macdonald 2004, Perumal vd.,2008) 

Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlarla sürekli iletişim halinde olan akıllı saatler, sağlık 

verilerimizi düzenli olarak telefonunuza gönderen akıllı bileklikler, işten evimize dönerken ufak birkaç 

işlemle evinizin sıcaklığını isteğimize göre ayarlayabilen akıllı enerji çözümleri ve daha birçok 

uygulama akıllı teknolojiler arasında örneklendirilebilir (Essa 2000, Conti vd.,2012). Nesnelerin 
çevresiyle iletişim kurabilir bir yapıya bürünmesi, diğer bir ifade ile içinde bulunduğu ortamı ve 

kullanıcısını algılayabilen teknoloji olarak da tanımlayabileceğimiz akıllı teknolojiler, sensörleri de 

içeren teknolojik araçlar ağını, elektronik iletişim protokolleri aracılığıyla birbiri ile haberleşebilen 
sistemler şeklinde kurgulamayı mümkün kılmaktadır (Gubbi vd.,2013, Kumar ve Lu 2010). Başka bir 

ifade ile “calmtechnology” “ambienttechnology” ya da “ubiquitioustechnology” olarak da bilinen bu 

teknolojiler kullanıcının dikkatine ihtiyaç duymadan onun için, ona özel olarak kişiselleştirilmiş 
hizmetlerini sunarken arka planda çalışan ve gerektiğinde onu bilgilendiren mimari olarak 

adlandırabileceğimiz akıllı teknolojiler olarak bilgi sistemlerine yönelik değişimlerde yaşanan değişim 

ve uyum sürecinin sonucunda ortaya çıkmışlardır.  

Teknolojik gelişmeleri inceleyen birçok çalışma bilimsel araştırmalarla teknolojik ilerleme 
arasındaki sıkı ilişkiden söz etmiştir (Garfield ve Welljams-Dorof 1992, Sung vd.,2015). Diğer bir 

deyişle teknolojilerin kullanılabilir bir hale gelebilmesi için üç aşamalı bir gelişim sürecinden geçtiği 

gözlenmektedir. Ele alınan fenomen veya olgunun “bilimsel metotlar ile incelenmesi” ilk aşamayı, 
bulguların ticari bir değere dönüşme potansiyelinin “patent” olarak tescil edilmesi ikinci aşamayı 

oluşturmaktadır. Son aşama ise teknolojinin ticari ürünler sayesinde son kullanıcının erişimine 

sunulmasıdır (Wong ve Goh 2009, Chang, Wu ve Leu 2012, Wagner ve Wakeman 2016).  

Çalışmamızın amacı, teknolojik uygulamalar ile birlikte birçok alanda kullanım alanı bulan 

“smart” kavramının bilim insanları tarafından hangi diğer kavramlarla kullanıldığını ve bu 

kavramların oluşturduğu trendlerin bir örüntü oluşturup oluşturmadığını bilimsel yayınların analizi 

üzerinden irdelemektir. Böylece zamana duyarlı bir harita oluşturulması yardımıyla, kavramların 
birbirleri ile olan ilişkileri üzerinden dönemsel olarak hangi alanlarda “smart” kavramının öne çıktığı 

görselleştirilmiş ve kavramın tarihsel gelişimine dair görsel harita oluşturulmuştur.  

 

VERİ DERLEME STRATEJİSİ VE ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Akıllı (smart) kavramını incelenmesinde sondan başa doğru bir yaklaşımda önce teknolojinin 

temel tanımlayıcı niteliği belirlenmiştir. Teknolojilerin gelişim sürecinin anlaşılabilmesi için sübjektif 

bir değerlendirme yerine veriye dayalı değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Akıllı teknolojilerin 
geniş bir uygulama alanına sahip olması araştırmacıların bireysel bilgi ve tecrübelerinin çok üstünde 

bir veri işleme problemi doğurduğundan, akıllı teknolojiler fikir formunda yer aldıkları bilimsel 

araştırmalar üzerinden değerlendirilmiştir. Bilimsel yayınlar sahip oldukları bibliyografik bilgiler ve 
bu bilgileri analiz edebilen olgun bir akademik disiplin olan Bilimetri (Scientometrics) ile analiz 

edilebilmektedir. 

Çalışmanın veri seti, akıllı tanımına sahip  teknolojilerin ortak özelliğini anlamca en geniş 
ifade eden kelime grup veya gruplarının seçilmesiyle belirlenmiştir. “smart” kelimesi araştırmanın 

mevcut bilgi seviyesinde erişebileceği en geniş kapsama ulaştıracak anlamsal genişliğe sahiptir. 
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Araştırmada kullanılan veri seti Web of Science (WoS) veri tabanında aşağıdaki sorgu cümlesi 

kullanılarak, çevrimiçi tarama ile elde edilmiştir. 

“TI=(smart) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S, CPCI-SSH Timespan=1980-2015” 

 

Verilerin derlenmesinde sağladığı kolaylık ve dizinlediği yayınların nitelik bakımından diğer 

alternatif veri tabanlarına göre bilimsel olarak daha yüksek kalitede yayınlar içermesi nedeniyle WoS 

veri tabanı çalışmada tercih edilmiştir (Bar-Ilan, Levene ve Lin 2007). Tarama sonucunda bahsedilen 
ölçütlere göre 33,232 adet yayın bilgisine ulaşılmıştır. Elde edilen veri seti içerisinde yayın türü 

açısından herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. Çevrimiçi tarama sonucunda 1980-2015 tarihleri 

arasındaki yayınlara erişim sağlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Akıllı kavramı ile ifade edilen teknolojilerin derlenen veri seti içindeki dinamiklerine 

bakıldığında yayın dağılımının yıllara bağlı olarak artış gösterdiğini söylemek mümkündür (Şekil.1). 

 

Şekil 1. Akıllı(Smart) Kavramını İçeren Yayınların Yıllara Bağlı Dağılımı 

 

 

Yayın artış hızının 2000’li yılların başından itibaren ivme kazandığı görülmektedir. Bu 

değişimin başlıca nedenleri arasında İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması ve 2004 

yılından itibaren bilimsel yayın dizinleme hizmeti veren sistemlerin akademik yayınlara erişimi 
kolaylaştırması gelmektedir (Leydesdorff, Carley ve Rafols 2013). Web teknolojileri ile bütünleşik 

yeni bilimsel veri tabanları aynı zamanda çok farklı dilde ve türdeki yayınların dizinlenmesine imkan 

vermiştir (Hammarfelt 2010). Bu değişimlerin etkisi veri seti içerisinde yayın türlerinin çeşitliliğinde 

de kendini göstermektedir (Şekil.2).  
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Şekil 2. Yayın Türüne Göre İlk 10 Bilimsel Yayın 

 

 

Yayın türü bakımından akıllı kavramı ile ilişkili yayınları incelediğimizde bildiri ve makale 

türündeki yayınların ön planda olduğu görülmektedir. Bilimsel araştırma dinamiklerine göre bilginin 

yayılımı için seçilmiş olan yayın türleri farklılık göstermektedir (González-Albo ve Bordons 2011). 
Akademik yayın yürü olarak bildiriler, yeni araştırma konularının tartışmak ve  bilim insanlarının fikir 

alış verişi için tartışma zemini oluşturan yayın türleri olarak değerlendirilmektedir. Kapsam ve 

değerlendirme süresi bakımından sahip olduğu kısıtlar nedeniyle makale türü yayınlara göre tıp, sosyal 
bilimler gibi araştırma alanlarında daha az başvurulan kaynakları olarak değerlendirilmektedir 

(Aleixandre-Benavent vd.,2009). Ancak bazı akademik alanlarda bildiri türü yayınlar bilimsel bilginin 

birincil yayılım odağını oluşturmaktadır (Bar-Ilan 2010). Bu bakımdan akıllı kavramını içeren 
yayınların makale ve bildiri türü eserlerde yoğunlaşmış olması beklenen bir sonuç olarak 

değerlendirilmektedir.  

Bilimsel bilginin yayılımı diğer bir ifade ile bilimsel iletişim sürecinin devamlılığı açısından 

çalışmaların yayınlanmış olduğu bilimsel dergiler oldukça önemlidir. Bu nedenle akıllı kavramına 
yönelik yayınların en sık yayımlandığı yayınlar şekil 2’de derlenmiştir. Gerek bildiri, gerekse makale 

türünde yayınların yapılmış olduğu mecralar akıllı kavramı ile ilişkilendirilen teknolojilerin yayılmış 

olduğu araştırma alanlarının belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Yayınların yer aldığı 
mecraların isimleri WoS kısaltma sistemine göre hazırlanmıştır (Şekil.2). 

