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SUNUŞ 

Teknolojik gelişmeler, insan yaşamını ve iş yapış biçimlerini doğrudan etkilemektedir. 

İnsanların gündelik yaşamlarına hakim olan ve etkileşimlerini önemli düzeyde etkileyen yeni iletişim 

teknolojileri, yönetsel süreçlerin de daha efektif ve günümüz koşullarına uygun hale getirilmesini 

adeta zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, dünyamız küresel ölçekte muazzam bir “ağ 

toplumu” haline gelmiştir. Bu hızlı akış ve dijital ağlarla çevrelenmiş yapı içerisinde geleneksel 

yönetim süreçlerinin yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Birçok formatta (yazılı, görsel, işitsel vb.) “çoklu 

veri”nin mekân ve zaman sınırlaması olmaksızın bilgisayar sistemleri üzerinden dijital akışı, 

entegrasyonu ve kullanıcılar elinde dönüşümü, verinin yönetimi sorununu beraberinde getirmektedir. 

Birçok teorisyen tarafından “bilişim toplumu” olarak da adlandırılan günümüzdeki toplumsal yapının 

çözümlenmesi, bu süreçlerin bütün aktörleri ile tanımlanması ve anlaşılmasıyla mümkün olacaktır.  

Karmaşık iletişim süreçleri ve dijital altyapının sağladığı olanaklar, sunulan hizmetleri de 

çeşitlendirmekte, kapsamlı hale getirmekte ve ileri teknoloji ile aracılanmış boyuta taşımaktadır. 

Toplumun geniş kesimlerine götürülen hizmetlerin genelinde teknoloji temelli yapılanmalar yer 

almaktadır. “Akıllı” teknolojiler, günlük yaşam pratiklerinde insanların her türlü ihtiyacını karşılar 

düzeye ulaşmıştır. Bilişim sistemleri yönetimi, küresel ölçekte bilişim sistemlerindeki uygulamalarda 

standardizasyonu beraberinde getirmiştir. Günümüz sektörlerinin hemen hemen tamamında web 

tabanlı işleyişe rastlamak mümkündür. Bu da, organizasyonlarda iletişim süreçleri ile veri aktarımında 

web ve internet yönetiminde uzmanlaşmayı gerekli kılmaktadır. İş ve işleyiş süreçlerinde “büyük 

veri”, “veri madenciliği”, “veri ambarı”, “karar destek sistemleri” gibi birçok kavram literatüre girmiş; 

günümüzde ulaşılan ve kullanılabilir verinin yoğunluğu, veri işleme süreçleri ile metodolojik 

kurgulamalarda dönüşümlere neden olmuştur. Bilgi teknolojileri aracılığıyla dolaşımda bulunan, 

bireysel ve kurumsal düzeyde hayati önem taşıyan verinin saklanması, veriye erişim ve verinin 

yeniden işlenmesi ise “bulut bilişim” uygulamalarının günümüz tartışma platformlarına taşınmasına 

yol açmıştır. Bu saklama süreçleri, veri güvenliği ve siber savaşları/davranışları küresel ölçekte 

değerlendirilmesi gereken bir konu haline getirmiştir.  

Günlük dilde sıkça rastlanan “sosyal medya” ile “sosyal ağlar” hem sivil yaşamda hem de 

devlet uygulamalarında “e” esaslı uygulamaları ve dijital etkileşim ortamlarını gündeme getirmektedir. 

Verinin akışı kadar, veriye erişimin de sorgulandığı günümüzde özellikle 1970’lerde öne çıkan ve 

şimdilerde ivme kazanan bir başka tartışma konusunu da “sayısal uçurum” oluşturmaktadır. Veriye 

erişim, çoğu zaman ülkeler arasında bir rekabet gücüne dönüşebilmekte; veri akış yönü ve verinin 

içeriği, siyasi, toplumsal, ekonomik ve askeri kararların alınmasında, politikalar geliştirilmesinde 

stratejik önem kazanmaktadır.  

Özellikle üretim ve dağıtım süreçlerinde bilişim teknolojilerinin hakimiyet kazanması, dünya 

ticaret anlayışını ve pazarlama süreçlerini topyekün yeniden belirlemiştir. Eğitim, sağlık, 

iletişim/haberleşme, çevre, lojistik gibi birçok alanda egemen karakter kazanan bilişim teknolojileri, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik Yönetim Sistemleri, İş Süreç Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, 

Enformasyon Okuryazarlığı, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi birçok mesleki alanın gelişimine öncülük 

etmiştir. Bu alanlardaki mesleki gelişim, günümüz uzman personel ihtiyacını karşılamaya dönük bir 

yapının hızla gelişmesine öncülük etmektedir. Bu gelişmelerin üzerinde durulması gereken en temel 

konu ise ulusal ve uluslararası ölçekte etik kuralların ve yasal mevzuatın geliştirilmesidir.  

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

tarafından 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “2. Ulusal Yönetim Bilişim 

Sistemleri Kongresi” tüm bu sıralanan konu başlıklarını ve bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, 

gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversitemizden, güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum 

ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kongrede, bilim 

insanları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde özgün çalışmalar sunmaya davet edilmektedir: 



 Yönetim Bilişim Teorileri

 Büyük Veri

 Veri Madenciliği

 Veri Ambarları

 Karar Destek Sistemleri

 Yapay Zekâ Uygulamaları

 Robotik

 Web Zekâsı

 Uzman Sistemler

 Yapay Sinir Ağları

 Bulanık Mantık

 Genetik Algoritmalar

 Bulut Bilişim

 Mobil Sistemler

 Akıllı Teknolojiler

 Sanal Gerçeklik Sistemleri

 Simülasyon Sistemleri

 Ses-Görüntü İşleme

 Sistem Analizi ve

Tasarımı

 Dijital Oyunlar

 Sosyal Medya

 Sosyal Ağlar

 E-Dönüşüm

 E-Devlet

 E-Ticaret

 Mobil Ticaret

 E-İşletme

 E-Öğrenme

 Öğrenme Analitikleri

 Sayısal Uçurum

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

 Yeşil Bilgi Teknolojileri

 Sağlıkta Bilişim

 Eğitimde Bilişim

 Adli Bilişim

 Engelsiz Bilişim

 Elektronik Belge Yönetimi

Sistemleri

 Dijital İmza

 Kriptoloji

 Bilişim Sistemleri ve

İletişim

 Bilişim Okuryazarlığı

 Bilişim Sistemleri ve

Hukuk

 Bilişim Sistemlerinde

Gizlilik ve Güvenlik

 Bilişim ve Operasyonel

Yönetim

Kongre, burada listelenmeyen, Yönetim Bilişim Sistemleri konusunu ele alan diğer başlıklar 

ile ilgili bildiri önerilerine de açıktır. Konu kapsamının genişliği çok farklı başlıkların geliştirilmesi ve 

ele alınmasına olanak tanımakta; farklı disiplinlerin bir aradalığı Yönetim ve Bilişim Sistemleri 

konusunun derinlemesine irdelenmesinin önünü açmaktadır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri’ni çalışmalarına konu edinen ve günümüze değin bu alanda 

yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını kongremize davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Üstün ÖZEN 
Atatürk Üniversitesi  

İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölüm Başkanı 
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Çok Değerli Öğretim Elemanları, 

Değerli Katılımcılar, 

Sevgili Öğrenciler, 

Basınımızın Değerli Mensupları 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

tarafından düzenlenen 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi’ne hoş geldiniz. 

Tarihsel geçmişe şöyle bir baktığımızda insanlığın sosyal ve fen bilimlerinde inanılmaz 

aşamalar kaydettiğini görüyoruz. Bilim ve teknolojinin günümüz koşullarında insan refahını 

sağlamak yönünde gelişiminin en temel öncüsünün de üniversiteler olduğunu biliyoruz. 

“Üniversiteler Kuran Üniversite” unvanına sahip olan Atatürk Üniversitesi, gerek akademik 

etkinlikleri gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmektedir. Bizler de, 

Üniversitemizin köklü geçmişini, akademik birikimimizden aldığımız güçle en iyi biçimde 

temsil etmenin gayreti içerisindeyiz.  

Geleceğimizin yol haritasını çizecek olan genç nesiller, 

Bilmelisiniz ki, sorgulamak, araştırmak, bilmek ve çözümlemek, geleceğimizi garanti 

altına alacak gelişmelerin açığa çıkmasında en önemli meziyetlerdir. Bilgi birikiminin nesiller 

arasında paylaşımı ve gelişimi, insanlık tarihinde elde edilmiş olan başarıların ve yaşamımızın 

her alanında gelinmiş olan düzeyin devamlılığı açısından önem taşımaktadır.    

Değerli Bilim İnsanları, 

Genç nesillerin yetişmesinde sizlerin katkıları yadsınamaz. Öncelikli olarak 

gençlerimize “öğrenmeyi öğretme”nin önemini vurgulamak gerekir. Öğrendikçe ne kadar az 

şey bildiğini fark eden insan, toplumsal fayda sunmanın önemini kavrayacak ve yaşam boyu 

öğrenmeyi düstur edinecektir. Gelişim, toplumsal duyarlılıklarını ve hassasiyetini 

kaybetmemiş, insanlık için fayda sağlayacak fikirler geliştirecek nesiller yetiştirmemizle 

mümkün olacaktır.   

Sayın Konuklarımız, 

Şu anda siz değerli bilim insanları ve öğrencilerimizi bir araya getirmiş bulunan 

Kongremizin temel gayesi de bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak, alan uzmanlarının 

görüş alışverişinde bulunmaları için fırsat sunmak ve öğrencilerimize yol gösterici olmaktır. Bu 

ve benzeri etkinlikler, bilimsel bilgi birikimini paylaşmak açısından vazgeçilmez öneme 

sahiptir. Bu toplantının düzenlenmesi ve siz değerli bilim insanlarını bir araya getirmesi, alana 

sunmakta olduğu katkı açısından değerlidir.  



2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, alandaki gelişmelerin

değerlendirilmesi, ülkemizin dört bir köşesinden İlimize ve Üniversitemize gelmiş bulunan siz 

değerli konuklarımızın bu alanda yeni fikirler geliştirmesi ve bu fikirlerin yaygınlaşmasını 

sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 

Kongre Başkanı Prof. Dr. Üstün Özen nezdinde teşekkür ederim. Siz değerli konuklarımıza da 

iki gün sürecek olan bu Kongrenin amacına ulaşmasında, bilimsel bir etkinlik olmasında 

katılımınızla vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.  

Kongremize hoş geldiniz.  
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Basınımızın Değerli Mensupları 

Bu yıl ikincisini Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi bünyesinde düzenlediğimiz Ulusal 

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi’ne hoş geldiniz. 

Akıl ve aklını kullanma… Ne kadar değerli ve özel bir yeti değil mi? İnsan aklı, bilimsel 

bilgiyi açığa çıkaran keşfetme, anlama ve anladıklarından somut sonuçlar çıkarma becerisini 

mümkün kılıyor. Bir zamanlar sadece hayal olan günümüz yaşamını mümkün kılıyor. Geleceğe 

dönük hayallerin gerçekleşmesini de mümkün kılacak görünüyor. 

Şöyle bir geçmişe dönecek olursak, mesela sadece ‘uçma’ hayali ve bu hayalin harekete 

geçirdiği uçabilme becerisi üzerinden ele aldığımızda bile eşsiz anekdotların tarihin altın 

sayfalarında yerini aldığına tanık oluruz. Leonardo da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış, 

insan anatomisi ve uçma konusunda teoriler geliştirmiş sanatçı ve bilim insanı. Hezârfen 

Ahmed Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış, kendi geliştirdiği takma kanatlarla 1632 yılında Galata 

Kulesi’nden İstanbul Boğazı’nı geçerek Üsküdar’da Doğancılara inerek uçmayı başaran ilk 

insan olarak akıllarda yer etmiş bir bilim insanı. Bilim kurgunun babası olarak bilinen Jules 

Verne, ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’, ‘Dünyanın Merkezine Yolculuk’, ‘Seksen Günde 

Devr-i Alem’ gibi birçok kitabın yazarı. Kitaplarında uzay, hava taşıtları ve denizaltıları hayal 

etmiş ve yaşamın bir parçası olarak kurgulamış bir yazar. Belki de bu hayaller ve denemeler bir 

bütün olarak sanayi ve teknolojik gelişimin ilham kaynağı olmuşlardır.  

Değerli Konuklarımız, 

Sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, tıp alanında yaşanan tüm gelişmelerde bu tarz 

hayallerin, merak duygusunun ve en önemlisi de sabır ve pes etmemenin önemi yadsınamaz. 

Bilimsel her gelişme, insanlık için atılmış, küçümsenemeyecek bir adım. Bilimsel bilginin 

birikimi insanların tüm yaşamlarını dönüşüme uğratan buluş ve gelişmelere öncülük ediyor. 

Teknik ve teknolojinin sunduğu olanaklar ve yaşam biçimleri bizleri heyecanlandırıyor. 

Bilgisayar, internet, sosyal medya, sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler yaşamımızın birer 

sihirli sözcüğü olarak dilimizden düşmüyor. Her an erişme ve erişilebilir olma, özgürlükler 

dünyası algısını beraberinde getirdi. Şimdilerde ise sıklıkla “nesnelerin interneti” kavramıyla 

karşılaşıyoruz. Öyle ki, fiziksel nesnelerin, dijital ekranların yaptığı işi yapmaya başlaması, 

insanların gözünde sihir etkisine neden oluyor. En önemlisi de bizler bu teknolojilere hızla 

entegre oluyoruz. Akıllı teknolojiler aracılığıyla tanık olduğumuz sanal gerçeklik uygulamaları, 

üç boyutlu tasarımların yazıcılar aracılığıyle elle tutulur hale gelmesi, ulaşımımızı sağlayan 

otomobillerimizi ayağımıza kadar çağırabilmemiz, fiziksel dünyadaki hizmetin an be an 



izlenebilmesi hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da hayatı yeniden kurgulama ve 

düzenleme gereksinimi açığa çıkarıyor. 

Günümüzde entegre sistemlere yönelik hizmet tabanlı iş alanları geliştiren firmaların 

sayısı giderek artıyor. Bağlantılı bir ortamda sınırsız erişim söz konusu olduğunda iş dünyası 

da dönüşümü keskin hatları ile yaşıyor. Akıllı nesnelerin bağlantılarını mümkün kılan ve 

toplanan büyük veriyi işleyebilen şirketler, geleceğin şekillendiricileri olarak yerlerini aldılar 

bile. Teknoloji, sektör uzmanlarının kendi aralarında konuşmalarını sağlayan ortak bir dile 

dönüşmüş bulunuyor. Üzerinde konuşulan ve kafa yorulan meslekler arasında sistem 

mühendisliği, yazılım geliştirme uzmanlığı, bulut uzmanlığı, büyük veriyi işleyen uzmanlar, 

veri madenciliğine hakim uzmanlar, güvenlik yönetimi uzmanları, bilgi yönetimi uzmanları yer 

alıyor. 

Saygıdeğer Konuklarımız, 

Yaşam alanlarında seyir halindeyken köşeyi döndüğümüz her noktada karşımıza yeni 

ve akıllı teknolojiler, sensörler ve çeşitli uygulamalar çıkıyor. “Yaygın bilişim” olarak 

adlandırılan yeni çağa geçişi kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra bunları destekleyen 

standartlarla karşı karşıyayız. Dağınık ve uçsuz bucaksızmış gibi görünen küresel bir ağ yapısı 

içinde birbirine bağlı birçok noktaya temas etmek mümkün. Şirketler, mal ve hizmetlerin akışını 

yakından izlemek için sensörlerle donatılmış koridorlar tasarlıyor, alışveriş merkezlerinde 

atılan her adım adeta birer kayıt makinesi ile multi mesaj şeklinde kayıt altına alınıp 

depolanıyor, Büyük Veri 7/24 analiz edilerek tedarik zinciri stokları, üretim-dağıtım süreçleri, 

müşteri yönetim sistemleri koordine ediliyor. İnsanlar kurulan akıllı şehirlerin ışıkları altında 

hayal dünyalarına seyahat ediyorlar.    

Saygıdeğer Konuklarımız, 

Böylesine karmaşık ve bir o kadar da baş döndürücü olan dünyamızı anlama ve anlatma 

çabasıyla bir araya geldiğimiz 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi’e gösterilen 

ilgiden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kongremize 260 bildirili katılım oldu. 

İki günlük birlikteliğimizde 300’ü aşkın bilim insanı 45 oturumda 180 bildiri ile alanı çok farklı 

başlıklarda, birbirinden değerli çalışmaları ele alacaklar. Sözlü sunumların yanı sıra Çalıştay ve 

Atölyelerimizde alan uzmanları bizlere seslenecekler. “En İyi Bildiri”nin ve “En İyi Doktora 

Tez Önerisi”nin seçileceği Kongremizde 87 kurum ve kuruluştan 330 konuğu ağırlıyor olmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz.      

Sözlerimi burada tamamlarken, öncelikle siz değerli konuklarımıza katılımınızdan 

dolayı teşekkür eder; Kongre Onursal Başkanımız, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hikmet 

Koçak’a minnettarlığımı sunar; bu Kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekibime 

müteşekkir olduğumu ifade ederim. 

Saygılarımla 
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I 

Benim Adım DATA 

Hikâyem muhtemelen Sümer’de başlar; tarihin Sümer’de başladığı gibi. 