Bilimsel yayın türü bakımından bildiri ve dergi türü ilk iki sırada yer alırken benzer durum bu 

yayınların yer aldığı mecralar içinde geçerlidir. Şekil.2’de yer alan yayın mecralarına bakıldığında 
ağırlıklı olarak araştırma topluluklarının düzenlediği bilimsel etkinliklerin  yayınlarınınbaşı çektiği 

gözlenmektedir.  Optik ve bilgisayar bilimlerine yönelik süreli bildiri kitapları ilk iki sırada yer 

almaktadır. Bilimsel dergi olarak akıllı malzeme ve yapıları inceleyen “SMAR MATER STRUCT” 

dergisi yayın sayısı bakımından dördüncü sırada yer almaktadır. Bu derginin yanı sıra “APPL MECH 
MATER” ve “ADV MATER RES” yayınların toplandığı diğer dergiler arasında gösterilebilir.  

Bilimsel bilginin artışı ve yayınlandığı mecralar kadar erişim sağlanan bilginin çeşitliği de 

büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin olgunlaşması ve ilerleme kaydedebilmek için anlaşılması ve 
yorumlanması önemlidir. Bu gerekçeler göz önüne alındığında veri seti içerisinde yer alan yayınların 

dilleri analiz edilmiştir. Yapılan analiz dokümanların yayın dillerine göre dağılımı Tablo.1’de 

verilmiştir.    
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Şekil 3. Yayın Sayısına Göre ilk 10 Yayın Mecrası 

 

 

Tablo 1. Yayın Sayılarına Göre İlk 10 Yayın Dili 

YayınDili YayınSayısı 

İngilizce 32873 

Almanca 131 

Çince 64 

İspanyolca 31 

Fransızca 30 

Portekizce 23 

Japonca 16 

Lehçe 12 

Hırvatça 9 

Türkçe 9 

 

İngilizce, akademik veri tabanlarındaki baskın yayın dili olarak değerlendirilmektedir 

(Archambault vd.,2009). Tablo.1’de akıllı teknoloji kavramının geçmiş olduğu yayınların dillerine 

bakıldığında bu durumun doğrulandığı görülmektedir. Bilimsel yayınların tanınırlığı ve etki değerinin 
artışında araştırma ağlarında erişilebilir olması önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir.  

Akıllı kavramını içeren bilimsel çalışmaların yayın dili, türü ve dönemsel artışının etraflıca 

anlaşılabilmesi için ele alınan bilimsel yayınların üretilmiş olduğu kurumlar ve bu kurumların 

birbirleriyle oluşturmuş oldukları işbirliği ağları akıllı teknoloji kavramının gelişim sürecinde etkili 
olan kurumların anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla veri seti içer isinde yer alan 

çalışmaların yazarların bağlı oldukları kurumlar tam sayım yöntemine göre belirlenmiştir. En çok 

yayın yapan ilk 50 kurum, işbirliği ağı açısından değerlendirmeye alınmıştır. İlişki güçlerinin 
belirlenmesi için belirlenen eşik değeri minimum iki olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyişle en az 2 ve 

üstünde kez birlikte çalışma yapan yazarların kurumları ilişki ağını oluştururken değerlendirme içine 

alınmıştır. Akıllı kavramının oluşumu ve gelişiminde etkili olan ilk 50 kurumun oluşturmuş olduğu 

ilişki ağı sosyal ağ analizi kapsamında VOSviewer yazılımıyla oluşturulmuştur (Şekil.4).  
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Şekil 4. Akıllı Kavramına Yönelik Araştırmalarda Etkili Kurum İlişki Ağı 

 

 

İlk 50’de yer alan kurumların oluşturduğu ilişki ağı 9 alt ilişki kümesinden oluşmaktadır. 
Kurumların oluşturmuş olduğu ilişki ağlarında coğrafi konum MIT ve Harvard Üniversitesi için 

belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. NatlChungChengUniv ve NatlTaiwan Üniversitesi ile 

Nangyang Teknoloji Üniversitesi ile Natl Singapur Üniversitesi arasında da benzer güçlü işbirliği 
ilişkisi bulunmaktadır.  Coğrafi konumdan bağımsız olarak Kore İleri Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile 

Illinois Üniversitesi, Zeishang Üniversitesi ile N Carolina Eyalet Üniversitesi arasında coğrafi açıdan 

yakınlık bulunmamasına rağmen yine güçlü bir işbirliği ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Çin, Singapur, 
Kore, Hindistan ve Avustralya Asya Pasifik araştırma kümesini oluştururken İlişki ağının diğer yarısı 

Amerika Birleşik devletleri kökenli kurumlardan oluşmaktadır. Avrupa kıtası ise Eindhoven ve Delft 

üniversitelerini bünyesinde bulunduran Hollanda ile temsil edilmektedir. 
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Şekil 5. Araştırma Alanlarına Göre Akıllı Kavramının Yayılımı 

Akıllı kavramıyla ilişkili gelişimi araştırma alanları bakımından inceleyebilmek için WoS veri 

tabanındaki araştırma alanı (ResearchArea) verileri sosyal ağ analizi ile incelenmiştir. Ağ 

gösteriminde düğümlerin çapı ilgili kavramın geçiş sıklığına bağlı olarak değişim gösterirken renklerin 
farklılığı düğümlerin dönemsel değişimini ifade etmektedir. Sosyal ağ grafiği koordinat ekseni 
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düzeninde oluşturulmuştur. Yatay ve dikey yönde konumlanmış olan düğümler tarihsel süreçte ilk 

ortaya çıktığı dönemi ve sonrasında sıçradığı araştırma alanını ifade etmektedir. Özetle, açık mavi 

renkli “mühendislik”, “bilgisayar bilimleri” gibi düğümler akıllı kavramının ilk kez kullanılmaya 
başlandığı ve sıklıkla kullanılan araştırma alanlarını ifade etmektedir. Açık mavi renkli araştırma 

alanlarına bakıldığında akıllı kavramının anlam bilimsel  anlamına göre kullanıldığı araştırma 

alanlarının bulunduğu görülmektedir. “Psikoloji”, “Sosyal konular” ve “Eğitim araştırmaları” 

düğümleri bu açıdan değerlendirilecek kavramlardır. Bu düğümlerin yanı sıra “Fizik”, “Matematik”, 
“Termodinamik” ve “Akustik” gibi temel araştırmalara yönelik araştırma alanları da inceledikleri 

olguların nitelik ve özellikleri bakımından ilişki ağı içerisinde konumlanmışladır. Şekil.5’de yer alan 

sosyal ilişki ağını iki alt parçada ele aldığımızda “Fizik” düğümünün sağında kalan araştırma alanları 
ağırlıklı olarak Tıp ve Biyomedikal Teknolojileri ile ilişkilendirilirken; solunda kalan araştırma 

alanları Genel Mühendislik uygulamaları ile ilişkili alanlar olduğu görülmektedir. Şekil 5’in 

oluşturulmasında kullanılan yöntem ile ilgili kavramların ilk kez ortaya çıktığı dönemi göstermekle 

birlikte en sık hangi konu alanı tarafından sahiplenildiğini de göstermesi açısından önemlidir. Akıllı 
kavramının teknoloji ile yakından ilgili araştırma alanları tarafından sıklıkla incelendiği ve günümüze 

yaklaştıkça da kavramın doygunluk noktasına eriştiği ve gündelik hayatım hemen hemen her alanına 

yönelik konularda da inceleme alanı bulduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında akıllı kavramı ile ifade edilen teknolojilerin geçmişten günümüze farklı 
araştırma alanları içerisindeki gelişimi ve değişimi veriye dayalı bilimetrik bir analiz yaklaşımıyla 

incelenmiştir. Literatüre baktığımızda teknolojinin dönüşümü, sondan başa doğru teknolojik olgu, 

patent, bilimsel yayın şeklinde sıralandığı görülmektedir (Martin vd., 2011, Garfield ve Welljams-

Dorof 1992, Sung vd., 2015. Çalışmamızda bu noktada yanlılığı ortadan kaldırmak ve geniş kapsamlı 
bir değerlendirme yapabilmek için akıllı kavramı ile akıllı teknolojiler fikir noktasından 

başlayarakbilimetri yöntemi ile analiz edilmiştir. Bilimetrik yöntem sayesinde kişisel ve kurumsal 

ölçekte ilişkisel örüntüler ve temel istatistiki veriler bilgi eksikliği ve alan yanlılığından bağımsız 
yorum yapma imkanı tanımıştır. 

Akıllı teknoloji olarak adlandırılan kavramları ise son kullanıcı formunda incelemek yerine 

bilimsel yayınlar üzerinden inceleyerek, bilimsel yayınlarda kullanılan terim ve kavramlar üzerinden 
gelecekte olması beklenen değişimlere yönelik bir projeksiyon çıkarma amaçlanmıştır. 

Veri seti içerisinde yer alan araştırma alanlarını farklı akademik yayın dinamiklerine sahip 

olması sosyal ağ grafiğinde tespit edilen araştırma odaklarının güncel teknolojik kavramlarla 

eşleştirilmesini güçleştirmektedir. Bu durum gelecekte ortaya çıkması beklenen yeni teknolojilerin 
ortaya çıkış zamanın belirlenmesi açısından güçlük yaratmaktadır. Karşılaşılan bu tür güçlükler için 

veriye dayalı analizlerin gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. Ara formların belirlenmesi için 

patentler üzerinden akıllı kavramının analizi gelecekte yapılacak çalışmaların kapsayıcılığı açısından 
önemlidir. Bu çalışma, yöntem ve analiz metotları bakımından değerlendirilen akıllı teknoloji 

kavramının ilişkili olduğu yeni genişleme alanlarının belirlenmesine yönelik yeni çalışmalariçin 

başlangıç niteliği taşımaktadır. 
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İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI ÜZERİNE PİYASA 

ARAŞTIRMASI 

 

Vasfi KAHYA1, Serkan BAYRAKTAROĞLU2 
1Dumlupınar Üniversitesi, 2Sakarya Üniversitesi 

 

Öz 

Zaman hızla akıyor. Rekabette öyle. Bu acımasız dünyada var olabilmenin tek yolu daha iyi olmaktan 

geçiyor. Peki, nasıl daha iyi olunabilir. Birçok şart aynı iken ne farklılaşırsa rekabet üstünlüğünü ele 

geçirebiliriz. Bu soruya verilebilecek en kapsamlı cevap hiç şüphesiz etkili insan kaynaklarına sahip olmak 

dolayısıyla değişime hızlı adapte olan işletme yapısına sahip olmaktan geçiyor. İşletmelerin etkili çalışma 

performanslarını ölçen, fayda sağlayan işgörenini ön plana çıkaran, çalışana bağlı performans beklentisini ortaya 

koyan yazılımlar yani insan kaynakları bilgi sistemleri (İKBS) bu adaptasyonu hızlandıran önemli bir unsurdur. 

Bu çalışmanın amacı da farklı firmalara ait İKBS yazılımlarının kullanım düzeyleri, tercih edilme nedeni, 

karşılaşılan problemler, çalışan sayısına göre tercih edilen programın türü gibi kriterleri göz önünde 

bulundurarak istatistiki bir program vasıtasıyla karşılaştırmalı tablolar halinde değerlendirmeye tabi tutup sektör 

içindeki durumu ortaya koymaya çalışmaktır. Sonuç olarak SAP firmasının pazar üstünlüğünün devam 
ettirdiğini ardından hızlı bir yükselişte olan Microsoft’a ait DynamicsAX’ın geldiğini söylemek mümkündür.   

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim Sistemleri, İKBS, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri, Yazılım 

Tercihi  

 

THE MARKET RESEARCH ON THE USE OF HUMAN RESOURCES INFORMATION 

SYSTEMS 

 

Abstract 

Time is rapidly running. So is the competition. The only way to subsist in the brutal world is to be come 

better. Well, how can we be better? While many conditions are the same, what must differ to get the competitive 

advantage. The most comprehensive answer that can be given to this question is undoubtedly to have effective 

human resources and therefore to have a business structure which quickly adapts to change. Softwares which 

measure the effective working performances, bring the employee who is useful to thefore front, put forth 

performance expectation connected to the staff, namely human resources information systems (HRIS) are 

important factors to accelerate this adaptation. The aim of the study is to evaluate HRIS softwares in the form of 

comparativetablesbymeans of a statistical program bytakingintoaccountcriterialikethelevel of theuse of HRIS 
softwares belong to different firms, the reason why they are preferred, problems faced, the type of program 

preferred according to the number of employees and try to put forward the situation in the sector. As a result,it is 

possibleto say that SAP company has been able to continue the market superiority and then Dynamics AX 

belong to Microsoft that  has a rapidrise has appeared. 

Keywords: Management Information System, HRIS, Human Resource Information System, Software 

Selection 

 

GİRİŞ 

Günümüzün çalkantılı ve hızlı değişen çevre koşullarında faaliyet gösteren işletmelerin bu 

değişime ve dönüşüme uyum sağlamaları hayati önemdedir. Açık sistem olan her yapı ise bu 

değişimden payını almakta hayatta kalabilmek ve faaliyetlerine devam edebilmek için yeni düzene 
uyum sağlamak zorundadır (Armstrong vd.,1999). Rekabetin olabildiğince arttığı, yeninin bile çok 

hızlı eskidiği günümüzde bu hıza ayak uydurmanın yolu değişime hızlı adapte olabilmekten 

geçmektedir. Bilgi teknolojileri sistematik bir yapı içinde çalıştığından işletmelerin bu durumuna 

çözüm sunan yapılar olarak nitelendirmek mümkündür (Ngai vd., 2008). Kaynakların doğru 
yönetilmesi, hızlı ve doğru kararlar almak, maliyetleri düşürmek, memnuniyeti arttırmak gibi hayati 

konularda bilgi sistemlerinin önemi ortadadır. 
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Bilgi sistemlerindeki bu değişim insan kaynakları (İK) bölümlerini de etkilemiş insan 

kaynakları bilgi sistemleri (İKBS) kullanımına yöneltmiştir (Appleton, 1997).İşletmelerde insan 

kaynakları bilgi sistemleri kullanımının giderek yaygınlaşması insan kaynakları yönetimi ve teknoloji 
ilişkisine ortaya koymaktadır (Aras, Bayraktaroğlu, 2013).Rekabet edebilmenin yolu aynı işi daha iyi 

yapmaktan geçmektedir. Fakat işletmeler için kullanılan ekipmanlar aynı olduğu düşünülürse bu farkı 

oluşturacak olan çalışan yani ‘insan’ olacaktır. İnsana verilen değer ise bu yüzden her geçen gün 

artmaktadır. İnsan ya da çalışan öneminin bu denli artışı işletmeleri yeni arayışlara sevk etmiş ve 
stratejik insan kaynakları dolayısıyla İKBS konusunu gündeme getirmiştir.  

İnsan kaynakları bilgi sistemleri bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik İK bölümleri için 

en önemli gelişmelerden biridir (Freel, 2005). Bu sistemler sayesinde insan kayakları planlaması, iş 
analizi, işe alımlar, eğitim önerisi ve takibi, performans değerleme, ücret yönetimi ve kariyer planlama 

gibi süreçleri etkin ve verimli şekilde sürdürebilmektedir. Böylece süreçlerde etkinlik sağlanarak 

işletmeler için önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu avantajlardan bazıları; hızlı ve doğru  

bilgi akışı, etkili planlama ve kontrol, süreçler arası koordinasyon, raporlama ve analiz gibi konulardır. 

Bu çalışma ile piyasada faaliyet gösteren İKBS yazılımlarını daha iyi tanıyabilmek 

kullanıcılar açısından hangi yazılımın hangi durumlarda tercih edildiğini görebilmek, muhtemel 

problemleri ortaya koyabilmek ve tercih edilme sebeplerinin altında yatan gerçekleri bulmaya 
çalışılmaktadır. 

 

ÖNE ÇIKAN YAZILIM FİRMALARI 

Sap 

SAP, merkezi Walldorf, Almanya’da bulunan, Avrupa’nın en büyük yazılım işletmesidir. 

Türkiye’nin en büyük 500 işletme arasında yer alan, 200’ü aşkın işletmeyehizmet veren SAP, 

kurumsal uygulama yazılımları pazarının %50’sine yakın birbölümünehakimdir. SAP Türkiye, 
işletmenin 65. ülke ofisi olarak 2001 Temmuz ayındaTürkiye’deki ofisinin kuruluşunu tamamlamıştır. 