Data olabilmek için ölçülmem ve sonrasında saklanmam gereklidir. İşlendiğimde bana verilen 

emeklere ve maliyete değecek şekilde bazen bilgi olurum, çoğu zaman da ehil olmayan ellerde çöp olur 

giderim. Yani Aşık Veysel’in deyişi ile, gerçekte uzun ince bir yolun yolcusuyum. Gittiğim yolun ne 

haritası vardır, ne patikası. Sadece yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir usta, hayatta kalma kurallarını 

uygulayarak, eldeki araçlardan azami ölçüde yararlanarak, beni, bir kil sanatçısı gibi kilden yoğurarak 

su testisine dönüştürebilir.   

Ben sadece yapılan bir alışverişin bir kil tablete, çivi yazısı ile kaydı olabilirim. Bazı durumlarda 

ise kâhinin elinde geleceğin okunmasında kimi zaman kristal bir küre, kimi zaman Tarot’da bir kart 

olurum.  

Yüzlerce yılda dünyanın hayat ağacını değiştiren onlarca olay oldu. Kara Ölüm (1347-1351) 

Avrupa nüfusunun en az üçte birini yok ederken, belki de beraberinde verimlilik artışını getirdi. 

Amerika’nın Keşfi (1492) Avrupa’ya zenginlik ve sömürgecilik anlayışını taşıdı. 1789 Fransız İhtilali 

milliyetçilik akımlarının yayılmasını, Sanayi Devrimi burjuvazinin doğuşunu, çalışma şartlarını 

değiştirdi. Ama hiçbiri dünyayı benim değiştirdiğim gibi değiştiremedi. Ben onu yeni baştan 

şekillendirdim.  

Bu düzeye asırlarca, binlerce bilim insanının çalışmaları ile geldim. Blaise Pascal (1623-1662), 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Charles Babbage (1791-1871), Alan Turing (1912-1954), John 

von Neumann (1903-1957), Konrad Zuse (1910-1995), Steve Jobs (1955-2011) bu yolda en büyük 

katkıda bulunanlardır. 

Önceleri sadece bir hesap makinesinin dişlileri arasında idim. Hesap makinesini programlamak 

için FORTRAN, Algol gibi programlama dilleri geliştirildi. Soğuk savaş yıllarında, 1957 yılında Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Sputnik’i uzaya göndermesi ile imaj kaybeden Amerika Birleşik 

Devletleri’nin kurduğu DARPA’nın sağladığı fonlarla, yapay zeka araştırmaları, günümüz internetinin 

atası ARPANET, GPS’in temelleri geliştirildi. 

Artık benim adım sadece data olarak kalamazdı. Beni kainatta bir yıldız yaptılar. Kainatı da 

önce Enformasyon Teknolojileri, daha sonra Enformasyon ve İletişim Teknolojileri olarak 

isimlendirdiler. 

Kil tabletlerde başlayan yaşamım, dişli çarklarda ve bilgisayarlarda ikil aritmetikle devam etti. 

Sadece hesaplanmak istiyordum. Ama artık ben neyim, ben de bilmiyorum. Bir gün sen artık Big Data 

oldun dediler. Dünyayı değiştirecek kadar büyük olduğumu zaten biliyordum, ama bana niye böyle bir 

unvan verme gereği duydular, anlayamadım. Artık bilgisayarlar beni tatmin etmiyordu. Lojistik 

fonksiyonun bir kurbanı da ben olmuş, doyum noktasına ulaşmıştım. Bana yeni bir platform 

gerekiyordu. Akıllı telefonlarda dünyanın her yerine ışınlanır oldum. Bir de yarın ne olabileceğini 

bilebilsem… 



II 

Kuyu Dibinin Kralı Kurbağa,  

Kuyunun Ağzından Görebildiği Gökyüzünü Zahiri İmparatorluğu Sanır 

Büyük ölçüde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki olağanüstü gelişmelerin sonucunda 

globalleşen, kimilerine göre düzleşen, sürekli değişim içinde olan bir dünyada, paydaşların 

işletmelerden beklentileri de çeşitlenerek artmaktadır. Müşterilerin daha iyi, yeni, ucuz ürün ve 

hizmetlere yönelik artan talepleri, mal ve hizmet akışında coğrafi sınırların büyük ölçüde ortadan 

kalkması, sıkılaşan yeni hukuki düzenlemeler işletmelerin hızla yeni durum ve koşullara uyum 

göstermesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Artık niş ürün ve hizmetlere yönelik “uzun 

kuyruk” yaklaşımıyla, “beyaz eşya” gibi yerleşmiş bir kavram bile anlamını yitirmekte, pembe ve 

türkuaz renkli çamaşır makineleri ve buzdolapları vitrinleri süslemektedir. Günbegün gelişen mobil 

cihazlar iş akışlarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Değişen koşullar bir taraftan değer 

zincirinde temel ve karmaşık organizasyon değişikliklerini, diğer taraftan da işletmenin ekonomik ve 

sosyal ortamda kendini yeniden düzenlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum işletmenin bulunduğu 

ekosistemdeki değişikliklere makul maliyet ve hızla uyum gösterebilmesini gerektirmektedir. Yakın 

geçmişte sadece kuyu dibini ekosistemi sanan kurbağa krallar, kuyudan başlarını çıkardıklarında, 

kendilerini öpecek bir prenses de bulamayınca yaşamlarını yitirmektedir.  

Artık bu devirde sadece sarı saçlı bir prenses olmak da yetmemektedir. Beklenti bu prensesin, 

40 kat döşek altındaki bezelye nedeni ile uykuları kaçacak niteliklere sahip ve enformasyon ve iletişim 

teknolojilerindeki bilgi birikimini, güncel işletme konuları ile harmanlayabilecek yetenekte olmasıdır.   

1980 yılların ortalarına kadar, sadece genel olarak bilgisayarcılar olarak tanımlanabilecek 

meslek grubunun tekelinde olan bilgisayarlar, 1979 yılında piyasaya sürülen ve ilk paket program olarak 

kabul edilen Visicalc ile mesleği doğrudan bilgisayarlar ile ilgili olmayan kişilere de hizmet etmeye 

başlamıştır. Özellikle 1983 yılında Visicalc’ın haklarını satın alan Lotus Corporation, 10 yıl içinde Lotus 

123 adı altında geliştirdiği programdan iki milyondan fazla kopya satarak, bilgisayarların tüm toplum 

tarafından kullanılabilmesine olanak sağlamış, cam fanus döneminin sona ermesine neden olmuştur.  

Bu dönemde bilgisayar kullanımının giderek işletmecilik uygulamalarında kullanımının 

artmasına rağmen, işletmecilik bilgisine sahip olmayan mühendislik veya matematik öğrenimi almış 

programcıların etkin ve verimli programlar geliştirmeleri mümkün olmamış, projelerin büyük bir kısmı 

siyah kuğu olarak hüsranla sonuçlanmıştır. 

Bu durum bu alandaki insan gücünün bir taraftan sürekli gelişen enformasyon ve iletişim 

teknolojileri alanında önemli düzeyde bilgiye sahip olmasını, diğer taraftan ise bu bilgisini işletmenin 

çeşitli alanlarındaki projelerde etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için gerekli işletmecilik 

bilgisini kazanmasını gerektirmektedir. 

Enformasyon sistemleri öğreniminin, işletmeciliğe programcılık esansı katılması olarak 

algılandığı dönemler 1970’li yıllarda kalmıştır. İnanılmaz boyutlarda artan çeşitlilik, sürekli değişim ve 

işletmelerin istihdam edeceği elemanlarda aradığı koşullar disiplinin darboğaza girmesine neden 

olmuştur.  

1965 yılında Gordon Moore tarafından dile getirilen ve Moore yasası olarak tanıtılan yasada 

entegre bir devrede transistorların sayısının her iki yılda bir iki katına çıkacağı ifade edilmiştir. 

Enformasyon ve İletişim Teknolojilerindeki bilgi birikimi de, muhtemelen bu yasaya benzer şekilde 

artmaktadır. Bu şartlar altında ne ilgili öğretim üyesinin, ne de mezuniyetinde öğrencinin bu birikimin 

küçük yüzdelerine dahi sahip olabilmesi mümkün değilken, ülkemizde 2015 yılında toplam 34 

üniversitede 1936 örgün, 2050 uzaktan öğretim kontenjanının ilan edildiği ve bunlardan 3754’ünün 

dolduğu bir yapıda, bu küçük yüzdelerden dahi söz edebilmenin imkansızlığı açıktır.  
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Özet 

Günümüzde internet teknolojisinden sonra yepyeni bir kavramla karşı karşıyayız. Büyük veri (big data) dönemi ve 

bu çağa adını veren “Büyük Veri Çağı” (Big Data Era). Yapılan araştırmalar 7,2 milyar insanın yaşadığı dünyada internete 

bağlı bilgisayar sayısının 15 Milyarı geçtiğini, 3 milyar internet kullanıcısından 2 milyarının her gün sosyal medyada zaman 

geçirdiğini ve 2000’li yılların başına kadar üretilen verilerin artık her iki günde üretilebildiğini ortaya koymaktadır. Yeni bir 

ekonomiyi de beraberinde getiren büyük veri döneminin büyüklüğünün 52 milyar dolara ulaştığı ve dünya genelinde yaklaşık 

5 milyon kişiye istihdam yarattığı kabul edilmektedir. Büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin iş yaşamına tsunami 

niteliğinde çok büyük etkisi olduğu ve büyük bir değişimi de beraberinde getirdiği tartışılmaz bir gerçektir. Bu dalgayı fark 

eden ve hızlı hareket eden işletmeler bir yandan rekabet üstünlüğü elde ederken diğer taraftan büyük veri uygulamalarının ve 

teknolojilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Dünyayı değiştirmesi beklenen büyük veri, şirketler ile müşteriler 

arasındaki dengeyi müşteriler lehine değiştirmektedir. Büyük veri ağı ile şirketler artık veri merkezli çalışmak durumunda 

kalmakta ve büyük oranda yapısal ve yönetsel değişimlere gitmektedirler. Büyük veriyi yoğun kullanan veri merkezli şirketlere 

Google, Amazon, Facebook, Twitter örnek gösterilebilir. Büyük veri sayesinde yöneticiler işletmede faaliyetlerini ve 

süreçlerini etkili ve eşanlı olarak ölçebilmektedirler. Büyük veri aslında işletmeler için değerli olan bilgiyi içinde 

barındırmaktadır. Yöneticiler işleri hakkında büyük veride örtük olan bilgiyi elde ettiklerinde çok daha doğru kararlar alıp 

işletme performansını artırabilmektedirler. Bu teorik çalışmada, büyük veri teknolojisindeki gelişmeler ve işletme yönetimine 

etkileri tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Büyük veri çağı, işletme yönetimi. 

THE EFFECTS OF BIG DATA ON BUSINESS MANAGEMENT 

Abstract 

Nowadays, after the Internet evolution, humanity started to face a new term “big data”, which also gives its name to 

the new arising era: Big data era. Recent researches reveled that though the population is about 7,2 billion, the number of 

internet connected computers exceeded 15 billion in the world. More than 3 billion people use Internet and 2 billion spend time 

on social media daily. The amount of data generated from the beginning of the history to the year 2000 can be created in every 

two days in this big data era. Big data has brought a new economy and its size reached 52 billion Dollars and employed 5 

million people in the world. Rapid and unexpected development in big data deeply affects companies in terms of change in 

management and traditional structure of the organizations. Organizations, which realized this wave of change on time, gained 

competitive advantage in their industry and contributed the development of big data applications and technologies. Big data is 

expected to change the world dramatically and changes balance between firms and customers to the behalf of customers. Big 

data enforces businesses to become more data centered organizations. Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc. are a few 

successful data centered business samples currently operating in the industry. With the support of big data managers can 

effectively monitor and scale business functions and business processes on time. Big data covers hidden information which has 

great “value” for the business. By discovering the valuable hidden information from the available big data, managers can make 

proper decisions and increase organizational performance. This theoretical study aimed at discussing the big data and its effects 

on business management.  

Keywords: Big data era, business management. 
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Özet 

Bilişim çağındaki hızlı gelişmeleri yakalamak isteyen tüm sektörler gibi, bilginin üretildiği ve yayıldığı asıl merkezler 

olan üniversitelerin de rekabet üstünlüğü sağlayacak kurumsal yapıları oluşturmak için bilgi yönetimini etkili bir şekilde 

kullanması gerekmektedir. Süreçlerde sürekli yenilik gereksinimi, personel devir hızının yüksekliği, rutin süreçlerin 

dokümantasyon eksikliği ve zaman/mekân bağımsız bilgi paylaşımı ihtiyacı üniversitelerde organizasyonel bilgi yönetimini 

zorunlu kılmaktadır. Bilginin açık (explicit) ve örtülü (tacit) olmak üzere iki ayrı formu bulunmaktadır. Üniversitelerdeki açık 

bilgiler; çeşitli operasyonel enformasyon sistemleri, yapılandırılmış/yapılandırılmamış belgeler gibi içsel kaynaklardan ve 

yapılandırılmamış medya haberleri, kanunlar, yönetmelikler, kurul kararları gibi dışsal kaynaklardan elde edilmektedir. Örtülü 

bilgiler ise üniversite içerisinde çalışma, öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmakta olup kişilerde, gruplarda ve 

organizasyonlarda örtülü olarak bulunmaktadır. Açık ve örtülü bilgilerin ihtiyaç duyulan forma dönüştürülmesi, yönetim ve 

operasyonel süreçlerde doğru karar vermek için; doğru kişiye, doğru maliyetle, doğru zamanda, doğru yerde bilginin 

sağlanabilmesi ise ancak etkin bir bilgi yönetimi ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada üniversitelerin süreç olgunluk 

seviyelerini yükseltecek, kurumsal stratejik avantaj ve rekabet üstünlüğü sağlayacak etkili ve verimli bir bilgi yönetim sürecinin 

aşamaları ortaya konulmuştur. Bu kapsamda organizasyonel bilgi yönetim sürecindeki bilginin elde edilmesi, saklanması, 

paylaşılması ve uygulanması aşamaları; stratejiler, süreçler, insanlar ve sistemler açısından incelenerek sağlaması gereken 

özellikler sunulmuştur. Bununla birlikte önerilen sistemlerin her aşamasındaki fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan 

gereksinimleri, kısıtları, paydaşlarla olan ilişkilerde hedeflenen faydaları ve etik hususları tartışılmıştır. Günümüzde 

üniversitelerde idari süreçlerin yürütülmesini sağlayan ve tüm organizasyonel süreçleri kapsayan bir bilgi yönetim sürecinin 

bulunmaması nedeniyle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Bilginin Elde Edilmesi, Bilgi Dönüşümü, Bilginin Yayılması, Bilginin Uygulanması 

APPLICATION OF INFORMATION MANAGEMENT CYCLE TO THE ADMINISTRATIVE 

PROCESSES IN THE UNIVERSITIES 

Abstract 

Like all the sectors wanting to catch up with the rapid developments in the information era, it is required for 

universities, which are the actual centers where information is produced and spread from, to use information management 

effectively in order to form the institutional structures to provide competitive advantage. In the processes, the constant 

requirement for innovation, high employee turnover rates, lack of documentation in the routine processes, and the sharing of 

information independent from time/space make organizational information management obligatory in the universities. There 

are two forms of information, as explicit and tacit. The explicit information in the universities is obtained from internal sources 

such as various operational information systems and structured/unstructured documents, and external sources such as 

unstructured media news, laws, regulations, and board decisions. Tacit information, on the other hand, is obtained through 

working, learning and experiencing things in the university and remains as tacit among people, groups and the organizations. 

Converting the explicit and tacit information into the needed form and providing the information to the right person, with the 

right cost, in the right time and place in order to make the right decisions in administrative and operational processes becomes 

possible only through an effective information management. In this study, the stages for an effective and efficient information 

management process to increase the process maturity level of universities and to provide institutional strategic advantages and 

competitive superiority were suggested. In this context; phases of obtaining, storing, sharing, and applying the information in 

the organizational information management process were analyzed in terms of strategies, processes, people and systems, and 

the properties to be met were presented. Additionally, the functional and nonfunctional requirements, limitations, advantages 

aimed in the relations with the partners and the ethical issues in each step of the suggested systems were discussed. It is thought 

that this study will be a contribution to the literature since there is no information management process, which provides the 

execution of administrative processes and covers all the organizational processes in the universities today.  

Key Words: Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Transformation, Knowledge Dissemination, 

Knowledge Application 



BÜYÜK VERİ YOLCULUĞU 

Tayfun YALÇINKAYA 

Turkgen Yazılım 

tayfun.yalcinkaya@turkgen.com.tr 

Prof. Dr. Hasan DAĞ 

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

hasan.dag@khas.edu.tr 

Özet 

Analitiğinin yapılmasına ihtiyaç duyulan veri her geçen saniye çok büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Bu 

gelişim çok hızlı gerçekleşmesine karşın veri analitiği konusunda henüz bir standart olgunlaşmış değildir. Bu çalışma, büyük 

veri analitiği için yol haritası olarak bir model önermektedir. Önerilen model, büyük veri alanında karşılaşılan sıkıntıları ve 

kısıtları doğru bir yaklaşım ile ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca söz konusu model, verinin nasıl konumlandırılacağı, 

analitiğinin hangi şekilde yapılacağı, kaynaktan hedefe bir yolculuk olarak verinin rotası, bu rotada verinin uğradığı duraklar, 

analitiği yaparken hangi teknolojileri kullanmak gerektiğini ve onların birbirleri ile olan entegrasyonunu içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Analitik, Referans Model, Büyük Veri Analitiği Teknolojileri 

BİG DATA JOURNEY 

Abstract 

Data needing analytics has been increasing amazingly fast all over the world at every second. Although this growth 

is rapid, the standardization regarding data analytics is not matured yet. This research recommends a model as a roadmap of 

big data analytics. This model also provides correct approach to boundaries and problems of big data analytics.  