Türkiye çapında toplam 1.000 müşterisibulunan SAP Türkiye’nin son 5 yıldır, yılda ortalama %20’lik 

bir büyümegerçekleşmektedir (Uluköy, 2012). 

SAP İnsan Kaynakları Modülü, bir işletmenin işe alma sürecinden başlayarak, personel ile 

ilgili olabilecek tüm süreçlerini içeren kapsamlı bir yazılımdır (Brakely, 1999). İnsan Kaynakları 

Modülü son derece esnek bir yapıda olup, her işletmenin İnsan Kaynakları süreçlerini içerecek şekilde 
tasarlanmıştır.SAP / R3 İnsan Kaynakları modülünde personelinizin her türlü verisini saklayabilir, 

firma içi ve firma dışı eğitim ve aktiviteleri organize edebilir, bordro ve yasal raporlarını çıkartabilir, 

değerlendirmelerini yapabilir, ücretler yönetilebilmektedir. Kariyer haritaları tanımlayarak kariyer 

planları yapabilir, gelişim planlaması ile oryantasyon ve diğer gelişim süreçlerinizi otomatize 
etmemize yardımcı olmaktadır. 

Dynamics AX 

Axapta yazılımı, ilk olarak 1998’deDanimarka’lı Damgaard firması tarafından üretilmiştir. 
Daha sonra 2002 yılında bir başka yazılım şirketi olan Navision Software ile birleşerek yoluna devam 

etmiş en nihayetinde de 2003 yılında Microsoft tarafından satın alınması ile Microsoft Business 

Solutions ürün ailesine dahil olmuş ve 2006 yılında Microsoft Dynamics AX olarak isim 

değiştirmiştir.           

Microsoft Dynamics AX’aentegre olarak çalışan farklı insan kaynakları modülleri mevcuttur. 

Fakat bunlardan en çok bilineni ve kullanılanı BorAX’tır. Microsoft Dynamics AX üzerinde 

geliştirilen BorAX, kurum çalışanlarına ait yasal mevzuata uygun temel bordro ve personel işlemlerini 
düzenlemektedir. Çalışanların tahakkuk işlemleri ile SSK, Çalışma Bakanlığı, İŞKUR gibi kamu 

kurumlarına verilmesi gereken evrakların, belgelerin sistem tarafından oluşturulduğu, takibinin 

yapıldığı etkin ve kolay uygulanabilir bordro ve personel yönetimi uygulamasıdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Danimarka
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Oracle 

Dünyanın en kapsamlı, açık ve entegreişyazılım ve donanım sistemleri şirketi olan Oracle, 

global olarak 108.000 çalışanı 20.000’den fazla işortağıyla 145 ülkede380.000’den fazla müşteriye 
hizmet vermektedir. Oracle Türkiye 1989 yılında %100 yabancı sermeye ile kurulmuşTürkiye’deki ilk 

uluslararası yazılım işletmesidir. Müşterileri arasında Fortune Global 100 listesinde yer alan tüm 

işletmelerin bulunduğu Oracle, kurulduğu 1977 yılından bu yana, müşterilerinin gereksinimlerini tüm 

ayrıntılarıyla kavrayarak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreterek bilişim alanında yenilikçi ürünler 
sunmaktadır. Kesintisiz inovasyon, ihtiyaca göre özelleştirilebilir sistemler, düşük maliyet ve yüksek 

seviyeli verimlilik sağlama anlayışıyla hareket eden Oracle, sunduğu yenilikçi teknoloji çözümleriyle 

müşterileri adına rekabet avantajı sağlamaktadır (Uluköy, 2012). 

Oracle’ın insan kaynakları için kullanmış olduğu modüleOracle Human Capital Management 

(HCM) denilmektedir. İşe alım yönetim sürecinden başlayarak doğru yeteneklere ulaşım, yıldız 

adaylara erişim, adayları değerlendirirken doğru soruların belirlenip analiz edilmesi, performans ve 

hedef yönetimi, süreç akışının daha verimli hale getirilmesi ve tüm bunların sonucunda yetenek 
planlama, yedekleme, kariyer planlaması için gerekli çözümler, Oracle İnsan Kaynakları Uygulamaları 

(Oracle HCM) ile mümkün olabilmektedir. Personel programı olarak da isimlendirilebilecek bu 

program ile kurumlar tüm dünyada geçerli olan bir İnsan Kaynakları İş Süreçleri modeline uygun bir 
İK yapısı kurma avantajına sahip olmaktadırlar. 

Logo Business Solution (LBS) 

LBS, Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşudur. 1984 yılında kişisel bilgisayarlar 
için mühendislik yazılımları geliştirmek üzere işdünyasına atılan LBS, bugün bilişim teknolojilerine 

odaklı bir ileri teknoloji grubu haline gelmiştir. LBS kurulduğu günden bu yana sektöründe ürünlere, 

hizmetlere, işsüreçlerinegetirdiği innovasyonlarla Türk yazılım sektörünün sürükleyici, yenilikçi lideri 

olmuştur. 2000 yılında halka açılan LBS, Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim sistemidir. 

LBS, işletmelerin çağdaşyönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini 

uluslararası standartlar doğrultusunda yöneterek, verimlilik ve karlılığın artmasını sağlayan çözümleri 

üretmektedir (İlhan, 1998). Bu çözümler arasında çeşitli büyüklüklere göre özel tasarlanmışkurumsal 
kaynak yönetimi, sektörel çözümler, tedarik ve talep zinciri otomasyonu, işsüreçleri tasarım 

danışmanlığı ve işzekası çözümleri gibi ürün ve hizmetler sayılabilir.Logo yazılıma ait farklı insan 

kaynakları modülleri bulunmaktadır. Bu modüller Logo Tiger HR, Logo J-Guar HR, Netsis HR ve 
Bordro+ olarak farklı işletme büyüklüklerine ve kullanıcı beklentilerine cevap verebilecek nitelikte 

tasarlanmış yazılımlardır.   

Netsis 

Netsis 1991 yılında kurulan ve farklı sektör ve iş kollarına kurumsal iş yazılımları geliştiren 
yüzde yüz yerli sermayeli bir firmadır. NetİKSolarak bilinen insan kaynakları modülü iş gerekleri 

açısından entegre çözümler sunabilen bir modül olarak üretilmiştir.2013 yılına kadar kullanılan ve 

kullanıcı sayısı 10 ülkede 40.000’i aşan şirket yine piyasadaki en büyük rakibi olanLOGO’ya satılarak 
piyasadan çekilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu çalışmada Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri üzerine eklenen İnsan Kaynakları Bilgi 
Sistemleri (İKBS) yazılımlarının piyasadaki kullanıcı kitlesi, yaşı, kullanılan yazılım türü ile ne kadar 

zamandır kullanıldığı, tercih edilen yazılımın tercih edilme nedeni, tercih edilen yazılım ile 

karşılaşılan problemler ve personel sayısı ile tercih edilen yazılım üzerine görüşleri alınan firmaların 
sonuçları istatistiki bir program vasıtasıyla çapraz tablolar haline getirilip değerlendirmeyetabi 

tutulmuştur.  
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Türkiye’de İKBS kullanıcılarını bir bütün halinde listeleyen kuruluş bulunmamaktadır.Bunun 

için SAP, Oracle,  Netsis, Microsoft Dynamics AX, Logo, Uyumsoft ve sektörde faaliyet gösteren 

danışmanlık firmalarının referans listelerinden İKBS kullanan şirketler tespit edilmiş ve bu şirketlerle 
iletişime geçilmeye çalışılmıştır. Burada esas dikkat edilen husus ise İKBS kullandığını ifade eden 

işletmelerin İKBS yazılımlarının tüm fonksiyonları kullanıyor olması ya da asgari stratejik İKY’yi 

destekleyen fonksiyonları kullanıyor olmasıdır. Çok sayıda firmanın sadece İKBS modülleri içinde 

bordrolama ve izin takibi gibi basit uygulamaları kullanıyor olması gerçek manada hedef kitlemiz 
olmamıştır. Mümkün olduğunca İKBS’yi basit düzeyde kullanan bu işletmeler elenmiş kapsamlı 

kullanıcılarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma için üretici firmaların ve danışman şirketlerin vermiş 

olduğu referans listelerindeki 225 firmaya özel bir araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından anketler 
uygulanarak veriler elde edilmeye çalışılmış 112 adet firmanın dönüşü ile araştırma tamamlanmıştır. 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Yapılan araştırma ile ilgili ilk olarak demografik özellikleri tablo halinde sunulmuştur. 

Demografik araştırmada katılımcılara şu sorulara yanıt vermeleri istenilmiştir. Cinsiyet, eğitim alanı, 
yaş ve eğitim düzeyi soruları sorulmuştur. Aşağıdaki tabloda bunlara ait frekanslar ve yüzdelik 

oranları verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Örneklemine İlişkin Demografik Veriler 

Cinsiyet Frekans Yüzde Eğitim Alanı   

Kadın 61 54,5 Mühendislik 11 9,8 

Erkek 51 45,5 İİBF 99 88,4 

Toplam 112 100.0 Diğer 2 1,8 

   Total 112 100,0 

Yaş Frekans Yüzde Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde 

20-27 38 33,9 Lise 5 4,5 

28-35 51 45,5 Önlisans 3 2,7 

36-43 19 17,0 Lisans 82 73,2 

44-51 3 2,7 Yüksek Lisans 22 19,6 

52 ve üzeri 1 ,9 Total 112 100,0 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerinin Tablo 1’de dağılımına göre 61 katılımcının (%54,5) 

kadın, 51 katılımcının ise (% 45,5) erkek olduğu görülmektedir. Oranların bir birine yakın olması her 
iki cinsinde sektörde rahatlıkla çalışabildiğini göstermektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların Tablo 

1’deki yaş dağılımlarına göre; 38 katılımcı (%33,9) 20-27 yaş aralığında, 51 katılımcı (%45,5) 28-35 

yaş aralığında, 19 katılımcı (%17) 36-43 yaş aralığında, 3 katılımcı (%2,7) 44-51 yaş aralığında ve 1 
katılımcı da (%0,9) 52 ve üstü yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır.Araştırmaya katılanların eğitim 

alanı dağılımlarına göre; 11 katılımcı (%9,8) mühendislik, 99 katılımcı (%88,4) İİBF ve 2 katılımcı 

(%1,8) ise diğer alanlardan mezun olan kişilerden oluşmaktadır.Araştırmaya katılanların eğitim 

düzeylerinin dağılımlarına göre; 5 katılımcı (%4,5) lise mezunu, 3 katılımcı (%2,7) ön lisans, 82 
katılımcı (%73,2) lisans, 22 katılımcı (%19,6) yüksek lisans mezunu kişilerden oluşmaktadır. 
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Karşılaştırmalı Tablolar 

Tablo 2. Kullanılan Yazılım Türü ile Kullanım Süresi Çaprazlama Tablosu 

 
Kullanım Süresi 

Total <1 yıl 1 yıl <...< 3 yıl 3 yıl <...< 5 yıl 5 yıl <...< 7 yıl 7 yıl ve üzeri 

Yazilim 

SAP 
5 7 18 5 3 38 

4,5% 6,3% 16,1% 4,5% 2,7% 33,9% 

Dynamics AX 
2 8 10 4 2 26 

1,8% 7,1% 8,9% 3,6% 1,8% 23,2% 

Oracle 
1 1 1 0 3 6 

,9% ,9% ,9% ,0% 2,7% 5,4% 

Mikro 
1 3 0 0 0 4 

,9% 2,7% ,0% ,0% ,0% 3,6% 

Link 
0 1 2 0 0 3 

,0% ,9% 1,8% ,0% ,0% 2,7% 

LBS (Logo) 
0 3 1 0 2 6 

,0% 2,7% ,9% ,0% 1,8% 5,4% 

Uyumsoft 
0 0 1 1 0 2 

,0% ,0% ,9% ,9% ,0% 1,8% 

IAS 
0 0 2 1 0 3 

,0% ,0% 1,8% ,9% ,0% 2,7% 

Netsis 
0 4 2 1 4 11 

,0% 3,6% 1,8% ,9% 3,6% 9,8% 

Humanist 
0 2 1 1 2 6 

,0% 1,8% ,9% ,9% 1,8% 5,4% 

Diğer 
0 2 1 2 2 7 

,0% 1,8% ,9% 1,8% 1,8% 6,3% 

Total 
9 31 39 15 18 112 

8,0% 27,7% 34,8% 13,4% 16,1% 100,0% 

 

Kullanılan yazılım türü ile kullanım sürelerinin çaprazlandığı Tablo 2’de katılımcıların 

yarısından fazlasının (%62,5)  1 yıl <...< 3 yıl ve 3 yıl <...< 5 yıl arasında kullanıma sahip olduğu 
görülmektedir. Yazılım açısından bakıldığında ise gözlem sayısına bağlı olarak katılımcıların %33,9’u 

SAP kullandığını görebiliyoruz.  SAP kullanan firmaların genel olarak yoğunlaştığı bir yıl aralığı 

olmamakla birlikte son 5 yıl ve altında daha fazla tercih edildiği söylenebilir. İlaveten yapılan 
araştırma neticesinde kullanıcılar tarafından her zaman tercih edilen bir yazılım olduğunu Tablo 2’den 

çıkarmak da mümkündür.  

Bir diğer dikkat çeken yazılım ise Dynamics AX olmaktadır. Yapılmış olan çalışmada 

kullanım oranı %23,2 ile SAP’ den hemen sonra gelmektedir. 5 yıl ve üzeri verilere bakıldığında genel 
kullanım oranı olan %23,2’lik pay içinde sadece %5,4 pay sahibi olmuştur. Bu durum 5 yıl ve üzeri 

kullanımlarda Dynamics AX’ın son 5 yıl içinde bu çalışma verilerine göre daha çok kullanıldığını 

göstermektedir. 5 yıl ve altı değerlere bakıldığında ise artan bir grafik olduğunu görüyoruz ve genel 
olarak %23,2’lik kullanım oranı içinde %17,8’ini temsil etmektedir. Bu değer yüzde yüze göre 

yorumlandığında yaklaşık olarak %77’ye denk gelmektedir.  Özellikle 3 yıl <...< 5 yıl arası kullanımı 

olan firmalar arasında bu çalışma için en çok tercih edilen firmalardan olması son dönemde Microsoft 
tarafından üretilen Dynamics AX’ın hızla yaygınlaştığını göstermektedir.  
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Tablo 3. Tercih Edilen Yazılım Türü İle Tercih Edilme Sebebinin Çaprazlama Tablosu 

 Tercih Edilen Yazılım Türü 

Total SAP 
Dynamics 

AX Oracle Mikro Link 
LBS 

(Logo) Uyumsoft IAS Netsis Humanist Diğer 

T
er

ci
h
 E

d
il

m
e 

S
eb

eb
i 

Daha hızlı ve 
doğru karar 

vermeye 
yardımcı olur. 

4,5% 3,3% ,9% ,6% ,3% ,6% ,3% ,3% 1,8% 1,2% ,9% 14,6% 

Müşteri 
memnuniyetini 

arttırır. 
,9% ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,3% ,0% 2,4% 

Verimliliği 
arttırır. 

6,0% 3,6% ,9% ,6% ,3% ,6% ,0% ,9% 2,4% 1,2% ,9% 17,3% 

Daha hızlı bilgi 
paylaşımı sağlar 

7,7% 5,4% ,6% ,6% ,9% 1,5% ,6% ,3% 1,8% 1,2% 1,8% 22,3% 

Maliyet avantajı 
sağlar 

,6% ,6% ,3% ,0% ,6% ,0% ,0%  1,2% ,0% ,3% 3,6% 

Etkili planlama 

ve kontrol sağlar 
6,0% 4,8% 1,2% ,3% ,0% ,6% ,6% ,6% ,9% ,6% ,9% 16,4% 

Süreçler 
arasında 

koordinasyon 
sağlar. 

6,3% 3,9% 1,2% 1,2% ,0% 1,5% ,3% ,3% ,3% ,6% 1,5% 17,0% 

Müşteriye hızlı 
cevap verme 

kabiliyeti sağlar 

1,2% ,6% ,0% ,3% ,0% ,3% ,0% ,0% ,3% ,3% ,0% 3,0% 

Karlılığı arttırır ,9% ,6% ,3%  ,6% ,3% ,0% ,3% ,6% ,0% ,0% 3,6% 

Total 33,9% 23,2% 5,4% 3,6% 2,7% 5,4% 1,8% 2,7% 9,8% 5,4% 6,3% 100,0% 

 

Tablo 3’ü incelediğimizde ise tercih etme nedenleri arasında en çok öne çıkan %22,3 ile 

“Daha hızlı bilgi paylaşımı sağlar” seçeneği olmuştur. Bu seçeneği istisnasız tüm yazılım kullanıcılar 

tercih etmiştir ve herkes tarafından tercih edilen tek seçenek olma özelliğine sahip olmuştur. Sırasıyla 
“Verimliliği arttırır” %17,3; “Süreçler arasında koordinasyon sağlar” 17,0%; “Etkili planlama ve 

kontrol sağlar” 16,4% ile öne çıkan seçenekler arasındadır. 