Keywords: big data, analytics, reference model, big data analytics technologies 
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Özet 

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin, özellikle mobil teknolojiler ve sosyal medyanın, yaygın kullanımına bağ-lı olarak 

kayıt altına alınan veri miktarının çok büyük miktarlara ulaştığı ve bu eğilimin hızlanarak devam ettiği gö-rülmektedir. Dijital 

teknolojilerin büyük miktarda verinin toplanmasına, depolanmasına ve işlenip analiz edilmesine imkân sağlaması, işletmeler 

için gerek operasyonlarını yönetmede gerekse rekabet etmede çeşitli fırsatlar sunmakta-dır. Toplanan verilerin analizi ile 

rekabet avantajı elde etmede, daha iyi kararlar vermede, yeni ürün ve hizmetler geliştirmede, kalite ve verimliliği artırmada, 

müşterileri ve pazarı daha iyi anlamada firmalara katkı sağlayacak çeşitli uygulamaların geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. 

Özellikle toplanan verinin miktarı ve çeşitliliği arttıkça, verilerin genel ve yaygın bazı amaçlar için kullanılmasına ek olarak, 

yeni geliştirilen teknoloji ve yöntemler sayesinde bu veriler toplanırken öngörülmeyen yeni kullanımları ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum işletmelerde veri kullanımına yeni boyutlar kazanmaktadır. Sağlıktan finansa, üretimden perakendeye kadar pek çok 

alanda toplanan büyük verinin analizi ile birlikte firmalar için yeni iş fırsatları ve kullanım alanları ortaya çıkmaktadır. Ancak, 

bütün bu potansiyel avantajlarına rağmen, işletmelerin büyük veriden beklenen faydaları elde etmeleri çeşitli zorlukları 

içermektedir. Birçok firma için veri toplamak nispeten kolayken, bu verilerin analiz edilmesi ve yenilikçi bir şekilde 

kullanılması için gereken teknik altyapı ve beceri düzeyi yeterli değildir. Yapılan analizlerin kolayca anlaşılabilir ancak karar 

vericiye yeterli bir iç görü sağlayacak şekle dönüştürülmesi çok kolay değildir. Bu bağlamda belirli düzeyde veri analizi 

becerisinin çalışanlara kazandırılması önemli bir konu olmaktadır. Ayrıca verileri kullanmada, yasal ve etik sorunlar ile bireysel 

mahremiyetlerle ilgili konular da dikkatle ele alınması gereken hususlardır. Bu çalışmada yukarı-da bahsedilen temel konular 

çerçevesinde, büyük verinin firmalar için potansiyel kullanım alanları ve avantajları ile uygulamadaki zorluklar konusunda 

kapsamlı bir literatür taraması sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Veri Bilimi, Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, İşletme Uygulamaları 

APPLICATIONS OF BIG DATA IN BUSINESSES: A LITERATURE REVIEW 

Abstract 

With the widespread usage of mobile technologies and social media recently, the amount of data stored has reached 

very large quantities and this trend continues in an accelerating manner. The enabling role of digital technol-ogies to collect, 

store and analyze data creates opportunities for businesses in managing their operations as well as competing with others. With 

the analysis of data collected it is possible to develop new applications which can help to gain advantages in competition, make 

better decisions, develop new products and services, increase quality and productivity and better understand customers and the 

market. Especially, as the amount and type of data collected increases, other than the use of data for some general and common 

purposes, some novel uses become possible which are not anticipated during data collection. This adds new dimensions to the 

use of data in organizations. In many areas, from healthcare to finance and from production to retail, there are new opportunities 

and usage areas for busi-nesses. However, in spite of such potential uses, there are several obstacles to taking advantage of big 

data. For most companies, even if it is easy to collect data, the technical background and the required skills for the analysis and 

innovative use of the data are not at a sufficient level. Also, it is not easy to perform analyses such that the results are 

interpretable and provide insight to decision makers. In this respect, it is important to help workers gain analysis skills. Also, 

legal issues and privacy concerns are very important. In this study, a literature review has been conduct-ed on the use of big 

data in businesses including potential usage areas, advantages and challenges related to it while considering the main issues 

mentioned above.  

Keywords: Big data, Data science, Data analytics, Information Technology, Business Applications 
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Özet  

 
“Kalkınma” ülkemizde genelde sanayileşme olarak algılansa da literatürde kalkınmanın birçok farklı tanımı 

yapılmıştır. En geniş manada ekonomik ve sosyal alanlarda mevcut durumun iyileştirmesi olarak kabul edilebilecek olan 

kalkınmanın sağlanabilmesi için dünya genelinde hem kamu kurumlarının hem sivil toplum kuruluşlarının yoğun çalışmaları 

vardır. Son yıllara kadar kurumlar bu çalışmaları genelde kendi kaynaklarından sağlanan veri ve fonlarla yapmaktaydı. Ancak 

dünya genelinde kaynak kullanımına yönelik artan şeffaflık talebi kurum ve kuruluşların işleyişinde önemli değişikliklere yol 

açmıştır. Özellikle bilişim teknolojilerinin hayatın her alanındaki kullanımının yoğunlaşması ile tüm kurum ve kuruluşlar 

çalışmalarının her aşamasında daha şeffaf ve daha detaycı olmak durumunda kalmışlardır. Kurumlar çalışmalarında eskiye 

nazaran daha fazla veri kullanabilmek amacıyla ortak veri tabanları oluşturmaya başlamış ve “Açık Veri” (Open Data) 

kullanımı yaygınlaşmıştır.  

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda giderek yaygınlaşan Açık veri kullanımı ile kurumlar kendi ürettikleri verinin 

yanı sıra başka kurumlar tarafından üretilen verileri de eş zamanlı olarak kullanabilme imkanına kavuşmuş böylece daha detaylı 

analizlerin yapılması sağlanmış ve önemli miktarda para ve zaman kaybının da önüne geçilmiştir.  

Açık veri kullanımı ile eskiye nazaran daha fazla anlamlı bilgi üreten kurumlar bu bilgiyi karar vericilerin kullanımına 

sunabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmektedirler. Bilginin mekan ile birlikte “Görselleştirilmesi” (visualization) tüm kurum 

ve kuruluşlar tarafından son yıllarda oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Kalkınma alanında çalışan kurumlar hem 

çalışmalarının verimliliği arttırabilmek hem de çalışmalarının içeriğini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşabilmek amacıyla 

görselleştirmeyi tercih etmektedirler.  

Dünyadaki kurum ve kuruluşlar hem açık veri kullanımında hem de verinin görselleştirilmesinde Türkiye’deki 

kurumlardan oldukça ileride oldukları bir gerçektir. Dünya Bankasının http://data.worldbank.org, Birleşmiş Milletlerin 

http://data.un.org, OECD’nin https://data.oecd.org/ internet sitesinin yanı sıra owww.aiddata.org, www.aidtransparency.net, 

www.d-portal.org ve www.aidflows.org gibi internet sitelerinde yapılan çalışmalar kalkınma alanında açık veri kullanımını ve 

verinin görselleştirilmesini teşvik edici niteliktedir.  

Bu çalışmada kalkınma konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bazı kurumların veri toplama, veri analizi, 

veri paylaşımı ve verinin görselleştirilmesine yönelik çalışmaları incelenerek Türkiye’deki ilgili kurumlar için örnekler 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: kalkınma, yardım, veri paylaşımı, açık veri, veri görselleştirmesi  

 

SHARING AND VISUALIZATION OF DATA IN DEVELOPMENT 

 

Abstract 

  
Although there are many definitions in the literature “Development” is perceived as industrial development in Turkey. 

The public institutions and non-governmental organizations have hard work to ensure development, which can be considered 

as to improve the current situation in economic and social areas, in the broadest sense. Until recently these work was done 

generally with the data and funds that were maintained from the institutions’ own resources. However, the increasing demand 

for the transparency of the resource usage led major changes of the institutions’ and organizations’ functions. In particular, 

with condensation of the use of information technologies in all areas of life, the whole institutions and organizations had to be 

more transparent and meticulous in all areas of their work. Institutions have begun to create common databases in order to use 

more data than the past and “Open Data” usage become widespread.  

With the wide spreading of open data usage in recent years in the world and Turkey, the institutions had gained the 

opportunity to use the data both generated in house and other institutions. Thus, making of more detailed analysis have been 

provided and considerable amount of money and time loss have been avoided.  

With the usage of open data, the institutions, that generates more meaningful information than before, develops 

various methods in order to provide usage of this information by the decision makers. The visualization of the data with the 

location is used quite extensively in recent years by all institutions and organizations. The institutions working in development 

field prefer visualization in order to increase the efficiency of their work and to share the content and the results of their work 

with the public.  

It is true that the institutions and the organizations in the world are quite ahead of the institutions in Turkey in both, 

the usage of open data and the visualization of data. The studies made at websites such as World Bank’s 

http://data.worldbank.org, United Nations’ http://data.un.org, OECD’s https://data.oecd.org/, www.aiddata.org,  



www.aidtransparency.net, www.d-portal.org and www.aidflows.org are promoting the use of open data and data visualization 

in development field.  

In this study, it is tried to generate samples for the related institutions in Turkey by examining the practice of data 

collection, analysis, sharing and visualization of some national and international institutions working in the field of 

development.  

 

Keywords: development, aid, data sharing, open data, data visualization. 
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Özet  

 
Bu çalışmanın amacı, toplumdaki engelli algısının ölçülmesi ve analiz edilmesidir. Araştırmanın örneklem evrenine 

sosyal medya üzerinden erişilerek “Toplumda Engelli Algısı” temalı anket uygulanmıştır.  

Çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden 47 soruluk anketi 

paylaşarak elde edilen verilerin analizini içermektedir. Anket, toplamda 236 kişiye uygulanmıştır. Anket soruları teker teker 

incelenmiş ve korelasyon değerlerine ve bilginin anlamlı olup olmamasına bağlı olarak anket soruları elimine edilmiştir. Elde 

edilen anlamlı anket verilerine veri madenciliği sınıflandırma metotları uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.  

Uygulanan anketin sonuçları incelenerek çeşitli varsayımlar yapılmış ve toplumdaki engelli algı farkındalığını 

arttıracak önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Algısı, İstatiksel Analiz  

 

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION OF DISABILITIES IN THE COMMUNITY 

 

Abstract  

 
The aim of this study is to measure and analyze the perception of people with disabilities in society. The sample of 

the survey universe accessed through the social media with "Perception of the Disabilities in the Community" survey has been 

implemented.  

The study includes an analysis of the survey that has 47 questions about the disabilities. The survey shared via social 

media and the participants are the faculty of health students in Bahçeşehir University. Survey is applied to 236 students and 

questions of the survey are examined individually, depending on whether the correlation value and significant information has 

been eliminated. The results of the survey are evaluated with the data mining classification methods.  

Various assumptions are made by examining the results of the conducted survey and improved the impaired 

perception and awareness in the community.  

 

Keywords: Disability, Perception of Disabilities, Statistical Analysis 
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Özet 

  
Gelişen iletişim teknolojilerinin ve internetin, toplumsal yaşam üzerindeki etkileri arasında sosyal iletişim ortamlarını 

vazgeçilmez kılması gelmektedir. Sosyal iletişim ortamları, başlangıçta arkadaş gruplarıyla etkileşim kurmak amacına hizmet 

etmiş; kısa bir süre içerisinde bu işlev, arkadaşların izini sürme, tanıdıkların ve beğenilenlerin ayak izlerini takip etmeye 

dönüşmüştür. Günümüzde ise sosyal iletişim ortamları, gözetleme ve gösteri toplumunun bir uzantısı olarak işlev görmeye 

başlamıştır. Bu sosyal ortamların bilgisayar dışında farklı cihazlardan da erişimiyle birlikte zaman ve mekan sınırlaması 

tamamen ortadan kalkmıştır. Sosyal iletişim ortamları, fotoğraf takibi, video beğenmeleri ve paylaşımlarının yanı sıra görsel 

ve stratejik tasarım harikası dijital oyunlar için de bir uğrak noktası olmuştur. Bu gerekçelerden hareketle Türkiye’de en çok 

üyesi bulunan sosyal iletişim ortamlarından Facebook’un yine Türkiye’de en çok oynanan 10 oyununun incelenmesi 

amaçlanmaktadır. İncelemeye dahil edilen Facebook oyunlarının listesi, Metricsmonk firmasından alınmıştır. Facebook 

kullanıcılarının bu ortamda sunulan oyunlara yoğun ilgi göstermesi ve bu oyunlara ilişkin bağımlılık geliştirmesi bağlamında, 

oyunların sağlamış oldukları motivasyon kaynakları, karakterler, rekabet olgusu ve görsel-işitsel öğeler açısından Türkiye’de 

en çok oynanan 10 Facebook oyunu göstergebilimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu çözümleme ile dijital oyunlarda 

başvurulan stratejiler ve motivasyon unsurlarının birer bağımlılık aracı olarak nasıl kullanıldığını sorgulamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Facebook, Dijital Oyunlar, Sosyal İletişim Ortamları, Motivasyonel Özellikler, Göstergebilim  

 

MOTIVATIONAL RESOURCE ANALYSIS ON DIGITAL FACEBOOK GAMES 

 

Abstract  

 
Developing communication technologies and the Internet has come to make the indispensable social communication media 

between the impacts on social life. Social communication media, initially served the purpose to interact with a group of friends; 

this function within a short time, your friends track down and turned to follow in the footsteps of familiar and popular. Today, 

the social communications media, began to function as an extension of the surveillance society and shows. This social 

environment of the limitations of time and space with access from different devices other than the computer has completely 

disappeared. Social communication media, followed by photo, video, likes, and shares as well as visual and great design has 

become a strategic stopover point for digital games. This justification of the movement of the Facebook social networking 

environments with the most members in Turkey also aims to examine the most-played 10 games in Turkey. Facebook games 

are included in the list of examination is taken from Metricsmonk company. Facebook users are showing great interest in the 

games offered in this environment and in the context of addiction development on this game, be providing the games that 

motivation, character, competition cases and audio-visual items in terms of the most played in Turkey, the 10 Facebook game 

have resolved with semiotic analysis. As referred to in this resolution digital games strategy and a tool of motivation have 

questioned how addictive it is used.  

 

Keywords: Facebook, Digital Games, Social Media, Motivational Features, Semiotics. 
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Özet  

 
Teknolojik gelişmeler, insan yaşamının her alanını doğrudan etkilemektedir. Günümüzde akıllı telefon, tablet ve 

benzeri mobil araçlarla internete bağlanma olanaklarının artması yaşam tarzları ve sosyal ilişkileri de değiştirmiştir.  

Hızla yaygınlaşan sanal ortamlar ve sosyal ağlara üyelikler bireylerin sosyal ilişkilerini de sanal ortamda 

yaşamalarına yol açmaktadır. Bireyler sosyal ağlara üye olurken kendilerini tanımlayan profiller oluşturmakta ve diledikleri 

profili seçebilmektedirler. Bireylerin sosyal ağlara üyelik başvurularından sonra karşılarına çıkan profil oluşturma süreçlerinde 

bireylerin “olmak istedikleri” seçenekleri işaretlemesi, sanal ortamlar içerisinde kimliklerini yeniden inşa etme çabaları olarak 

değerlendirilmekte ve gerçeğin sanal olarak yeniden inşa edilmesi olarak belirmektedir. Birey kendisini yeniden inşa ederken, 

aynı sosyal ağ üzerindeki başka bireylerle yeni profili ile ilişki kurmakta ve bu profil üzerinden diğer bireyleri yaşam tarzı 

hakkında bilgilendirmektedir.  

Bu çalışma, sanal profillerin, sosyal ağlarda gerçek yaşamdan farklı bir yaşamın olduğunu analiz etmektedir. Bu 

bağlamda “youtube” adlı video portalında yayınlanan, Shaun Higton imzalı, 13milyon 437bin izleyici sayısına ulaşan sosyal 

mesaj içerikli “What’s on Your Mind?” adlı kısa film çalışması, sosyal ağlar aracılığıyla karakterlerini yeniden tasarlayan sanal 

profil sahiplerinin; aslında hiç de paylaşımlarındaki gibi bir hayatının olmadığını; yeni teknolojilerin bireyin yaşamında, 

gerçekte yaşamadığı yaşam tarzını başka bireylere yansıtması tartışılacaktır.  

Dünyada egemen olan ekonomik yönetsel modellerin bireylere yaşam tarzlarını da dayatmaktadır. Sanal ortamlar, 

artık gerçekte yaşanmadığı halde, bu yaşam tarzlarını başkalarıyla yaşıyormuş duygusunu aktarmayı kolaylaştırmıştır. 

Bireylerin sanal ortamdaki profilleri ile gerçek yaşamında içinde bulunduğu farklı anlar, örnek çalışma ile irdelenecektir.  

 

Anahtar kelimeler: Sanal profil, sosyal ağlar, sanal dünya, ihtiyaçlar hiyerarşisi.  

 

WHO ARE YOU? PERSONALITIES WHO WANT TO BE APPRECIATED AND VIRTUAL 

WORLD 

 

Abstract 

 
Technological improvements have been directly effected human life in every way. Nowadays, increasing of internet 

connection tools like smart phones, tablet pc and the other similar mobile equipments have changed social relations, too.  

Becoming widespread of virtual environments and memberships have been caused people's social relations to live in 

virtual environments either.When individuals sign up to the social networks, they have been created profiles that introduce 

themselves and they're able to choose any profile they want. In the process of creating a profile, they have been showing who 

they want to be. And it's been evaluated that recreating of their identities in the virtual environments and these attempts come 

out as recreating of the physical world virtually. When individual recreates himself, he makes connections with other 

individuals and uses new profile and also let others know about his life.  

This study has been analyze that virtual profiles are different than real lives in the social networks. In this sense, 

Shaun Higton's 'What's on your mind?' short film with 13 million 437 thousand viewers on youtube video portal has been 

analyzed. And it shows that virtual profile owners have a different character and life than their real lives ad it's been discussed 

that how new technologies reflect others in people lives.  

Economic managerial models in the world have been imposed people to the other life styles. Virtual environments 

that is not real made it easier to get to quote feelings as if they're real. Individual's profiles in the virtual platform and real life 

moments have been analyzed with a sample in this study. 

  

Keywords: Virtual identity, virtual networking, virtual World, hierarchy of needs. 
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Özet  

 
Dijital oyunlar bir yandan bilişim sektörünün bir bileşeni, diğer yandan eğlence sektörünün önemli bir unsuru. 

Kimilerine göre yeni medya olarak değerlendirilen dijital oyunlar, aslında yeni olma durumundan en az çeyrek asırlık 

geçmişiyle artık oldukça uzakta. Kült bir film ya da efsane bir müzik albümü gibi ciddi satış başarıları elde eden oyunlardan 

bahsedebiliyoruz dijital oyun sektörüne baktığımızda. Ayrıca, video oyunları milyon satış rakamlarına ulaştığında, müzik 

sektörünün altın plakları gibi dijital oyunların da yılın oyunu / platinyum gibi unvanlar aldıkları oldukça büyük bir ekonomik 

alanı oluşturmaktadır. Dijital oyunlar sosyal sermaye üzerinden ve kitle kültürünün tüketim nesnesi olarak çokça ele 

alınmalarının yanı sıra değişik sosyolojik bakış açılarıyla yaklaşılacak bir gerçeklik de sunmaktadır.  

Bu çalışmanın konusu, gelişen teknolojiler ve internet imkânlarının sonucu olarak oyunların değişen ekonomik getiri 

yapısının bir örneği olan free to play (F2P / Oynaması Bedava) oyunların dijital oyun sektörü içerisindeki yeri ve oyuncuların 

ekonomik sermayesine etkisinin incelenmesi olarak ifade edilebilir. Önceden, oyunlar birer tüketim nesnesi olarak nihai hale 

geldiklerinde satışa çıkartılırdı. Daha sonraları ise oyunlara eklenmek üzere paketler, özellikler, bölümler satılmaya başlandı. 

Bir yanda artık ‘tüketici oyuncu’ için, bitmemiş oyunları satan firmalar eleştirisi insanları meşgul ederken; diğer bir yanda ise 

free to play (F2P / Oynaması Bedava) olarak adlandırılan, oyunun temel halinin oyuncuya bedava olarak sunulduğu oyunlardan 

da bahsetmek mümkün. Bu yeni ekonomide artık yapılan oyundan değil de oyunun içerisinde oyuncuların daha hızlı seviye 

atlamaları, daha kolay rekabet etmeleri gibi durumları sağlamak için satılan eşyalar, karakterler (avatar), özellikler mevcut. 

Oyun şirketlerinin satışlarının yanı sıra, oyuncuların kendi elde ettikleri özelliklerin, karakterlerin vb. unsurların ticaretini de 

yaptıkları dijital ticaret etkileşimleri ortaya çıkmaktadır. Oyuncuların ekonomik sermayesini, elbette kültürel ve sosyal sermaye 

ile etkileşim halinde olmak üzere etkileyen bir oyun alanı ortaya çıkmaktadır. Bu alanın oyun alanı, şirketlerinin ve bazı 

kuruluşların yayınladığı ekonomik raporlar üzerinden Bourdieu sosyolojisi çerçevesinde betimlenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyunlar, Bourdieu, Sosyoloji, Ekonomik Sermaye, F2P  

 

ABOUT ECONMY OF DIGITAL GAMES AND PLAYER'S ECONOMIC CAPITAL: 

ECONOMY OF FREE, F2P 

 

Abstract  

 
Digital games not only are a prominent component of the IT sector but also they constitute significant role in the 

entertainment industry. Although digital games and the digital game sector has been defined as a new-born member of the 

media, in fact, it cannot be seen as “new” anymore due to the its presence in the history, which is longer than a quarter of a 

century. Furthermore, the fact that digital games and their components have been bought by millions of consumers over the 

years, like the movies and music albums identified as “cult”, provides us more critical and nuanced perspective on the game 

sector. Moreover, new economic fields and awards, which video games gain a prestige by claiming the title “the game of the 

year” or “the platinium game”, has emerged with the huge success video games in sales. Whereas digital games has been 

analyzed as a part of social capital and popular culture, they also provide new realities which can be approached by various 

sociologic perspectives.  

In this article, the economic role of free to play in the digital game sector and its effects on the player’s economic 

capital has been analyzed in terms of recently developed technologies and the benefits related to the improvements in the 

internet technologies. While video games have been released after they have been built completely without any expansion 

packs and extras at first, they’ve started to be promoted with new expansion packs and features over the years. Whereas the 

sales strategy of releasing incomplete video games for consumer gamers has been discussed by individuals, the new type of 

strategy that provides gamers the playable core for free, which is also called free to play, has emerged in the game industry. 

Unlike the old strategy, numerous items, characters and features that enable gamers to reach higher levels easily and quickly 

has been offered to consumers in the free to play game model. With the presence of these extra components of games, 

interactions between gamers related to digital commerce emerges as another factor in the game sector. This new game area, 

which is called free to play, not only affects the economic capital of gamers but it also maintains a strong relations between 

cultural and social capital. Thus, it has been analyzed based upon Bourdieu Sociology in the light of economic reports that has 

been released by the prominent firms and corporations in the industry.  

 

Keywords: Digital Games, Sociology, Bourdieu, Economic Capital, F2P 
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Özet  

 
İnternete, kişisel bilgisayarlara ek olarak cep telefonlarından, tabletlerden ve hatta bazı akıllı televizyonlardan bile erişilebilme 

imkânının olması, interneti daha cazip hale getirmektedir. Günümüzde pek çok iş internet yolu ile halledilebilirken, çocuklar, 

gençler ve pek çok yetişkin insan interneti sadece vakit geçirme amacıyla kullanmaktadır. Vakit geçirme pek çok farklı aktivite 

ile yapılabileceği gibi, oyun oynamak en çok tercih edilen boş vakit geçirme yöntemlerinden birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bireysel oynanan oyunlardan daha çok, literatürde mobil sosyal ağ oyunları 

olarak karşımıza çıkan ve diğer oyuncularla etkileşimin ön planda olduğu oyunlar giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle 

mobil cihazların taşınabilirliği, internet bağlantısının getirdiği “her yer” ve “her zaman” fırsatı, arkadaş çevresinin de oyuna 

dahil edilebilmesi, gerçek zamanlı bilgi paylaşımının olması ve daha pek çok nedenden dolayı bu oyunlar popüler hale gelmiş 

ve kullanıcılar oynadıkları oyunlara giderek daha fazla bağımlı hale gelmeye başlamışlardır. Her ne kadar arkadaş çevresiyle 

oynanması esas olsa da, uzun süreli rekabet sağlıyor olması mobil sosyal ağ oyunlarının en önemli özelliklerindendir. Bu 

çalışmanın temel amacı, mobil sosyal ağ oyunları olarak tanımlanan uygulamaların kullanıcılar tarafından seçilmesinde ve 

bunun bir alışkanlık haline gelmesinde etkili olan nedenlerin araştırılmasıdır. Bu bağlamda literatürde bu konuda yapılmış 

çalışmalar detaylı olarak incelenmiş, daha önceki modellerde genelde yer almayan ancak oyunların kabulünü etkileyen önemli 

bir faktör olduğu düşünülen “öznel normlar” değişkenin de dahil edildiği yeni bir model önerisi sunulmuştur. Mobil sosyal ağ 

oyunlarını diğer oyunlardan (mobil oyunlar, sosyal ağ oyunları vb.) ayıran özellikler de çalışma kapsamında ayrıca ele 

alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Öznel normlar, sosyal ağ oyunları, mobil sosyal ağ oyunları, model önerisi.  

 

FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE OF MOBILE SOCIAL NETWORK 

GAMES USAGE: A MODEL PROPOSAL 

 
Abstract  

 
Accessing internet via cell phones, tablets and even smart televisions except for personal computers makes internet more 

tempting. Nowadays, unlike its excessive benefits, internet is being used by many children, teenagers and adults for only 

diddling. Notwithstanding there are so many different ways to diddle, playing game usually emerges as the most preferred way. 

With the rapid development of technology, interactive games –named as social network games and mobile social network 

games- have become widespread and more popular by comparison of individual games. Especially the mobility of mobile 

devices and everywhere, everytime freedom via the internet, opportunities of reaching real time data and playing with the 

familiars, gamers have started to feel much more addicted with them. The aim of this study is revealing the causes on choice 

and becoming obsession of applications by users which are one way of spending time and described as mobile social network 

games. In this concept, literature deeply investigated and noticed that subjective norms have not been considered as a variable 

yet. As we believe they also affect the acceptance of mobile network social games usage, a new model proposal presented 

including the subjective norms opposite with the other models. The differences between the mobile social network games and 

the others (mobile games, social network games etc.) were also discussed.  

 

Keywords: Subjective norms, social network games, mobile social network games, model proposal. 
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Özet  

 
Benzetim, dinamik bir sistemin özelliklerinin ve davranışlarının bilgisayar aracılığıyla modellenmesi yönteminin 

kullanıldığı bir tekniktir. ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) soft hesaplama yöntemi, karmaşık veri 

analizlerinde hybrit yapısından kaynaklanan başarısı ile yoğun olarak kullanılmaktadır. Çalışmaya konu olan problem, Katodik 

Vakum Ark Depolama yöntemiyle üretilmiş olan ZnO ince filmlerinin yansıma ölçümleri tahminlerinin, ANFIS yaklaşımı ile 

modellenmesi ve farklı açılar için bu model tarafından üretilmesidir. Üretilen sonuçlar, istatistiksel bir yöntem olan çoklu 

regresyon analizi ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Modellerin eğitiminde ölçüm aralıkları 30, 45, 50 ve 60 derecelik 

aparatlarla gerçekleştirilmiş ve ölçümün yapıldığı yansıma bölgelerine (UV, VIS, NIR) ve geliş açılarına göre gruplandırılarak 

hazırlanmıştır. Geliştirilen benzetim ortamı sonucunda elde edilen çıktıların, deneysel veri ile uyuştuğu, çalışmaya konu olan 

probleme kabul edilebilir hata oranları ile cevap verdiği gözlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: ANFIS, Regresyon Analizi, K-katlamalı çapraz doğrulama, ZNO İnce Film Yansıma, Benzetim.  

 

Abstract  

 
A ZnO thin film was prepared on a p-Si (100) substrate by using a pulsed filtered cathodic vacuum arc deposition 

system (PFCVAD). ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) are widely used calculation method with a soft success 

hybrit structure resulting from complex data analysis. In this study, the effects of reflectance angle on specular reflectance 

measurements of ZnO thin film is modeled by ANFIS utilizing of 30,45,50 and 60 degrees. In addition, multiple regression 

model with the establishment of various statistical analysis and interpretation of the results in comparison with ANFIS models. 

It has been shown that the model based generated data is in good agreement with the experimental data.  

 

Key Words: ANFIS, Regression Analysis, K-Fold Cross Validation, ZNO Thin Film Reflection, Simulation.  
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Özet  

 
Günümüzün en önemli iletişim kanallarından birisi e-mail iletişimidir. Bununla birlikte e-mail iletişimini sekteye 

uğratan büyük bir problem olarak spam konusu karşımızda durmaktadır. Spam Türkçede istenmeyen mail olarak bilinir. 

Özellikle reklam amaçlı olarak kullanılan spam bazı mail sunucuları tarafından otomatik olarak engellenmekle birlikte problem 

hala devam etmektedir. Ayrıca daha önce başarılı şekilde kullanıldığı halde günümüzde kullanım dışı kalmış uygulamalar 

vardır. Çünkü içerik zenginleşmiş ve mevcut çözümler yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu çalışmada, mevcut çözümlerin yetersiz 

kaldığı yeni özellik seti konusunda bir çalışma ortaya konacak ve problem makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla 

çözülecektir.  

Spam tespiti için çok kullanılan yöntemlerden birisi, kuralların elle girilmesi ve bu kurallar yardımıyla e-maillerin 

spam olup olmadığının tespit edilmesidir. Artan ve sürekli değişen içerikle birlikte var olan kurallar değişmekte ve yeni 

kuralların eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden ötürü kuralların elle güncellenmesi yöntemi günümüz şartlarında uygun 

değildir. Daha uygun olan yöntem, bu işlemin otomatik olarak makine öğrenmesi yöntemleriyle yerine getirilmesidir. Otomatik 

spam tespitinde de bugüne kadar sıklıkla Naive Bayes algoritması kullanılmış olup çalışmamızda farklı olarak centroid tabanlı 

sınıflayıcı, yapay sinir ağı (Artifical Neural Network, ANN) ve destek vektör makinaları (Support Vector Machine, SVM) 

yardımıyla oluşturulan sınıflayıcılar kullanılmıştır.  

Sınıflayıcıları test etmek için çalışmalarda sıkça kullanılan e-mail veritabanlarından yararlanılmıştır. Her bir 

sınıflayıcı için elde edilen sonuçlar diğer metin sınıflandırma yöntemlerinde olduğu gibi çeşitli metrikler (doğruluk, duyarlılık, 

anma ve f-metric) yardımıyla sunulmuş ve karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: spam tespiti, metin sınıflandırma, centroid tabanlı sınıflayıcı, yapay sinir ağları, destek vektör makinaları  

 

SPAM DETECTION USING CENTROID BASED CLASSIFIERS, ARTICAL NEURAL 

NETWORK AND SUPORT VECTOR MACHINE 

 

Abstract  

 
Nowadays, e-mail communication is one of the most important pulpits. However, spam as a major problem stand 

against e-mail communication. Spam is known as undesirable mail in Turkish. In particular, spam is used for advertising 

purposes. Although spam is blocked automatically by some mail servers, problem still continues. Tough, they have been used 

successfully; there are many unavailable applications today. In that, contents have increased and available solutions have 

become insufficient. In this paper, a study is proposed about new feature set that existing solutions remain incapable and it is 

solved by machine learning techniques.  

One of the commonly used methods for spam detection is to input the rules manually and to determine whether the 

mail is spam by using these rules. Together with increasing and continuously changing content, existing rules change and new 

rules are required to be added. Therefore, updating the rules manually is not a suitable way nowadays. The suitable method is 

to perform it automatically by machine learning techniques. The Naive Bayes algorithm has been often used for automatic 

spam detection. In this study, classifiers which are formed by means of centroid based classifiers, Artificial Neural Network 

(ANN) and Support Vector Machine (SVM), are used differently.  

It has been utilized the widely used e-mail databases for testing classifiers. The results obtained for each classifier 

have presented and compared by various metrics like accuracy,precision, recall and f-metric as the way in other text 

classification studies.  

 

Keywords: Spam Detection, Text Classifications, Centroid Classifiers, Artificial Neural Network, Support Vector Machine 
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Özet  

 
Günümüzde otonom gezgin robotlar kargo taşıma şirketlerinde, temizlik amaçlı işlerde, arama kurtarma ve 

savunma sanayi gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu gezgin robotların çalışmaları esnasında güzergâhlarındaki 

yolları ve engelleri tespit edebilmesi ve bu yol ve engellere göre uygun rota belirlenmesi gereklidir. Bu yol ve engel belirleme 

işlemleri için robotun üzerine yerleştirilen kamera ve algılayıcılar tarafından sağlanmakta ve robotun hareketi 

modellenmektedir. Bu çalışmada görüntü işleme teknikleri kullanarak robotun bir doğrultuda hareketi boyunca engelleri 

belirleyerek uygun rota planlaması yapılması amaçlanmaktadır. Üzerinde kamera, ses ötesi mesafe algılayıcısı, dijital pusula 

ve kodlayıcılı motor devresi bulunan bir gezgin robot için, kameradan aldığı görüntü, üzerinde görüntü iyileştirme ve 

bölütleme aşamaları uyguladıktan sonra, üzerindeki mesafe algılayıcıları ile ölçütlendirerek alt bölgelere bölünmektedir. Bu 

alt bölgelere bölünmüş görüntü yönsüz ve pozitif ağırlıklı çizgeye dönüştürülmektedir. Bu çizge üzerinde en kısa yol bulma 

algoritmalarından dijkstra uygulanarak, gezgin robot için bir rota oluşturulmaktadır. Bu rota kullanılarak gezgin robotun 

zemin üzerinde engellere çarpmadan başlangıç ve bitiş noktaları arasında otonom hareket etmesi sağlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Gezgin Robot, Yol ve Engel Tespiti, Görüntü İşleme, Çizge ve Dijkstra Algoritması.  