SAP yazılımı kullanan firmalar arasında Daha hızlı bilgi paylaşımı sağlar %7,7;  Süreçler 
arasında koordinasyon sağlar %6,3; Verimliliği arttırır %6,0; Etkili planlama ve kontrol sağlar %6,0 

paya sahiptir. SAP kullanıcıların toplam tercihler içindeki payı  %33,9 dur. Bu dört tercih sebebinin bu 

pay içinde karşılık geldiği oran ise %26 dır. 
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Tablo 4. Tercih Edilen Yazılım ile Karşılaşılan Problemlerin Çapraz Tablolarla Karşılaştırmalı 

İncelenmesi 

  Tercih Edilen Yazılım Türü 

Total 
  

SAP 
Dynamics 

AX Oracle Mikro Link 
LBS 

(Logo) Uyumsoft IAS Netsis Humanist Diğer 

K
ar

şı
la

şı
la

n
 P

ro
b
le

m
 T

ü
rl

er
i 

Yanlış Yazılım 
Seçimi 

2,1% 2,1% ,6% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% 6,8% 

Yetersiz Eğitim 6,5% 4,2% ,6% ,6% ,3% 1,2% ,0% ,3% ,9% ,6% ,9% 16,1% 

Düşük üst 
yönetim katılımı 
ve desteği 

,9% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,9% ,0% ,0% 3,0% 

Zaman Aşımı 1,2% 1,2% ,3% ,0% ,3% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% 3,6% 

Proje Liderinin 
Eksikliği 

1,5% 1,2% ,3% ,0% ,3% ,3% ,0% ,3% ,0% ,3% ,0% 4,2% 

Yüksek Maliyet 3,3% ,9% ,0% ,0% ,3% ,6% ,0% ,0% ,9% ,3% ,0% 6,3% 

Stratejik 
düşünme ve 

planlama 
eksikliği 

1,5% 2,1% ,3% ,0% ,0% ,3% ,0% ,3% ,6% ,6% ,3% 6,0% 

Değişime Direnç 1,8% 2,7% ,9% ,6% ,0% ,3% ,6% ,6% ,3% 1,2% ,9% 9,8% 

Yetersiz 
Danışmanlık 
Desteği 

7,4% 3,3% ,9% ,3% ,3% 1,2% ,3% ,6% 2,1% ,3% ,9% 17,6% 

Sorunla 
Karşılaşılmadı 

7,4% 4,8% 1,5% 1,8% ,9% ,9% ,6% ,0% 3,9% 1,8% 2,7% 26,2% 

Diğer ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% 

Total 33,9% 23,2% 5,4% 3,6% 2,7% 5,4% 1,8% 2,7% 9,8% 5,4% 6,3% 100,0% 

 

Tablo 4 incelendiğinde karşımıza dikkat çekici bir sonuç çıkmaktadır. Katılımcıların %26,2’si 
kurulum ve kullanım sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Fakat buna 

karşılık sorunla karşılaşan firmaların ise problem olarak belirttiği maddeler yetersiz eğitim %16,1;  

yetersiz danışmanlık desteği %17,6 ve bunlara en yakın %9,8 ile değişime direnç maddesi yer almıştır. 

Bu üç maddenin toplam yüzde değeri ise %43,5 ile yüksek bir orana sahiptir. Bu üç maddeye 
dikkatlice baktığımızda yetersiz eğitim, yetersiz danışmanlık desteği ve değişime direnç sorunlarının 

eğitim eksikliğine bağlı olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Yani kurulum ve kullanım 

sırasında yeterli eğitim sağlanmış olsa firmalarımızda kurulum ve kullanım ile ilgili büyük oranda 
sorunun ortadan kalkacağı yönünde çıkarım yapılabilir. 

Daha önceki çalışmalarda sorun olarak ifade edilen üst yönetim desteği (%3), yüksek maliyet 

(%6,3),  yanlış yazılım seçimi (%6,8) gibi sorunların bu çalışmada oransal olarak düşük çıkması da bu 

tip problemlerin artık faydaları görüldükçe yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığı yönünde fikir 
vermektedir. 
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Tablo 5. Personel Sayısı ve Tercih Edilen Yazılım Türünün Çaprazlanması 

  Personel Sayısı 

Total   0-250 251-500 501-750 751-1000 1001 ve üzeri 

T
er

ci
h
 E

d
il

en
 Y

az
ıl

ım
 T

ü
rü

 

SAP 
1 14 8 3 12 38 

,9% 12,5% 7,1% 2,7% 10,7% 33,9% 

Dynamics AX 
9 3 1 5 8 26 

8,0% 2,7% ,9% 4,5% 7,1% 23,2% 

Oracle 
2 3 0 1 0 6 

1,8% 2,7% ,0% ,9% ,0% 5,4% 

Mikro 
0 2 1 1 0 4 

,0% 1,8% ,9% ,9% ,0% 3,6% 

Link 
2 0 1 0 0 3 

1,8% ,0% ,9% ,0% ,0% 2,7% 

LBS (Logo) 
0 2 1 3 0 6 

,0% 1,8% ,9% 2,7% ,0% 5,4% 

Uyumsoft 
0 1 0 0 1 2 

,0% ,9% ,0% ,0% ,9% 1,8% 

IAS 
1 1 1 0 0 3 

,9% ,9% ,9% ,0% ,0% 2,7% 

Netsis 
2 1 3 1 4 11 

1,8% ,9% 2,7% ,9% 3,6% 9,8% 

Humanist 
0 0 2 0 4 6 

,0% ,0% 1,8% ,0% 3,6% 5,4% 

Diğer 
2 2 0 1 2 7 

1,8% 1,8% ,0% ,9% 1,8% 6,3% 

Total 19 29 18 15 31 112 

17,0% 25,9% 16,1% 13,4% 27,7% 100,0% 

 

Kullanılan yazılım ile personel sayıları bakımından yapılan karşılaştırmada gruplar arasında 
büyük farklılıkların olmadığı görülmektedir. 1001 ve üzeri çalışanların oranı %27,7 ile en büyük paya 

sahiptir. gruplar arasında en yüksek oran %27,7 ile %13,4 arasında değişmektedir. 

SAP yazılımı kullananların burada da etkisi hissedilmektedir. Her guruptan SAP kullanıcıları 

mevcuttur. Özellikle 1001 ve üzeri çalışanı olan firmaların daha yoğun olarak SAP kullandıklarını 
Tablo 5’e bakarak söylenebilmektedir.   
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SONUÇ 

Çalışmada katılımcılara uygulama öncesi ile uygulama safhalarında İKBS tercih etme 

nedenleri,  İKBS kurulum ve kullanım sırasında karşılaşılan problemler ve kullandıkları yazılım türü 
gibi ifadeler yöneltilmiştir. Bu ifadelerden yola çıkarak İKBS kullanıcıların başarısını arttırmak için 

önemli sonuçlar saptanmıştır. Çalışmaya katılan işletmelerin İKBS tercih etme nedenlerine ilişkin 

ifadelerine göre daha hızlı bilgi paylaşımı sağlar en önemli neden olarak görülmektedir. Bu durum 

koordinasyon içinde olması gereken kişiler arasında güçlü bir paylaşım sağlaması bakımından ve 
kararların hızlı alınması için en önemli tercih sebebi olarak görülmüştür. Yine bu tercihin önemli 

oluşunu paylaşımın günümüzde çok değerli olduğuna ve karar verme sırasında doğru bilgi ile hızlı iş 

yapma isteğine bağlanabilir. İnsan kaynakları bölümleri için hızlı bilgi akışı, bilginin doğru şekilde 
paylaşılması, kullanışlı çıktılar ve verimlilikteki artış vazgeçilmez unsurlar haline gelmiştir. Tercihler 

arasında verimliliği arttırır ve süreçler arasında koordinasyon sağlar ifadeleri de katılımcılar arasında 

tercih sebebi olarak görülmüştür. İK çalışanları bu sayede rutin işleri daha hızlı yapmakta ve stratejik 

işlere daha fazla zaman ayırabilmektedir.  