 

IMAGE PROCESSING AND GRAPH BASED METHOD FOR OBSTACLE AND OPTIMAL 

HEADING DIRECTION FINDING ON MOBILE PLATFORM 

 

Abstract  

 
Autonomous mobile robots are coming into use in many fields like shipping companies, sanitation, search and rescue 

and defense industry. These mobile robots should determine tracks and obstacles on their way and plan a path considering these 

tracks and obstacles. These tracks and obstacles are determined by using cameras and sensors that are mounted on the robot 

for safely robot’s movement. The goal of this paper is to make a convenient path planning by using image processing methods 

for determining obstacles throughout the robot’s movement in a given direction. A mobil robot that has embedded camera, 

ultrasonic distance sensors, digital compass and an engine circuit with encoder, after applying enhancement and segmentation 

processes on the images taken from the camera, will divide the images into sub regions by scaling them with it’s distance 

sensors. This image (that is divided into sub regions) will be transformed to a non-directional and positive weighted graph. On 

this graph, Dijkstra which is an shortest path algorithm will be applied and a route will be generated for the mobile robot. By 

using this route, mobile robot will move autonomously between start and finish lines without crashing obstacles.  

 

Keywords: mobile robot, obstacle avoidance, image processing, Graph and Dijkstra’s algrorithm 
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Özet  

 
İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre sorunlarından biridir. 

Dünyamız, küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile her geçen gün daha şiddetli yüzleşmektedir. 

Doğal kaynaklarımız bu şekilde tüketilirse, gezegenimizin orta ve uzun vadede ihtiyaca cevap veremeyeceği tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle, tedbir almak, iş yapış şekillerimizi değiştirmek, doğaya olumsuz etkimizi minimize etmek önemli 

bir unsur haline gelmektedir. Bu noktada bilişim teknolojileri bu zorlu sorunun çözümündeki anahtar unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, küresel ısınma, iklim değişikliği, sanayi atıkları gibi çevresel tehditler için en önemli 

mücadele aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde kamu kurumları, enerji tüketimi, teknolojik ürünlerin satın alınması, 

kullanımı, süreçlerin iyileştirilmesi adına önemli bir potansiyele sahiptir.  

Bu çalışma, kamu bilgi işlem birimlerinin bilgi işlem süreçleri yeşil bilişim yaklaşımıyla ele alarak politika önerileri 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada, örnek bir kamu bilgi işlem biriminin sahip olduğu bilgi sistemleri, teknoloji ve 

altyapılarının bir envanteri çıkarılacaktır. Bu envanterin hâkim elemanlarının muhtemel çevresel etkileri sistematik bir şekilde 

değerlendirilecektir. Kamu çalışanlarının yeşil bilgi işlem algısı, kurum içi yeşil bilişim politikası, iletişim teknoloji araçlarının 

satın alınması, geri dönüşümü, bilgisayar laboratuvarlarının doğru tasarımı, enerji tüketimi, projelerin sanallaştırılması, sunucu 

odalarının tercihi ve yeri, yeşil üniversite ve yeşil kurumlar konusunda yapılabilecekler, genel olarak literatür çerçevesinde 

Türkiye'den ve Dünya'dan örnekler ile ortaya konulacaktır. Bu çalışma yeşil bilişim konusunda bireysel ve örgütsel farkındalığı 

artırma, yeşil bilişim gibi önemli bir konunun yukarıda vurgulanan konular temelinde ele alınması açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Tasarruf, Yeşil Bilişim, Bilgi Teknolojisi, Kamu Kurumu.  

 

GREEN COMPUTING: A CASE STUDY IN A STATE ORGANIZATION AND POLICY 

RECOMMENDATIONS 

 

Abstract  

 
Climate change and global warming is one of the most important environmental problems that mankind faces today. 

Our world today faces negative effects caused by global warming and global climate change more intensely. If our natural 

resources are consumed as it is today, it is estimated that our planet will not suffice in the mid and long run. That’s why taking 

necessary measures, changing our way of doing our work and minimizing our negative effects of ours to nature have been 

important elements. At this point, information technologies emerge as a key element in solving this crucial problem. 

Information and communication technologies now emerge as fighting tools against environmental threats like global warming, 

climate change and industrial waste. In our country, public institutions have a significant potential from the point of view of 

energy consumption, purchase of technological products, their usage and the improving the processes.  

This study aims at handling the public information processing units’ information processing with green IT approach 

and making suggestions. In this study, the inventory of the information systems, technology and infrastructure that a sample 

public information processing units has will be taken. The likely environmental impact of the inventory of the prevalent element 

will be evaluated in a systematic way. Samples from Turkey and the world will be discussed according to the following subjects 

such as green computing perception, green computing policy in the organization, purchasing of communication technology 

tools, recycling, rational design of the laboratories, energy consumption, virtualization of projects, server room preferences and 

their location, green university, and what can be done about green organizations. This study is thought to be important from 

the point of view of handling green computing considering the factors mentioned above and increasing the personal and 

organizational awareness.  

 

Keywords: Energy, Saving Energy, Green Computing, IT, Public Statement. 
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Özet  

 
Bu çalışmada kampüs yerel alan ağlarında kullanılan switch ( anahtar ) ve Wireless Access Point (Kablosuz Erişim 

Noktası – AP) cihazlarının yeşil bilgi işlem kıstaslarına uygun çalıştırılması hedeflenmiştir. Bu sayede hem enerji verimliliği 

ile maliyet azaltma hem de düşük karbon salınımı ile çevreye fayda sağlanması amaçlanmıştır.  

Yapılan çalışmada IEEE 802.3az ( Energy Efficient Ethernet ) standartların destekleyen ve desteklemeyen cihazların 

enerji kullanım istatistikleri ile kullanım saatleri göz önünde bulundurularak geliştirilen yazılım aracılığı ile belirlenen 

cihazların kullanılmayan donanım kaynakları devre dışı bırakılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.  

IEEE 802.3az desteklemeyen cihazların bazılarında da geliştirilen yazılım ile cihazın kendi komutları ile donanımı 

yönetilerek enerji verimliliği sağlanması hedeflenmektedir.  

Çalışmanın sonunda ise tasarruf edilen enerji miktarı ve çevreye faydası analiz edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Bilgi İşlem, Anahtar, Kablosuz Erişim Noktası, Enerji Verimliliği.  

 

THE USAGE OF GREEN IT TECHNOLOGY IN WIRED AND WIRELESS NETWORKS 

 

Abstract  

 
In this study, campus switches are used in local area networks (switches) and Wireless Access Point (AP) devices are 

designed to operate in accordance with the criteria of green computing. Thus, we aimed both to reduce costs and benefit the 

environment and ensuring energy efficiency and lower carbon emissions.  

In this study, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) supports standards and energy use of the support device 

statistics and usage hours of unused hardware resources of the designated device via software developed by considering 

disabling the energy savings are achieved.  

Some of the devices also support the IEEE 802.3az devices with software developed with their commands is aimed 

at promoting energy efficiency equipment as directed.  

At the end of the study analyzed the amount of energy savings and environmental benefits.  

 

Key Words: Green IT, Switches, Access Point, Energy Efficiency 
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Abstract  

 
Public awareness about environmental issues has risen as a result of scientific research on the field and sharing 

outcome of the studies with society. Discussions are ongoing mostly on global warming, greenhouse gas emissions and 

increasing energy consumption. Information technology (IT) plays a key role among these discussions. Since manufacturing 

and use of computing units have an important impact on energy consumption and greenhouse gas emissions, IT is interpreted 

as one of the areas that creates environmental issues. Within this context, Green Computing mainly focuses on turning this 

impact to positive by minimizing effects created by IT production and utilization. Implementing green strategies like green 

data centers, utilizing renewable energy and producing with less harmful materials will directly reduce carbon footprint of an 

organization. However strategy should be making a positive impact by using Information Systems in order to build 

environmental sustainability in organizations and society. This approach is named as Green Information System (IS). Green IS 

mostly focuses on activities & processes and transformation of them. Application area of Green IS could be Environmental 

Management Information Systems (EMIS), Cloud Computing and building sustainable business practices.  

In this study, our concentration is primarily on greening business analysis activities under Green IS topic. Business 

analysts take role during requirement gathering, designing solution and delivering this solution to related parties. Since 

organizations’ consciousness on environmental problems has increased, business analysts should have a new focus area which 

is designing for environmental sustainability. Business analysts should develop skills on green technologies like virtualization, 

cloud computing and big data. Re-designing processes with an agile viewpoint also will help to build efficient software 

development life cycle. Requirement gathering and solution design should be conducted with an environmental perspective. 

Scoping documents that are agreements between business stakeholders and solution builders needs to be enhanced with green 

requirements under non-functional section. Emphasis on low energy consumption, preventing from duplicate data and all 

related environmental concerns shall be expressed under green requirements. This paper suggests methods like green 

requirements in order to build a greener business analysis approach to ensure environmental sustainability.  

 

Keywords: sustainability, environment, green IT, business analysis, green IS. 
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Özet  

 
Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan mobil alış veriş uygulamalarının görsel tasarım ilkeleri açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Google Play ve App Store’dan indirilen mobil alış veriş uygulamaları araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan görsel tasarım ilkeleri rubriği isimli veri toplama aracı kullanılacak ve araştırma 

sonunda farklı temellere yönelik elde edilen bulgular katılımcılar ile paylaşılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mobil Alışveriş, Görsel Tasarım İlkeleri, Mobil Uygulama, Mobil Ticaret, Mobil Alışveriş 

Uygulamaları.  

 

EXAMINATION OF MOBILE COMMERCE APPLICATIONS IN VIEW OF THE VISUAL 

DESIGN PRINCIPLES 

 

Abstract  

 
In this study, it is aimed to examine mobile commerce applications used in Turkey in terms of visual design principles. 

Mobile apps of the commerce on Google Play and App Store will establish the scope of research. A design evaluation rubric 

which is developed by the researchers will be used as the data collection tool. At the end of the research, findings devoted to 

different essentials will be shared with participants.  

 

Keywords: Mobile Commerce, Visual Design Principles, Mobile Application, Mobile Commerce, Mobile Commerce 

Applications. 
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Özet  

 
Teknoloji sürekli gelişmekte, iş hayatında farklı alanlarda farklı ve yeni kolaylıklar sağlamaktadır. Giyilebilir 

teknolojiler de, kullanımı yavaş yavaş artan, kısmen de işin başlangıcındaki uygulayıcılar için soru işaretleri içeren bir konudur. 

Akademik çalışmalar arasında, bu konu ile fazla yayın göze çarpmamaktadır. Bu alandaki çalışmalara destek olmak için, 

yabancı kaynaklar üzerinden yayınlar incelenmiş, akademik ve uygulayıcı bakış açısıyla harmanlanmıştır. Bu teknolojinin en 

etkin sonuç verdiği alanlardan biri olan depo operasyonları, daha detaylı incelenmiş, uyarlama için gereksinimler saptanmış ve 

bilgiler sunulmuştır. Özellikle sipariş toplama operasyonlarında büyük hız ve doğruluk sağlayan sesle toplama sistemlerinin 

avantajları, riskleri belirtilerek, ülkemizdeki uygulama örnekleri peşinden, uygulayıcılara ve araştırmacılara yön gösterecek 

öneriler vurgulanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Giyilebilir Teknolojiler, Sesli Sipariş Toplama, Akıllı Gözlük, Barkod Tarayıcı, Artırılmış Gerçeklik.  

 

LITERATURE REVIEW ON WEAREABLE TECHNOLOGIES AND 

IMPLEMENTATION ISSUES IN ORDER PICKING PROCESS 

 

Abstract  

 
The business world and new technologies are constantly evolving and offering different benefits in different areas. 

Use of wearable technologies is gradually increasing, is a topic that contains question marks for the practitioners who are partly 

at the beginning of the work. There are not many studies among academic papers related to this issue. Foreign puclications are 

examined from the perspective of both academic and practitioner, and blended to fulfill this gap. Warehouse operations which 

experienced most efficient results are examined in detail, then we determined the requirements and necessary information for 

implementation. Especially the advantages and risks of voice picking systems, that provides speed and correctness in warehouse 

operations, are examined. After the examaning the implementation cases in our country, recommendations that will guide 

practitioners and researchers are emphasized.  

 

Keywords: Wearable Technologies, Voice Picking, Smart Glasses, BarcodeScanner, Augmented Reality 
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Özet  

 
Kümeleme analizi, veri yapıları ve örüntüler gibi anlamlı bilginin keşfedilmesini sağladığından veri madenciliğinde 

en yaygın kullanılan analizlerinden biri olmuştur. Kümeleme analizi için geliştirilmiş yüzlerce algoritma mevcut olmasına 

karşın her durumda en iyi denilebilecek bir algoritma söz konusu değildir. Uygun bir kümeleme algoritmasının seçimi, veri 

büyüklüğü ve boyutu ile kümelerin şekli ve dağılışı yanında kümelemenin amacına da bağlı olmakla birlikte büyük verilerin 

analizinde bölümleyici kümeleme algoritmalarının tercih edildiği görülmektedir. Sert ve bölümleyici bir algoritma olan K-

ortalamalar ise yarım asırdan beri hızı ve basitliği nedeniyle belki de en popüler olanlar arasında yer almaktadır. Diğer 

bölümleyici kümeleme algoritmaları gibi K-ortalamalar algoritması da başlangıçta bir k değerinin, yani küme sayısının 

girilmesini gerektirmektedir. Kümelemenin sonucunu doğrudan etkileyen optimal bir k değeri seçimi için birçok yöntem 

mevcuttur. Alan bilgisi ve veri yapısı üzerinde belli bir tecrübeye dayanarak yapılan k seçimi sübjektiftir. Diğer yandan 

kümeleme analizi sonrası belirlenen geçerlilik indislerinin performanslarında veri yapısına göre duyarlılıklar söz konusu 

olmaktadır. Bu nedenle hala daha güvenilir ve hızlı k değeri verebilecek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, k’nın 

optimal seçiminde kullanılmak üzere Pham ve ark. (2005) tarafından önerilen f(K) fonksiyonu tanıtılmış ve çeşitli yapay veri 

setleri üzerinde test edilmiştir. Ayrıca kümeleme analizinde optimal k değeri seçiminde kullanılmak üzere yöntemin bir 

uygulaması olarak R ortamı için geliştirilen "kselection" paketi kullanılarak yöntemin performansı ortaya konulmuştur. Yapılan 

analizlerde f(K) fonksiyonun kümeleme geçerliliği değerlendirmesinde kullanılan iç indekslerden daha başarılı sonuçlar verdiği 

saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: veri madenciliği, kümeleme analizi, k-ortalamalar kümelemesi, objektif k seçimi  

 

CHOOSING AN OPTIMAL K IN K-MEANS CLUSTERING 

 

Abstract  

 
Cluster analysis has been one of the widely applied data mining techniques because of its usefulness in discovering 

the meaningful information such as the structures and patterns in datasets. Although there are hundreds of the methods in 

clustering arena, there is no any best algorithm that fits to all cases. Over a half century, K-means as the basic hard partitioning 

algorithm has probably been the most popular one because of its lower execution time and its simplicity to implement in big 

data analysis. As needed for the other partitioning algorithms, K-means algorithm requires inputting a k value, the number of 

clusters before starting to cluster analysis. There are several methods to determine an optimal k value, directly affecting the 

results of partitioning datasets. Among them, the subjective methods depend on user’s domain knowledge and experiences on 

the underlying datasets. On the other hand, clustering validity indices used after clustering may be sensitive to data structures, 

and thus they are based on trial-and-error process. Therefore robust, fast and automated methods are still needed for 

determination of k in K-means clustering. In this paper, for optimal choice of k, the f(K) function proposed by Pham et al. 

(2005) was explained and tested on the artificially generated datasets. In addition, the performance of the function was revealed 

for employing with K-means clustering by running the “kselection”, a package developed to implement the method in R 

environment. According to the results, it was obtained that f(K) function is more successful than the internal indices which are 

used in clustering validation.  

 

Keywords: data mining, cluster analysis, k-means clustering, objective selection of k 
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Özet  

 
Sosyo-teknik sistem geribildirim değerlendirmesi karmaşık bir yazılım mühendisliği sürecidir. Bilgisayar sistemleri 

gibi teknik bir boyutun yanı sıra, inovasyon ve kullanıcı davranış analizi (sibernetik davranış) gibi sosyal faktörleri de 

bünyesinde bulundurmaktadır.  

Bir sosyo-teknik sistemin geribildiriminin analizi, yazılım kalitesi açısından çok önemlidir. Yazılım kalitesini 

geliştirmek için, yazılım kullanıcılarının gereksinimleri analiz edilmeli ve yazılım çalışma zamanında yeniden tasarlanmalıdır. 

Yazılım geribildirim analizi, sosyo-teknik sistemin performansını artırır. Uzun vadede, sosyo-teknik sistem kalitesindeki artış, 

ekonomik büyümeye önemli katkılarda bulunur. Bu durum sosyal refahı artırır ve dolayısıyla ülkeler ekonomisine de katkıda 

bulunur.  