Çalışmaya katılan işletmelerin İKBS kurulum ve kullanım esnasında karşılaştıkları durumlara 

ilişkin ifadelerine göre “herhangi bir sorunla karşılaşmadık” diyenlerin oranı sorunla karşılaşılan diğer 

durumlara göre daha yüksek olması işletmelerin artık bu tür sistemlere hazır olduklarını kullanmaya 
karşı istekli olduklarını ifade etmektedir. Buradan şöyle bir sonuçta çıkarmak mümkün olacaktır ki o 

da artık bilgi sistemlerine karşı olan değişime direnç sorunun ortadan yavaş yavaş kalkmasıdır. Diğer 

taraftan sorunla karşılaşılan ifadelerde ise en çok payı “yetersiz danışmanlık desteği ve yetersiz 
eğitim” almıştır. Her iki probleme de bakıldığında ortak noktaları yeterli bilgi düzeylerinin 

olmayışından dolayı yaşanan problemler olduğu anlaşılmaktadır. İKBS kullanmayı tercih eden bir 

işletmenin yeterli düzeyde sistem kullanımı için eğitim alması büyük oranda yaşanacak muhtemel 

problemin ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Eğitim, sadece sistemin ilk kurulum aşamasında değil 
sistem kullanımı arttıkça ve sistem kendini yeniledikçe devam etmesi gerekir. Bu sayede kullanıcı yeni 

fonksiyonlardan daha fazla verim elde edebilir. Dikkat edilmesi gereken husus kullanıcı performansı 

hangi düzeyde ise sistem performansı da o düzeyde olacağıdır.  

Katılımcılar için İKBS kurulum ve kullanım esnasında karşılaştıkları problemlerin 

dağılımlarına göre “düşük üst yönetim katılımı ve desteği” ise en az öneme sahip problem olarak 

görülmektedir.  Önceki çalışmaların aksine artık üst yönetim yeni sistemlerin kabulü ve kullanımı 
konusunda yeterli destek verdiği çalışmamızın diğer önemli bulgularından biri olmuştur. 

Çalışmaya katılan işletmelerin demografik özelliklerine bakıldığında, çalışmaya farklı 

sektörlerden dengeli sayılabilecek dengeli bir katılım olduğu görülmektedir.  Çalışmaya en yüksek 

katılım imalat sektörü olurken otomotiv, inşaat, metal/kimya sektörleri de önemli paya sahip olmuştur. 
İmalat sektörü daha çok SAP, Dynamics AX ve Oracle kullanırken, perakende sektöründe ise SAP’nin 

üstünlüğü dikkat çekmektedir. Gıda sektörü için programlar arası dengeli sayılabilecek bir durum 

varken, finans sektörü için Humaist’in yoğun olarak tercih edildiği görülmektedir.  

Genel olarak bakıldığında çalışmaya katılan işletmelerin en fazla tercih ettiği yazılım SAP 

olmuştur. Bu çalışmaya göre pazardaki payı yaklaşık %34 civarındadır. Literatürde yapılan diğer 

çalışmalarında gösterdiği gibi bu alanda pazar liderliğini korumaktadır. Dikkat çekici diğer bir yazılım 

ise Dynamics AX olmuştur. Son 5 yılda pazarda önemli bir paya sahip olduğu görülmüştür. Yapılan 
araştırmada %23’lük pazar payına sahiptir. İşletmelerin İKBS yazılımları kullanma oranları son 5 

yılda artış gösterdiğini araştırma göstermektedir. Son 5 yılda İKBS kullandığını ifade edenişletmelerin 

oranı yaklaşık %70 civarında olmuştur. Giderek artan ve gelişen bu pazarın oyuncuları elbette her 
geçen gün daha iyi ürünler ve entegre çözümler sunmaya devam edeceklerdir. Yapılan araştırma 

neticesinde Oracle gibi köklü firmaların en azından bizim çalışmamız açısından eski gücünü 

kaybettiğini söylemek mümkündür.  
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Abstract 

With the changing pace of the new world, the mobile phone and its usage is also on its pace. The 

mobile phone data growth is increasing every second as the number of its users is increasing with a dynamic 

speed. Analyzing, processing this kind of text data on a very large scale is also a serious issue with its security in 

mind. This survey based research will help in understanding different big data handling methods and shall define 

an organized flow on big data using cloud computing architectures. These solutions can be helpful for cell phone 
text data analysis. Different kind of big data processing frameworks and models will be discussed as big data 

processing strategies. Finally, we will discuss some of the security level issues as well on could point of view. 

Keywords: Cloud Computing, Big Data, Cell Phone Text Data, Optimization. 

 

CEP TELEFON METİN OPTİMİZASYONU İÇİN BULUT BİLİŞİM TABANLI BÜYÜK VERİ 

ANALİTİĞİ 

 

Öz 

Yeni dünyanın değişen hızıyla birlikte mobil telefonlar ve kullanımlarındaki artış da devam etmektedir. 

Mobil telefon verilerindeki büyüme, kullanıcı sayılarındaki dinamik artış hızından ötürü her saniye artmaktadır. 

Güvenlik öncelikli bir yaklaşımla çok büyük ölçekteki bu verileri analiz amacıylaproses etmek ise çok önemli bir 
konudur. Anket tabanlı bu araştırma farklı büyük veri yönetme yöntemlerini ve bulut bilişim mimarilerindeki 

organize veri akışını anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu çözümler, mobil telefon metin verilerinin analizinde 

yardımcı olacaktır. Farklı türde büyük veri işleme ortamları ve modelleri büyük veri işleme stratejileri olarak ele 

alınacaktır. Ayrıca, bulut bilişim gözüyle farklı seviyedeki güvenlik problemlerini inceliyor olacağız. 

Anahtar kelimeler: Bulut Bilişim, Büyük Veri, Cep Telefonu Metin Verisi, Optimizasyon. 

 

 

INTRODUCTION 

The world is changing with a tremendous pace and technology is the key (McGarr A., 2010). 
With every sun rise many new information technology users jumped into the new era of information. 

The mobile phone devices have squeezed the entire world into our hands. Today mobile devices are 

not just a simple medium of daily communication but not less than an efficient computer (Want R., 

2009). The technology is changing so dynamically , the size of digital information  is reaching to its  
maximum (Gantz J., 2012). The volume of the Facebook andYoutube data is increasing up to the 

maximum limits of human history. Now everything is recorded into digital values so the amount of 

data is reaching where a traditional data analysis tools are no sufficient to address this issue and the 
concept of big data came into being.  

To process such a huge amount of data, the hardware requirements have also been increased to 

compute such a big data on larger scales. The grid computing and Cloud computing technologies have 

proposed special resources to compute such a huge volume of data in less time with the help of 
specially designed software but cloud computing certainly has an edge with large scale of resources 

and more powerful computational capacity to address big data issues. Big data and the cloud 

computing are booth rapidly changing technologies and to process big data it has become necessary to 
adopt a cloud based solution as it provides the ultimate computational capacity to handle big data 

(Khan S., 2015).   
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Mobile phones of the modern age have much more to discuss (Juha K., 2012)  e.g. we are not 

confined to make a regular call only but the latest mobile phones have many features and sensors that 

can generate data on large scale like Bluetooth, GPS and many others. The mobile phone usages has 
increased on a large scale using these technologies (Ross, 2011). This very big amount of data needs 

some very powerful data processing methods and thus the need of big data is felt. Several studies have 

been conducted to understand the scope of mobile phone data processing using big data processing 

techniques (Marta C. Gonza´lez, 2008). The main objective of this study is to introduce different big 
data processing methods on mobile phone text data using cloud computing. 