Bir sosyo-teknik sistemde kullanıcı geribildirimlerinin analizi, sistemin kullanıcılarının ihtiyaçlarının daha iyi 

anlaşılmasını sağlar. Bu araştırmada, sosyo-teknik sistem kullanıcılarının kollektif yargılarını, kümelenmelerini, çelişkili 

görünümleri ve dengeleri gibi özelliklerini anlamak için büyük miktardaki kullanıcı geribildirimlerinden bilgi çıkarımı 

yapılmaktadır. Bu araştırma, sosyo-teknik sistemin kullanıcı geribildirimini modellemek ve böylece sosyo-teknik sistemin 

verimliliğini ve etkinliğini artırmak için bir veri madenciliği (DM) modeli sunulmaktadır. Geribildirimler, kullanıcıların 

davranışlarını keşfetmek üzere çalışma zamanında analiz edilmektedir. Kalitatif araştırma yöntemlerinin yanı sıra doğal dil 

işleme (NLP) teknikleri ve gruplandırma da kullanılmaktadır. Kullanıcıları gerçek zamanda daha iyi anlamayı sağlayacak bir 

tematik harita elde edilmiştir. Bu araştırma, birçok kritik ve önemli alanda uygulanabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi keşfi süreci, Sosyo-teknik sistemler, Yazılım kalitesi, Doğal dil işleme.  

 

MINING A SOCIAL TECHNICAL SYSTEM’S FEEDBACK 

 

Abstract  

 
Social technical system feedback evaluation is a complex software engineering process. Not only does it have a 

technical dimension such as information systems but also it has social factors such as innovation and users’ behavioural 

analysis.  

Analyzing a social technical system feedback data has a critical importance in software quality. To improve the 

software quality, the requirements of the software users must be analyzed and the software must be redesigned at run time. 

Software feedback anaysis improves the performance of the social technical system. In a long term period, the improvement in 

an social technical system quality will make a significant contribution to economic growth. This situation will increase social 

welfare in the society and contribute to the countries’ economy.  

Mining an social technical system users’ feedback data will provide a better understanding of users’ requirements. 

To help analysts, we mine users’ large volumes of feedback coming from social technical system users and deduce properties 

such as their collective judgments, clusters and conflicting views, and trade-offs. This research presents a knowledge discovery 

application in an social technical system for modeling users’ feedback in order to extract the behaviors of the software users. 

We propose a data mining (DM) model to increase the efficiency and effectiveness of the social technical system. Natural 

language processing (NLP) is used in the preprocessing process. A thematic map is achieved to provide a better understanding 

of users' requirements in real time. This research can be applied in many fields including critical areas.  

 

Keywords: Knowledge discovery process, Social technical systems, Software quality, Natural language processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İSTENMEYEN SMS’LERİN TESPİTİ VE 

FİLTRELENMESİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Ufuk ÇELİK 
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

ucelik001@gmail.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Eyüp AKÇETİN 
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz İşletmeleri Yönetimi Bölümü 

e.akcetin@gmail.com 

 

Özet  

 
İstenmeyen SMS mesajları her ne kadar ülkemizde devlet kontrolü altına alınmaya çalışılsa da tam olarak 

önlenememiştir. Akıllı telefon kullanımının artışıyla beraber kötü amaçlı yazılımlarından telefonlara bulaşma olasılığı artmıştır. 

Bu sebeple geliştirilen istenmeyen SMS tespiti ve filtrelemesi uygulaması için bu çalışmada kullanılan karınca koloni 

algoritması performansı diğer çalışmalarda ki bilinen diğer algoritmalarla kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre karınca 

koloni algoritması %94 doğru sınıflandırma oranı ile en iyi performansı göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: veri madenciliği, sınıflandırma, karınca koloni algoritması, istenmeyen SMS  

 

SPAM SMS DETECTION AND FILTRATION BY USING DATA MINING METHODS 

 

Abstract  

 
Spam SMS messages are not fully prevented although they are tried to be under state control in our country. The 

possibilities of malicious software effects on mobiles are increased with the increasing of smartphone usage. For this reason 

the performance of ant colony algorithm which is used in this study was compared to other known algorithms in other studies. 

According to the obtained result ant colony algorithm showed the best performance with the 94% true classification rate.  

 

Keywords: data mining, classification, ant colony algorithm, spam SMS 
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Özet  

 
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda gündeme gelen Türkiye’nin “Bilişim Vadisi” projesinin toplumsal öngörü analizini 

bilimsel yöntemlerle yaparak çıkan sonuçların yorumlanmasıdır. Konu hakkında kitle kaynak kullanılarak sosyal ağlar üzerinde 

konuya ilgi duyan kişilerin diyalektik tartışmalarına imkan veren bilgisayarlı argüman Delfi yöntemi kullanılmış ve elde edilen 

sonuçlar yine bu yöntemle birleştirilerek değerlendirilmiştir. Makale kapsamında, kullanılan metodun detayları, ulaşılan kişiler 

ve demografik yapısı, elde edilen bulgular ve bu bulguların iş kümeleri açısından anlamı açıklanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: İş Kümeleri, Kalitatif Tahmin Yöntemleri, Delfi Yöntemi, Kitle Kaynak, Sosyal Ağlar, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Bilişim Vadisi  

 

FORESIGHTING FOR INFORMATION VALLEY IN TURKEY VIA COMPUTERIZED 

ARGUMENT DELPHI TECHNIQUE 

 

Abstract  

 
The aim of this study is an actual foresight analysis of Information Valley in Turkey and its social analysis through 

scientific methodologies and interpretation of its outcomes. Computerized Argument Delphi method has been utilized in order 

to collect the information from social networks with crowd sourcing approach. The method also supplies the dialectic discussion 

on the arguments of the contributors. Also the outcomes achieved from the computerized Argument Delphi has been aggregated 

and evaluation within the technique. This paper covers the details of the methodology, demography of the contributors, 

outcomes and the meaning of outcomes from the job clustering perspective.  

 

Keywords: Job Clusters, Qualitative Forecasting Methods, Delphi Method, Crowd Sourcing, Social Networks, Management 

Information Systems, Information Valley  
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Özet  

 
Verilerin dijital ortamlarda saklanmasının bir sonucu olarak dünyada bulunan milyonlarca bilginin tutulduğu veri 

tabanlarının sayısı ve büyüklüğü de hızla artmaktadır. Veri boyutu arttıkça verinin karmaşıklığı ve etkili bir şekilde kullanımı 

da zorlaşmaktadır. Bu nedenle akıllı veri işleme tekniği olarak bilinen ve bu tür zorlukları aşmayı hedefleyen veri madenciliği 

bu alanda geliştirilmiş bir bilgisayar bilimidir. Büyük hacimli veri gruplarının işlenmesinde kullanılan, artan veri boyutuna 

bağlı olarak son yıllarda çok daha fazla ilgi gören veri madenciliği, günlük hayatta anlaşılması zor ve karmaşık bilgilerden 

anlamlı bilgilerinin çıkarımını sağlayan önemli bir yöntemdir. Özellikle sağlık alanında veri miktarının her geçen gün artması 

ve büyük boyutlu hasta verilerinden anlamlı bilgi çıkarma isteği, bu alanda veri madenciliğine olan ihtiyacı giderek 

artırmaktadır. Bu çalışmada veri madenciliği kapsamına giren büyük boyutlu verilerden anlamlı bilgi çıkarılması amacıyla 

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümü hasta bilgileri kullanılmıştır. Veri setinde bulunan parametreler 

doğrultusunda servise gelen hasta profilini ortaya koyabilecek anlamlı bilgilerin çıkarımı için bir veri madenciliği yöntemi olan 

Apriori algoritması kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar servise sıklıkla gelen hastaların cinsiyet, yaş grubu, doğum yeri ve 

konulan tanı bilgileri kullanılarak hasta profilinin çıkarılması konusunda yol gösterici olacağını düşündüğümüz anlamlı 

verilerin elde edilebileceğini göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: birliktelik kuralı (apriori) yöntemi, acil servis, hasta profili, veri madenciliği,  

 

PATIENT PROFILE EXTRACTION WITH ASSOCIATION RULE (APRIORI) METHOD 

FROM EMERGENCY SERVICE DATA 

 

Abstract  

 
Numbers and dimensions of databases are increased worldwide which has been stored billions of data as a sequence 

of digital data storage. Augmentation of data dimension makes harder effectively usage of data and processes are complicated. 

So smart data mining is a computer science that overcomes those difficulties and known as smart data processing. It is an 

important method for processing of big data, infers meaningful data and gets attention according to data dimension. Also those 

ideas and aims are valid for medical area. In this study, we used data of patients in Atatürk university research hospital for 

inferring meaningful data from big data related to data mining. We used Apriori algorithm for acquiring meaningful data of 

patient profile in emergency service via data set parameters. Experimental results help to take meaningful datas for getting 

patient profiles with parameters of frequent visitors in emergency service like gender, age group, birth place, diagnosis etc.  

 

Keywords: association rules (apriori) method, emergency service, patient profile, data mining.  
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Özet  

 
Günümüzde kişi ve toplumlara iletilmek istenen mesaj, reklam ve duyuru gibi bilgilendirme içeriklerinde basılı 

materyaller kullanılarak yapılan klasik yöntemler etkisini halen sürdürmektedir. Bu yöntemlerin tercih edilmesinin sonucunda 

duyuruların kâğıtlar üzerine basım, baskı ve kâğıt maliyetleri, gerekli yerlere iletilmesinden doğan dağıtım maliyeti, baskıdan 

sonra meydana gelen değişikliklerin anında yansıtılamamasından doğan bilgi eksiklikleri gibi olumsuzluklar meydana 

gelmektedir. Bu durum özellikle kısıtlı imkânlara sahip eğitim kurumlarının bütçelerine sürekliliğin sağlanması açısından 

(kâğıt ve mürekkep maliyeti, dağıtım maliyeti vb.) ek yük getirdiği gibi, iletilmek istenen mesajların, öğrenciler ve çalışan 

personel gibi hedeflenen kitlelere doğru ve zamanında ulaştırılamama riskini de doğurmaktadır. Ayrıca bu amaçla kullanılan 

kâğıt ve metallerin geri dönüşüm döngüsünde yeterince değerlendirilememesi çevre kirliliğine neden olmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında geleneksel bilgilendirme yöntemlerinin yerine kullanılabilecek içerik yönetimi tabanlı dijital 

bilgilendirme ekranları ve medya oynatıcıları tasarlanmıştır. Dijital Tabela uygulamalarında kullanılan ekranlar ve medya 

oynatıcılar yüksek maliyetler içerdiğinden uygulama bölümü, içeriklerin gösterildiği ekranlar ve medya oynatıcılar üzerinde 

yapılmıştır. Ekranların dikey veya yatay tek bir konumda çalışması yerine, gösterilecek içeriklerin yönlerine göre; kullanılan 

donanım ve yazılımlar ile ekranların otonom olarak yönlendirilmesi sağlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Bilgilendirme Ekranları, İçerik Yönetimi Sistemleri, Yönlendirilebilen Ekranlar, USB Röle 

Kontrol  

 

MEDIA MANAGEMENT PLATFORM 

DESIGNING AND ITS APPLICATION 

 

Abstract  

 
Today, traditional signage methods using published materials such as posters, papers, boards still keep effect at the 

present time. As a result of being favored of these materials, the costs including printing, ink, paper and labor force inputs 

increase. Additionally, the updated news could not publish on the printed material on time, therefore the lack of information 

about the situation is occurred. As this case place an additional burden to the educational instutions having limited opportunities 

in terms of providing sustainability (the cost of paper, ink and distribution) , it also poses a risk of not reaching the messages 

to be transmitted to the target population such as students and personnel accurately and at the right time. Moreover, because of 

that the papers and metals used for this purpose are not recovered causes environmental pollution.  

In this study, a content based media management platform and a digital signage are designed. They can be used 

instead of conventional information methods. The screens used in digital signage applications and media players have high 

costs, because of this, in the application part, the study is realized on the screen which shows the content and media players. 

Instead of a single vertical or horizontal position on the operation of the display, it is performed according to the aspect of 

content to be shown; the hardware and software used to provide guidance as autonomous of the display.  

 

Key words: Digital Signage, Content Management Software, USB Relay Control  
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Özet  

 
İnternet iletişimin en yaygın ve en önemli biçimlerinden biridir. Günümüzde bilgisayar ve internet günlük 

hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Çocuklar için de bu durum kaçınılmaz olmuştur. İnternet çocuklar tarafından 

da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2013 yılına ait Hanehalkı 

Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması anketindeki mikro veri seti kullanılarak, Türkiye’de çocukların internet 

kullanımında etkili olan faktörler lojistik regresyon modeliyle belirlenmiştir. Regresyon analizinde bağımlı değişken kategorik 

(nitel) değişken olduğu durumlarda, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için lojistik regresyon 

modeli kullanılabilir. Çalışmanın bağımlı değişkeni çocukların internet kullanma ve kullanmama durumu şeklinde iki kategorili 

bir değişkendir. Bağımsız değişkenler ise sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerdir. Çalışmada yer alan çocukların yarısı 

internet kullanmaktadır. Ki-kare analizi sonuçlarına göre çocukların internet kullanımıyla sosyo-ekonomik ve demografik 

özellikleri arasında ilişki bulunmaktadır. İnternet kullanan her beş çocuktan dördü kentlerde ikamet etmektedir. Diğer dikkat 

çekici husus ise internet kullanan her iki çocuktan birinin ortaokul (mesleki/teknik dahil) öğrencisi olmasıdır. Lojistik regresyon 

modeli sonuçlarına göre, modeldeki değişkenlerin büyük çoğunluğu anlamlı bulunmuştur. Hemen her gün TV izleme 

çocukların internet kullanma olasılığını azaltırken, diğer anlamlı bulunan değişkenler ise artırmaktadır. Bilgisayar kullanma 

sıklığı altında yer alan değişkenler çocukların internet kullanımında en etkili değişkenlerdir. Hemen her gün bilgisayar kullanan 

çocukların, hiç bilgisayar kullanmayanlara göre internet kullanma olasılığı %114 daha fazladır. Modeldeki diğer değişkenler 

sabitken, hemen her gün bilgisayar kullanan bir çocuğun internet kullanma olasılığı kullanmayanlara göre %42,5 daha fazladır.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet kullanımı, Çocuk, Lojistik regresyon, Odds oranı, Marjinal etki  

 

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE CHILDREN'S INTERNET USE 

 

Abstract  

 
Internet is one of the most common and most important tools of communication. Nowadays, computers and Internet 

have been emerged as an important part of our lives. They have become indispensable for children. Internet is also extensively 

used by children. This study utilized the micro data set of 2013 Household Information Technology Usage to determine factors 

affecting children’s Internet use. The corresponding data were analyzed using logistic regression model. Logistic regression 

model can be used to investigate the relationship between dependent variable and independent variables when the dependent 

variable is categorical (qualitative). The dependent variable of this study is a binary variable that involves children’s Internet 

use or not use. The independent variables are socio-economic and demographic variables. In this study, half of the children use 

the Internet. Chi-square analysis results reveal that there is a relationship between children’s Internet use and socio-economic 

and demographic variables. Three of four children who use the Internet live in urban areas. Another noteworthy point is that 

one of two children who use the Internet are currently secondary school (including vocational/technical schools) students. 

According to logistic regression analysis results, most of the independent variable are found as statistically significant. 

Watching TV almost every day decreases the probability of children’s Internet use and other significant variables increase their 

Internet use. Particularly, variables under the frequency of computer use have the most impact on children’s Internet use. The 

probability of Internet use for children who use a computer almost every day increases by 114% with respect to non-users. 

When all other variables are constant, the probability of a child’ Internet use who uses a computer almost every day is 42.5% 

more than non-users.  

 

Keywords: Internet use, Children, Logistic regression, Odds ratio, Marginal effects  
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Özet  

 
Yaşanan sosyal değişimler ve teknolojik gelişmeler, kişiler arası ilişkilere ve kişilerin kurduğu iletişime tesir etmektedir. Bu 

durum, toplumu, toplumu oluşturan bireyleri ve toplumun bir parçası olan işletmeleri de etkilemektedir. Günümüzde değişen 

ve gelişen iletişim biçimleri, teknolojinin yardımıyla elektronik bir yapıya dönüşürken iletişim, biçim ve kapsam olarak 

değişime uğramaktadır. Kurumsal iletişim, kurumun amaçlarına yönelik biçimde kitleleri ile gerçekleştirdiği, bilgi ve fikir 

paylaşımında bulunduğu bir süreçtir. İletişim biçiminde ve kapsamında yaşanan değişimler, kurumların kendi müşterileri ile 

olan iletişimlerine yansımakta ve gelişen iletişim teknolojileri ile kurumsal iletişim adeta yeniden şekillenmektedir. Yeni 

iletişim ortamları ve araçları sayesinde eskinin tek yönlü iletişim anlayışı terk edilmektedir. Artık işletmeler, küresel bir anlayış 

ile çok daha geniş kitlelere yönelmektedir. Kurumsal iletişim anlayışı, tüm müşterileri genel bir bakış açısıyla 

değerlendirmekten bireyselliğin ön plana çıktığı ve farklı gruplara hitap edebilmeye doğru kaymaktadır. Böylece müşteriler ile 

karşılıklı ve doğrudan iletişim kurma anlayışı ve gereği gündeme gelmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, kurumların 

müşterileri ile diyalog kurmalarını sağlayan yeni iletişim ortamlarını ve araçlarını sağlamaktadır. Bu araçlar, doğrudan ve çift 

yönlü iletişimi olanaklı kılmak, güncel geribildirim imkanı sağlamak, hedef kitleleri bilgilendirmek ve kesintisiz iletişimi 

sağlamak gibi özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Kurumların yeni iletişim araçlarının sahip olduğu bu özellikler 

doğrultusunda kurum içi iletişim, müşteri ilişkileri, medya ile ilişkiler, kurumsal imajı ve itibarı güçlendirme, pazarlama ve 

kriz iletişimi gibi birçok uygulamayı ortaya koyabilmek amacıyla bu araçlardan yararlanması önem taşımaktadır. Çalışmada, 

kurumların kurumsal iletişim uygulamalarında kullanabilecekleri yeni iletişim ortamları ve araçları ele alınacak ve 

incelenecektir. Bu kapsamda bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar ve diğer sosyal medya araçlarından bahsedilecektir. İlgili 

araçlar hakkında bilgi verilerek, araçların kurumsal iletişim potansiyelleri değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal iletişim, sosyal ağlar, kurumsal bloglar, sosyal medya.  