 

MOBILE PHONE DATA MANAGEMENT SYSTEM 

Smart phones has become most popular device among the people in the recent past 
(Mackenzie R., 2011). The role of the smart phone in terms of providing the communication facility in 

the daily life has become vital now days. With the huge increase in its usage, the involvement of the 

data is also increasing day by day and it’s turning out to be a large data (McGarr A., 2010). With the 
large scale of data, the traditional architecture based solutions cannot process the data.  On the peak of 

work load on a traditional DBMS, the server went down and the entire data processing is impossible to 

complete (Khan S., 2015). The traditional DBMS servers has cost and scalability problem that restricts 

the performance of the servers on large scale datasets. To solve the issue could computing is presented 
as a solution (Kossmann D., 2010). There are many companies which provide the different loud 

models for large resources like google, amazon and Microsoft in particular. To process the test data of 

the mobile phone the cloud based big data applications are among the proposed solution. The mobile 
phone text data will be stored in the cloud using cloud based service provider like amazon, Microsoft 

or any other service provider. Then the cell phone text data shall be stored into the cloud using big 

data operation systems and database management systems. Then the to evaluate the mobile test data 
stored into the cloud, the other data evaluation and manipulation applications can be used to determine 

the required results from the data. 

Big Data Storage Methodology 

Due to extremely large and rapidly changing nature of big data traditional server machines 

cannot process big data. The use of map reduce techniques has been used to  optimize large size data 
using cloud computing environment (Duggal P. S., 2013). This technique is more frequently in use 

method to store the big data in efficient way. Several DBMS methods can also be applied to the data 

like joins, graphs and many others for data classification. Hadoop HDFS are more common data 
storage methods in big data. Hadoop is a flexible OS for data manipulation and data handling (Rathee 

S., 2013) with HDFS defined file structure. Google offersBigtablestoragearchitectureto handle large 

size data sets (Chang F., 2006). Yahoo applications are hosted by PNUTS database systems (Brian F., 
2008). This is typically designed software to manage yahoo web.  Another most famous data store is 

Dynamo which manages the Amazon’s application (DeCandia G., 2007) and has a simple primary 

interface to manage the application. Many other different companies use different data storage 

applications for their data storage. 

Big Data Analytic Tools   

A main issue with big data is its structure; like face book data, tweeter data mobile SMS and 

picture data. Most of the big data is unstructured. The traditional data evaluation techniques cannot be 

applied to them the solution of such problem is a huge challenge itself (Borkar V., 2012). Map reduce 
is the only key for data processing and analysis in big data. For data processing and other data 

processing features, different application is used like Mahout, Pig Hive etc. These applications are 

supported by the HDFS structure using Hadoop with applications on its top.  The combination of 
Hadoop with the application like Hive, Pig and Mahout makes a big data analysis structure. 
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An Open Source PAAS  

Main idea behind cloud computing is to give users the maximum resource usage. The concept 

of platform comes in mind when there is a need to determine the optimum utilization of the available 

resources to control the additional cost within the project. It restricts and minimizes the additional 
arrangement of the resources required to operate a project (Dhar P., 2012). The services like CPU, 

storage devices and other are used with their full capacity and user pay as much as customer utilizes 

the resource. Different cloud service providing companies offer different Platform as a Service 

aptitude where users can use Infrastructure as a service for the resource utilization. On the single cloud 
platform, a user can create, host and operate any application using their infrastructure and can save 

money in terms of capital expenses. This platform as a service can be more helpful in terms of 

providing a cheap solution to the end users. 

 

APPLICATIONS AND OPTIMIZATION 

Applications 

To get the optimum performance and results in big data the parallel processing methods are 

used. We can use so many parallel processing algorithms. The Google is among top information 
processing enterprises of this age. Google have introduced one of the famous most data processing 

models in big data which is called MapReduce. It has so many benefits like simple to program, no data 

storage details shown, fast and reliable. Usually the data sets stored in HDFS or other big data formats 
are very large data sets. Map reduce can be used as an encoding structure which has two functions to 

perform, map () and reduce (). To analyze the desired data set, users can develop their own map and 

reduce logic and code a program function accordingly. The map function proceeds with the user 
defined input and combine the transitional pair groups and handed over to reduce function for further 

result processing ("Hadoop-3759: Provide ability to run memory intensive jobs without affecting other 

running tasks on the nodes.,"). It contains the basic components to perform the required functionality. 

These MapReduce techniques may help in addressing the mobile phone text data issues with better 
performance. It is a very handy approach to handle the big data and do not contain any schema. Most 

of the Database system providers merged MapReduce as an interface in their application by simply 

providing an interface to their database. 

Mobile Text Data Optimization 

We shall discuss the different methods to increase MapReduce performance while handling 

hug volume of mobile phone text data. 

Data handover bottleneck: to enhance the working and optimization of the MapReduce in 
cell phone text data this article refers towards a new model approach Map Reduce Merge (Yang H., 

2007). In this model there is a merge after every reduce and that makes the two reduce merge together 

from different task. To improve the performance more another system called Map Join Reduce (Jiang 

D., 2011) can be used which combines the two joins before the merge stage and save the run time. A 
researcher named T. Nykielsuggestedanotheruseful framework called Map Reduce Share (Nykiel T., 

2010). It combines the into groups and executes the query in groups by considering each group a 

single query itself. Another considerableissue is DataSkewthat can skew the data. To avoid the 
situation there is another sampling based technique (Xu Y., 2012) that splits the MapReduce task into 

two groups sampling MR job, expected MR jobs. TheSampleMRcollectstheinput on defined key and 

perform partitioning. In expected MR, it creates a schema for all mapper on keys efficiently.  

Iterative optimization: Map reduce also performs iterative optimization. Another useful 

MapReduce platform is known as Twister (Ekanayake J., 2010) which is useful for iterative 

computation in MapReduce during runtime. Another useful iterative MapReduce architecture is 

known as HaLoop(Bu Y., 2010)that is an advance form of the MapReduce that support applications 
with the help of a loop mechanism.  

Online query optimization:for online jobs processing there are also some tools available 

which a typical MapReduce cannot process. For this special purpose the most likely is the Online 
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(Condie T., 2010) Map Reduce architecture. It solves the online queries for online MapReduce jobs. 

This keeps the data temporarily on local drive to reduce time.  Another similar MapReduce framework 

is Hadoop Online Prototype (Cndie T., 2010). It directs the user control quickly from the completed 
task as the job is done. 

 

DISCUSSIONS 

The cell phone test data is one of the top big data types other than instrument records data, 

finance record, electronic record, live and offline streaming record and RFID data which need ultra-
processing power and computation for real results. To answer this query, the best solution may be 

referred to the cloud computing. Our consideration proposed three important most aspects of the cell 

phone text values manipulation under big data analytics; 

Cell phone data storage and management: Management of the bog data is the difficult most 

questions to answer. The improper and a poor connection among the data servers and processing 

application can cause serious loos of cell phone test data. This can be solved by using the virtual 
resources and the supporting architecture.  

Cellphone text data analysis and processing: when we have Petabyte and Exabyte of data to 

be processed, then time delay is always a question for experts to answer. The query optimization cost 

is always a hurdle in smooth execution. Currently the focus of the big data is on simple data, they 
complex data like picture data processing is still a question to find the answer. The analysis of the 

huge data with much powerful resources required is itself not an easy task to perform as the simple 

algorithms cannot process the complex tasks on distributed machines. The big data processing is 
moreover a complex task with time consuming algorithms which requires several complicated 

software program support for desired results.  

Security issues in big data: Wherever there is cloud computing involved in big data the 
security is always a question. There are always the third party software involved for big data 

processing and manipulation, different type of architectures is used to process the data for required 

results in such cases the privacy of the data is a concerns by the users. 

In cloud based databases, the data is stored in different nodes for backups in case of any loss 
of one cluster; the user’s data is available on the other clusters as well in different storage buckets. 

This is the important most feature of a cloud based model but in the same time, the user data may not 

possibly be deleted from the entire nodes and clusters even if user need that to be happened. This 
security features of cloud based models are a serious concern by the big data cloud users specially for 

the users with more privacy containing data like bank accounts and medical data. Another serious 

issue is the rapid growth in the volume of data itself. The amount of data available is getting double in 

couple of years whereas in response to this increase the data storage platforms are rather slow with 
less capacity to entertain such data. This has also been one of the issues faced by the big data. 

 

CONCLUSSION  

We are surrounded by the hug data sets in our real world. With every sunrise, the technology 
is taking us towards a huge set of data to be analyzed. The scope of big data is wide and sky is the 

limit. Big data is providing a verity of platforms with distributed approach to utilize the maximum 

resources. The need of cell phone facility is also increasing with every sunlight on earth and also 

generating an anonymous data in text, pictures, audio and video formats. The traditional database 
management systems and problem solving algorithms are no more much effective to understand the 

real meanings of this data. Different cloud based architectures and big data applications can be applied 

to optimize and process this cell phone text data.    
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