 

REFLECTIONS OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES ON CORPORATE 

COMMUNICATIONS 

 

Abstract  

 
Experienced in social changes and technological developments effect the interpersonal communication and overall 

communications. This situation also affects the society, public and businesses. Today, changing and developing forms of 

communication transforming an electronic structure with the aid of technology and communications are subject to change 

format and content. Corporate communication performed by the masses for the organization's objectives and is a process of 

sharing information and ideas. Changes in the communications form and content is reflected the corporate’s communication 

with their customers and almost corporate communications reshaped with advanced communication technologies. With the 

new communication environments and tools are abandoned former concept of one-way communication. Now businesses are 

turning to a much wider masses with a global approach. Corporate communications approach is changing from an overview 

assessing of all the customers to the individuality and different groups. Thus, the approach and need of direct and mutual 

communication with customers becomes a current issue. New communication technologies provide the new tools and media 

that allow establishing a dialogue with their customers. These tools have some features such as make it possible the direct and 

mutual communication, the opportunity of providing current feedback, inform masses and audiences and ensure continuously 

communications. It is important for corporations use these tools for internal communications, customer relations, and media 

relations, strengthen the corporate image and reputation, marketing and crisis communications with the properties owned by 

the new communication tools. In the study, organizations can use new media in corporate communications applications and 

tools will be discussed and examined. In this scope blogs, micro blogs, social networks and other social media will be discussed. 

Information will be give about relevant tools and will be evaluated corporate communications potential of them. 

  

Keywords: Corporate communications, social networks, corporate blogs, social media.  
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Özet  

 
Son yıllarda, özellikle sanayisi gelişmiş yoğun nüfuslu bölgelerde, hava kalitesi kentsel alanlarda yaşam kalitesi için 

önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Hava kalite sağlık indeksi (HKSİ), havadaki bazı parametrelerden çıkarılarak 

bireylerin sağlıklarını korumada yardımcı olan sağlık tabanlı bir göstergedir. Başka bir ifadeyle HKSİ, çevremizdeki hava 

kalitesinin sağlımıza ne tür bir etkisinin olduğunu anlamamızı sağlamak için tasarlanmış bir ölçektir. Bu indeks düşük, orta, 

yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört farklı seviyede sağlık risklerini ortaya koyarak, özellikle hava kirliliğine karşı hassas 

olan insanların sağlıklarını korumaya yardımcı olan bir faktördür.  

İnsan sağlığına etki eden havadaki kirletici maddeler; partikül maddeler (PM2.5), ozon (O3) ve nitrojen dioksit 

(NO2)’dir. Bu çalışmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları web sitesinden günlük olarak alınan 

verilerden Ankara ilindeki HKSİ tahmini yapılmıştır.  

Bu çalışmada, son yıllarda sıkça kullanılan bir tahmin yöntemi olan Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılmıştır. 

YSA’nın en önemli özelliklerinden birisi, ilgili probleme ait örnekler verildiğinde girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi 

öğrenebilmesidir. Çalışmamızda, danışmanlı öğrenme yöntemlerinden ileri beslemeli YSA kullanılmıştır. Danışmanlı öğrenme 

ile ağ yeterince eğitildiğinde yeni gelen hava kirletici girdilerine karşı uygun çıktılar üretilebilmektedir. Yukarıda verilen 

kirletici maddelerden oluşan üç girişli ve tek çıkışlı bir YSA oluşturulur. Ağımızın girişleri havadaki kirletici maddeler, çıkışı 

ise 1-10 arasındaki HKSİ değeridir. 1-3 düşük, 4-6 orta, 7-10 yüksek, 10 üzeri çok yüksek seviyedeki sağlık riski olarak 

sınıflandırılarak tahmin edilmektedir. Bu sayede eğitim verilerinden örnekler alınarak model kurulur. Ağın eğitimi 

tamamlandıktan sonra test kümesindeki örnekler gösterilerek ağın performansı ölçülür. 2014 yılına ait veriler alınarak, bu 

verilerin %70’i eğitim, %15’i onaylama amaçlı kullanılmıştır, geriye kalan %15’lik test verisi ise tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışma sayesinde, HKSİ değerinin havadaki bazı değerlere göre sabit bir formül ile hesaplanması yerine, önceki dönemlere 

ait hava verisinden günümüz HKSİ değerinin tahmini yapılabilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, Sınıflandırma, Danışmanlı öğrenme, Tahminleme, Hava kalite sağlık indeksi. 

  

ESTIMATION OF AIR QUALITY HEALTH INDEX IN ANKARA USING ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORK 

 

Abstract  

 
Air quality has been revealed as a significant factor for quality of life in urban places, thick populated regions whose 

industries are developed in particular. Air quality health index (AQHI) is a health-based indication which helps to keep 

individuals’ health by extracting from some parameters in the air. In other words, AQHI is a scale which is designed to help us 

understand what kind of effect quality of air around us has on our health. This index is a factor which helps keep health of 

people who are especially sensitive to air pollution by presenting health risks as low, mean, high and very high in four separate 

levels.  

The pollutants which affect health of people in the air are particulate matters (PM2.5), ozone (O3) and nitrogen dioxide 

(NO2). In this study, estimation of the AQHI in the city of Ankara is done by the data which is gotten daily from the website 

of Ministry of Environment and Urbanization Monitoring of Air Quality Stations.  

In this study, a method of estimation which has frequently been used in recent years, Artificial Neural Networks 

(ANN), is used. One of the most important properties of ANN is that it can learn the relation between inputs and outputs when 

samples which belong to related problem. In our study, feed-forward ANN from supervised  

 



learning methods has been used. When the network is trained by supervised learning enough, outputs which are suitable against 

inputs of air pollutants which come newly, can be produced. An ANN which is composed of the pollutants given above, with 

three inputs and an output is created. Inputs of our network are pollutants in the air, its output is the value of AQHI between 1 

and 10. It is estimated that the values between 1 and 3 are low risk, the values between 4 and 6 are moderate risk, the values 

between 7 and 10 are high risk and the values over 10 are very high health risk in this classification. Thanks to it, the model is 

established by getting samples from training data. After completing training of the network, performance of the network is 

measured by demonstrating samples in test cluster. As the data which belongs to the year 2014, is gotten, %70 out of this data 

is used for training purposes, %15 out of it is used for validation purposes, and remaining (%15) test data is tried to be estimated. 

Owing to this study, instead of estimation of the value of AQHI with a fixed formula according to some values in the air, 

current HKSİ value will be able to be estimated by air data which belongs to previous periods.  

 

Keywords: Artificial Neural Network, Classification, Supervisor Learning, Estimation, Air Quality Health Index. 
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Özet  

 
Günümüz toplumunda kurumlar, işletmeler ve yöneticiler bilgiye çok fazla gereksinim duymaktadırlar. Bunun 

önemli sebeplerinden biri de, bilgiyi oluşturan verinin çeşitliliğinin ve sayısının artmasıdır. Bilgisayar donanım, yazılım ve 

iletişim sistemlerinde oluşan bilgi teknolojileri de örgütsel mimarinin önemli unsurları arasında yer alır. Teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak bilgi teknolojilerinin de büyük bir hızla gelişmesi bilgi ihtiyacının daha etkin ve hızlı şekilde giderilmesini 

sağlamaktadır.  

Akıllı kartlar ve bunlara bağlı olarak birçok uygulamalar günümüzde bilgi teknolojileri alanında çok önemli rol 

oynamaktadır. Üniversiteler de artık modern anlamda idari iş akışlarından, giriş-çıkışlarda, yemekhane, kütüphane, öğrenci ve 

personel devam sistemlerine kadar her türlü hizmette bu teknolojiyi sistemlerine dahil etmeye başlamışlardır. Akıllı kart 

sistemlerinin sağladığı yararlardan birçok üniversite yararlanmakla beraber, kendi sistemini kuran sayılı üniversite 

bulunmaktadır. Üniversiteler gibi bilim üreten, teknolojiyi takip eden, teknik imkanları olan kurumlar gerektiğinde farklı 

isteklere cevap verebilecek, geliştirme imkanı olan akıllı kart sistemlerini kendi bünyelerinde oluşturmaları doğabilecek her 

türlü ihtiyaca cevap verebilmeleri açısından gereklilik göstermektedir.  

Bu çalışma, üniversite bünyesindeki yerleşkelerde kullanılmak üzere, mini bilgisayarların tasarlanması ile, her türlü 

geçiş sistemleri, öğrenci devam kontrol sistemi ve personel devam kontrol sistemi yazılımlarının nasıl geliştirilebileceğini 

kapsamaktadır. Veri işleme sistemleri (VİS) olarak tasarlanan bu bilgi sisteminin kullanıcıları; geçiş sistemleri için üniversite 

bünyesindeki akademik (tam zamanlı ve yarı zamanlı) ve idari personel (kadrolu ve geçici) ile üniversite öğrencileridir. Öğrenci 

devam kontrol sisteminin kullanıcıları üniversite öğrencileri, personel devam kontrol sisteminin kullanıcıları ise idari 

personeldir. Bütün bu sistemlerin yönetici ve kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen yazılımlarında özellikle 

farklı pozisyondaki yöneticilerin karar alma sürecini kolaylaştıracak bir YBS oluşturulması hedeflenmiştir. Uygulama alanı 

olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin on yedi yerleşkesi dikkate alınarak, sistemin yönetim bilişim sistemleri ve karar destek 

sistemleri olarak kullanılma olanağı yaratılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Akıllı Kart Sistemi, Veri İşleme Sistemi, Yönetim Bilişim Sistemi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi.  

 

DESIGN AND IMPLEMENTATİON OF MINI COMPUTERS FOR 

SMART CARD SYSTEM APPLİCATİONS: 

UNIVERSITY EXAMPLE 

 

Abstract  

 
In today's society institutions, businesses, and administrators require a lot of information. One of the most important 

reasons for this need is to increase in information as well as diversity of information available in the form of the data. Computer 

hardware, software and communication systems are among the important elements of the organizational architecture of 

Information Technologies. Due to technological developments information technology enables us manage the information 

more effectively towards resolving issues more quickly and effectively.  

Smart cards and hence many applications developed within smart cards plays a very important role nowadays in 

Information Technology. In Universities have begun to corporate this technology into many of their services from the 

administrative workflow, entrance-exit, dining hall, library, student and employee attendance systems and similar services. 

Although Universities are aware of the benefit of the use of smart cards and uses them, not many universities establishing their 

own system yet. Only handfuls are able to establish their own smart cards system truly. Providing that the Universities are 

where the technology and science nurtured, it will be reasonable to expect the that they will use the technical resources 

effectively in order to develop smart card systems fit for their  



local purposes. Therefore it will be reasonable to expect that Universities uses their own local needs for information flow as 

explained below in order to develop smart cards than that will be used more widely for other purposes.  

This study is about development of a smart card (mini-computer system with the design of transition systems) for the 

purpose of monitoring student and staff attendance to lecture and campus. The system is covering how to write up and improve 

applications in order to monitor the actions via using transition cards and portable mini computers. Data processing systems 

(DPS) is designed as users of this information system; systems for college students with the University's academic (full-time 

and half-time) and administrative staff (tenured and temporary) transition. The users of university students student attendance 

control system, personnel attendance control system, the users of the administrative staff. This whole system is developed to 

meet the needs of the institution and the administrator of the software, especially in different positions to facilitate the creation 

of a MIS is targeted at managers in the decision making process. Considering Dokuz Eylül University of seventeen campuses 

as an application area of the system has been created to be used as management information systems and decision support 

systems.  

 

Keywords: Information Technology, Smart Card System, Data Processing System, Management Information System, Dokuz 

Eylül University  
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Özet  

 
‘Birbirleriyle bağlantılı şebekeler/ağlar’ (Interconnected Networks) kavramının kısaltılmış hali olan internet, dünya 

üzerindeki sayısız kamu, özel, askeri, sivil, akademik ağın birbirine bağlanmasıyla biçimlenmiş olan bir elektronik-enformatik 

iletişim ortamıdır. İnternetin başlangıçtaki askeri-endüstriyel niteliğinden uzaklaşarak ticari-iletişim hizmetleri odaklı bir 

yapıya bürünmesiyle birlikte pazar yapısı için bilgiye dönüştürülmesi gereken bir veri seli içinde kalınmaya başlanmıştır. Son 

yıllarda bu denli yüksek miktarda veriye ulaşılmasını sağlayan temel unsur olarak makineler arası iletişim (M2M) gösterilirken, 

herhangi bir nesnenin internet erişiminin olması ve internet üzerinden kendisine gelen komutlara göre çalışması ya da 

kendisinde ortaya çıkan bir değişikliği yine internet üzerinden tanımlanmış bağlantı noktalarına ulaştırması ise ‘nesnelerin 

interneti’ (internet of things-IoT) kavramıyla özetlenmiştir.  

Nesnelerin internetinin çok katmanlı dünyasında öne çıkan ürün ise ‘giyilebilir teknolojiler’ (wearable devices) 

olarak ifade edilmektedir. Taşınabilir teknolojilerin insan yaşamına hâkim olmasıyla birlikte nesneler ve cihazlar arasında 

etkileşimin sınırları da ortadan kalkmaktadır. Teknolojik yöndeşme salt cihazlar arasında değil cihaz-nesne arasında da 

mümkün hale gelmiştir. İnsan yaşamında hali hazırda var olan ve kullanımları doğal bir biçimde yaygınlaşan nesnelerin –

özellikle de gündelik yaşamda herkes tarafından kullanılan giysilerin– teknoloji ile entegrasyonu, internetin ‘giyilebilirlik’ 

özelliğine bürünmesini sağlamıştır. Pek çok fonksiyonu içinde barındıran giyilebilir teknolojiler, insanların fizyolojik 

reaksiyonlarını ölçmekte ve geliştirmekte, kişisel sağlık kontrollerini gerçekleştirmekte, navigasyon ve koordinasyon 

süreçlerini işleterek yeni zaman-mekan tanımlamaları yapmakta, bireylerin bankacılık-finans sistemine entegrasyonlarını 

sağlamakta, sosyal medya üzerinden kullanıcıların moda, müzik ve eğlence sistemlerinde interaktif olmalarını sağlamakta ve 

stok takibi, sipariş alma, fatura tahsilatı, satış sonrası hizmetler gibi işlemlerle organizasyon çalışanlarının mal ve hizmetlere 

doğrudan müdahalesine imkan tanımaktadır. Tüm bu örnekler çerçevesinde sağlık sektöründen eğitime, lojistikten savunmaya 

değin birçok alanda giyilebilir teknolojilerin hızla geliştiğinin ifade edilmesi gerekmektedir. Mevcut durum, sivil yaşamda hızla 

kullanım yaygınlığı kazanan bu teknolojilerin toplumsal pratikler üzerinde açığa çıkardığı sonuçların değerlendirilmesini 

gerekli kılmaktadır. Sıralanan bütün bu gerekçeler ışığında, çalışmada, nesnelerin interneti ile internetin yeni ve gelişkin 

formunu destekleyen giyilebilir teknolojilerin gelişim potansiyelinin, gerek birey gerekse toplum düzeyinde açığa 

çıkardığı/çıkaracağı olumlu-olumsuz sonuçlar çerçevesinde tartışılması amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı-betimleyici 

karakteristiğe sahip olan bu çalışma, gündelik yaşamımıza dahil olan giyilebilir teknolojilerin, yaşam biçimlerini ve sosyal 

ilişkileri dönüştürme süreçlerini tartışarak konuyla ilgili literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Giyilebilir Teknolojiler, İletişim, Entegrasyon, Akıllı Teknolojiler.  

 

INTERNET OF THINGS and WEARABLE DEVICES: 

Discussing Improvement Potential of Digital Hardware 

 

Abstract  

 
Internet, as an abridgement of the term of “Interconnected Networks”, is an electronic-informatics communication 

medium which is formed with lots of numerous public, private, military, civilian, academic networks connecting to each other. 

With the internet’s moving away from the military-industrial nature to commercial-communication services focused structure, 

data flood that is needed to transform to knowledge for the market structure is occurred. In recent years, while the machine-

machine communication (M2M) is shown as the basic elements of providing to reach such a high amount of data, of any object, 

the lack of internet access and working with instructions coming from internet or again transfer a change occurring in itself to 

ports identified on internet is abridged as ‘internet of things’ (IoT).  

In the multi-layered world of internet of things, featured product is identified as ‘wearable devices’. With the 

domination of portable technologies in human life the interaction boundaries between objects and devices are disappeared. 

Technological convergence became possible not only between devices but also between device-object. Integration with 

technology of object already exist and use became widespread in a natural way –especially the clothes using by everybody in 

everyday life– in the human life is provided internet to wrap into ‘wearability’ feature. Wearable technologies hosting many 

functions, measure and develop the physiological reactions of people, perform  



personal health checks, by operating navigation and coordination process define the new space-time, ensure the integration of 

individuals in banking and finance system, via social media make users interactive in fashion, music and entertainment systems 

and allow the direct intervention of organization employees to goods and services with the operations such as inventory 

tracking, order taking, bill payment, after-sales services. With these examples, it should be stated that wearable technologies 

developing rapidly in many field from the sector of health to education, from logistics to defense. Current state, spreading of 

the usage of these technologies in the civil lives makes necessary to evaluate the exposing results on societal practices. In the 

light of all these facts listed, in this study, it’s aimed to criticize the positive-negative results of improvement potential of 

internet of things and wearable technologies, supporting the new and improved form of internet, that are occurred or will be 

occurred in the individual and societal levels. This, descriptive characterized study is aiming to contribute to the literature on 

the subject by criticize the processes of transforming lifestyles and social relations of wearable technologies included in our 

daily lives.  

 

Keywords: Internet of Things, Wearable Devices, Communication, Integration, Smart Technologies.  
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Özet  

 
Hızla gelişen rekabet ortamında işletmelerin ihtiyacı duyduğu kaynağa en hızlı ve uygun şartlarda ulaşması gittikçe 

zorlaşmaktadır. Bu zorlaşmanın yanında karar vermedeki kriterler arttıkça uygun tedarikçi seçimine ulaşmak karışık bir boyut 

almaktadır. Firmalar tedarikçiler arasında seçim yaparken pek çok farklı yöntem kullanabilmektedir. Tedarikçiler arasında en 

uygun olanı seçmek için belirlenen kriterlerin birbirlerine oranla önem dereceleri de yöneticiyi son derece zor durumda 

bırakabilmektedir. Bu çalışmanın amacı karar verme aşamasında Veri Zarflama Analizi’nin kullanılabilirliğini ölçmektir. 

Uygulama için Bursa’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasında yapılmıştır. Firmanın firmalar için kullandığı puanlama sistemi 

kullanılarak araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Tedarikçi Seçimi, Karar Verme  

 

SUPPLIER SELECTION USE OF DEA AND A CASE APPLICATION 

 

Abstract  

 
Rapidly changing competitive environment, businesses need to hear that resources reach the most rapid and appropriate 

conditions are increasingly difficult. As well as this increases the criteria in deciding the selection of suitable suppliers it is 

difficult to achieve a mixed sizes. Companies can use many different methods of choosing between suppliers. Suppliers are 

compared to each other between the severity of the criteria set out to select the most appropriate one , which could leave the 

manager in an extremely difficult situation .Decision making The objective of this study is to measure the DEA Analysis of 

availability. The application is made for a textile company operating in Bursa . Companies that use the company 's research 

results have been achieved using a scoring system.  

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Supplier Selection  
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Özet  
 

Türkiye’de 2014-2015 akademik yılı itibariyle yükseköğretim lisans programlarına kayıtlı 1897692 öğrenci 

bulunmaktadır (YÖK Bilgi Sistemi, 2015). Bu kayıtlı öğrencilerden, özellikle yeni gelen öğrenciler için, Türkiye’de hiçbir 

devlet üniversitesinde ve bir kaçı hariç hiçbir özel üniversitede öğrencilere yönelik ilk yıl destek programına rastlanmamıştır. 

Öğrenci” odaklı eğitim anlayışının önem kazandığı modern yükseköğretim ortamında akademik performansın takip ve tahmin 

edilmesi, üniversitelerin misyonlarını yerine getirebilme dereceleri üzerinde büyük etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde ilgili 

eksiklik göze çarpmaktadır.  

Yapılan bu çalışma ile, öğrencilerin olası akademik performanslarının önceden belirlenmesi suretiyle, okul 

kaynaklarının uygun şekilde tahsis edilmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal ortama olan algılarının iyileştirilmesi vb. gibi 

konularda alınacak tedbirler konusunda üniversite üst yönetimine karar desteği sağlayacak genel bir sistem tasarlamak 

amaçlanmaktadır.  

Mevcut çalışmada, öğrencilerin “hassas” bir geçiş süreci içerisinde bulunduğu ilk yıllarında akademik 

performanslarına etki edebilecek faktörlerin belirlenmesi ve tahminine yönelik veriler “Yeni Gelen Öğrenci” anketleri ile 

toplanmıştır. Elde edilen veriler, öğrencinin ikinci dönem başarı durumu değişkeni üzerinde etkili olacağı varsayılan bağımsız 

değişkenlere dönüştürülmüş ve kategorize edilen bu değerler, modern ( Rassal Orman ve Çok Katmanlı Algılayıcı) ve 

geleneksel sınıflandırıcılar (Çokterimli Lojistik Regresyon) kullanılarak analiz edilmiştir. Kullanılan her bir sınıflandırıcı ve 

verisetinin birleşimi birer model, mevcut durum ve farklı bir senaryo için değerlendirilmiştir. Modeller için kriter olarak “doğru 

sınıflandırma oranı” kullanılmıştır. En iyi modelin tasarlanacak sistemin yöntemini oluşturmasına karar verilmiştir. Ayrıca 

“duyarlılık analizi” kullanılarak tahminleme modelleri üzerinde etkisi en büyük olan bağımsız değişkenler önem sırasına 

yerleştirilmiş ve bu faktörler üzerinde üniversite yönetimlerinin müdahale alanlarını açık bir şekilde ortaya koymak üzere teorik 

bir model önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akademik Performans, Eğitimde Veri Madenciliği, Çok Katmanlı Algılayıcı, Rassal Ormanlar, 

Çokterimli Lojistik Regresyon  

 

A MODEL AND SYSTEM FRAMEWORK TOWARDS PREDICTING 

STUDENTS’ACADEMIC PERFORMANCE 

 

Abstract  
 

1897692 students are registered in undergraduate programs in Turkey by 2014-2015 academic year. (YÖK 

Information System, 2015). As a result of the related research, there are not observed any support program towards Freshmen 

students. except for some private universities. While tracking and predicting the academic performance have tremendous effect 

on the degree to which universities fulfill their missions in higher education environment where “Student-oriented” education 

has become more important than ever before.  

This study aims at designing a system which provides decision support for top-managers of universities concerning 

improvement in perceptions of the students’ towards academic and social environment, appropirate allocation of university 

resoruces etc. by determining the possible academic performance of students.  

In this study, the data for determining the factors which affect the academic performance and predicting the 

performance in accordance with these factors, related to the students who have been experiencing a “vulnerable” transition to 

the higher education environment, were collected through “Freshman Student Surveys”. The data were transformed into the 

independent categorical variables which are assumed to have an effect on the end-of-year performance. These variables were 

analyzed through modern (Random Forest and Multilayer Perceptron) and traditional (Multinomial Logistic Regression) 

classifiers. The models used in the study consist of a classifier and a dataset. Performances of the models are evaluated for a 

different scenario. The model which has the highest correct classification rate was selected as the method of the system to be 

used. In addition, the variables were ranked by “sensitivity analysis” and a theoretical model was proposed to emphasize the 

management’s action field for those factors.  

 

Keywords: Academic Performance, Educational Data Mining, Multilayer Perceptron, Random Forest, Multinomial Logistic 

Regression  
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Özet  

 
 

Günümüzde Moore yasasına uygun şekilde gücü hızla artıp ucuzlayan bilgisayarlar yapay görme sistemlerinin 

yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Bununla beraber yapay görme sistemlerinin yazılımlar, kameralar, ışık sistemleri gibi başka 

bileşenler gerektirmesi ve bu bileşenlerin entegrasyonu ile eğitim çalışmaları konuyu ciddi bir yatırım konumuna getirmektedir. 

Kuşkusuz yapay görme sistemlerinin endüstride ve iç lojistik uygulamalarda kalitesizlik maliyetlerini azaltan çok önemli bir 

araç olması yatırımları teşvik etmektedir. Ancak ekonomiklik ilkesine uyması da vazgeçilemez koşuldur. Dolayısı ile bu 

sistemlerin kullanıldıkları süre boyunca götürülerinin üstünde getiri sağlamalarına dikkat edilmelidir.  

Bu çalışmada kalite iyileştirmeleri sağlamak amaçlı kullanılması düşünülen yapay görme sistemlerinin yatırım 

karlılığının anlaşılmasını kestirecek bir model tanıtılmaktadır. Ülkemiz genelinde yürüttüğümüz araştırmalar ile EMVA 

(European Machine Vision Association) ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde temin edilen veriler benzer bir modelin 

bulunmaması nedeniyle kimi karsız yatırımların yapılmakta olduğu, kimi karlı olabilecek yatırım fırsatlarının kaçırıldığı 

gerçeklerini ortaya çıkartmıştır. Model, kalitesizlik maliyetlerini, yapay görme sisteminin tahmini bedelini, kalitesizlik 

maliyetlerinde yapay görme sistemi sayesinde sağlanabilecek tasarruf tutarını veri olarak almakta ve iki soruya yanıt 

üretmektedir. İlk soru yatırımın mevcut koşullar altında kar sağlayıp sağlayamayacağı, ikinci soru da karlı yatırımların kar 

oranlarının ne düzeyde olacağıdır. Bu yanıtlar sayesinde gerek yapay görme çözüm sağlayıcı firmalar, gerekse de müşteri 

adayları gerekçeli kararlar alabilecek, örneğin sağlayıcı firma yatırım karlılığı için hangi fiyat düzeylerine inmesi gerektiğini 

görebilecek, müşteri adayı firma da getirilerine bakarak yatırım alternatifleri listesinde yapay görme konusunu hangi sıraya 

alabileceğini belirleyecektir.  

 

 

Anahtar Kelimeler:Yapay görme, kalite kontrol, kalitesizlik maliyetleri, mühendislik yatırım analizi, karar destek sistemi.  

 

 



A DECISION SUPPORT SYSTEM PROPOSAL FOR ARTIFICIAL VISION SYSTEMS 

INVESTMENT FEASIBILITY AIMING QUALITY CONTROL APPLICATIONS 

 

Abstract 
 

Nowadays in accordance with Moore rule, computers are getting cheaper and powerful, thus it is now possible to use 

machine vision systems more widely. However since artificial vision systems also necessitate other components and activities, 

like softwares, cameras, lighting systems, networking and training, they bring significant capital requirement. Machine vision 

systems is an important and highly demanded tool forreducing costs due to poor quality, in industry & logistics applications. 

Therefore, the total investment level forthe life time of these systems should be lower than the cost of savings. There is nore 

turn on investment and profitibility analysis model for the operating units of quality control purpose in order to switch to the 

machine vision technology. Due to this cause, this subject includes a content which is valuable to investigate. 

 In this study, in order to do this comparison, it is advised to have a cost function and decision support system based 

on this function. This function system provides the forecast of the pay back period and profitibility, which will give an idea 

about the convenience of affordability principle to the engineering investments.  

 

Keywords: Machine vision, quality control, quality costs, engineering, investment analysis, decision support system.  
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Özet  

 
Bilgi sistemleri, yöneticilerin kararlarına destek amacı taşıyan önemli referanslardır. Veriler, modeller vasıtasıyla 

bilgiye dönüşür. Veriden bilgiye giden yolda sistemler bulunur. Verilerden bilgi elde edilen sistemlere bilgi sistemi adı verilir. 

Bilginin güvenilir olması, veri ve modellerinin doğru ve etkin olmasına bağlıdır. Bu bakımdan bilgi sistemlerinde model, veri 

ve kişi kaynaklı bazı riskler söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada, bilgi sistemlerinde karşılaşılan riskler istatistiksel zaman 

serileri (ARMA) yaklaşımı ile tespit edilmekte ve çözüm önerileri sunulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: bilgi sistemleri, bilgide yanlılık, verilerde kirlilik, zaman serileri, hata modelleme.  

 

MODEL, DATA AND HUMAN CAUSED RISKS 

IN INFORMATION SYSTEMS 

 

Abstract  

 
Information systems are important reference for managers who constantly have to make decision. Data are converted 

to information by models. Systems are called information systems to obtain information from data. Reliable information is 

depends on models which has to be true and effective. Therefore, there may be some risks about model, data, and person arising 

in information systems. This study is aimed at to identify risks encountered in information systems by statistical time series 

(ARMA) approach and some inferences given.  

 

Key Words: information systems, bias on information, pollution in data, time series, error on modelling.  
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Özet  

 
İnsanlar çalışma alanlarında zarar görmeden bir takım tedbirler almazlar. Bu zararlar bazen geri dönülemez etkilere 

sebep olmaktadır. Bununla birlikte tehlikeye karşı alınması gereken tedbirleri herkes bilgisi ile bilemeyebilir. Bu sebeple 

çalışma alanlarında uzman kişilerin varlığına ihtiyaç vardır.  

İş sağlığı ve güvenliği 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

kanununu tüm çalışanları iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamına aldığı için günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Bu kanun iş 

verene getirmiş olduğu en büyük yükümlülük, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık 

personeli bulundurmadır. Bu profesyoneller işletmede veya iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli alt yapıyı oluşturmak, 

önlemleri almak ve gerekli kayıtları tutarak iş yerinde güvenli ortamları oluşturmaktır. Ancak dalgınlık, yorgunluk, unutkanlık, 

tecrübesizlik, bilgi eksikliği ve ilginç ilişkileri görememe gibi tehlikeli hareketler ve makine ve cihazların koruyucusuz olması, 

periyodik bakımlarının yapılmaması, kırık, arızalı makine ve cihazların kullanılması gibi tehlikeli durumlar ortaya 

çıkabileceğinden uzman kişi de yetersiz kalabilmektedir. Daha etkin ve yeterli bir risk analizi ve değerlendirmesi yapabilmek 

için günümüzün vazgeçilmezleri olan teknolojiyi akıllı bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu amaçla uzman kişinin 

kararına yardımcı olması ve bilgi alt yapı desteği vermesi amacıyla yapay zeka tekniklerinden olan Yapay sinir ağı kullanılarak 

tehlikelerle ilgili muhtemel risklere karşı alınması gereken tedbirleri ve risklerin zararlarını en aza indirme adına bilgisayara 

karar vermeyi destekleyen bir sistem öğretilecektir. Sistem aynı bir uzman gibi karşılaşılan duruma karşı alınacak tedbirleri ve 

olasılıkları saptayarak uzman kişinin kararına yardımcı olacaktır. Sistem geçmişte yapılmış risk analizi ve değerlendirmeleri 

sonucu ortaya çıkan durumları öğrenerek yeni karşılaşılan durumlara karşı cevap vermektedir. Kullanılacak teknik sürekli 

olarak yeni alınan kararları kendine katarak daha kaliteli kararlar alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, yapay zeka, yapay sinir ağları, risk analizi ve değerlendirmesi  

 

RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR THE 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

 

Abstract  

 
People do not take some precautions in their work field before being exposed to some damages. These damages have 

some irreversible effects. In addition, everyone may not know about the precautions to be taken against danger. Therefore, the 

presence of experts in work fields is required.  

With the occupational health and safety law number 6331 published in the official gazette 30 June 2012, all employees 

were included in the occupational health and safety scope, which, therefore, gained more importance. The law requires 

employers to employ occupational health and safety experts, occupational physicians and other health staff in work places. 

These professionals provide safe area in work places preparing necessary substructure, taking precautions and keeping 

necessary records. However, because of the dangerous situations such as inattentiveness, tiredness, forgetfulness, inexperience, 

lack of information, not noticing interesting relations, machines and tools with no safety and with no periodic maintenance, 

and use of broken and defective machines, experts may also fail. It is a necessity to sensibly use technology to carry out more 

effective and enough risk analysis and evaluation. Computers will be taught a new system which supports decision making to 

minimize the damages of possible risks related to dangers and which helps take necessary precautions by using artificial nerve 

networks. The system responds to the newly met situations by learning those situations occurring after the risk analysis and 

evaluations. The technique aims to take more quality decisions by constantly incorporating the newly taken decisions in its 

system. 

 

Keywords: Occupational Health and Safety, Artificial Intelligence, Artificial Nerve Networks, Risk Analysis and Evaluation 
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Özet  

 
Gelişmekte olan ülkelerdeki artan operasyonal giderler nedeniyle bilişim teknolojileri (BT) firmaları operasyonel 

mükemmeliyet konusuna odaklanmaktadır. Operasyonun temel kısımlarından biri olan yedek parça envanter kontrol 

politikasının doğru belirlenmesi, maliyet ve servis kalitesi açısından büyük fayda sağlamaktadır. Mevcut duruma göre en uygun 

envanter kontrol politikasının belirlenmesi ve ileride doğacak ihtiyaçların önceden tespit edilip doğru zamanda politikanın 

güncellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada BT yedek parça envanter yönetimi için bir karar destek sistemi (KDS) 

geliştirilmektedir. Bu KDS aynı tip yedek parça kullanan BT cihazları için ileriki dönemde beklenen ortalama arızaları tahmin 

eden bir model içermektedir. Poisson dağılımına göre bir yıllık rastgele arızalar üretildikten sonra, bu arızaların giderilmesi 

için en düşük maliyetli BT yedek parça enventer kontrol politikası benzetim modelleri oluşturularak belirlenmektedir. KDS, 

envanter depolama maliyeti, parça sipariş maliyeti ve ceza maliyeti içeren bir benzetim ortamı içermektedir ve yaygın 

kullanılan (Q, r) ve (S, s) envanter politikalarını desteklemektedir. Tasarlanan KDS, MATLAB ortamında kodlanmış ve 

kullanım kolaylığı için grafik arayüz oluşturulmuştur. Bu arayüzle gerçek bir veri seti test edilmiş ve performans çıktıları 

değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucunda mevcut envanter polikası iyileştirilmiş ve operasyonal verimlilik artışı sağlanmıştır. 

Ayrıca, başlangıç koşullarının toplam maliyete etkisi araştırılmıştır. Bu tez çalışması kapsamında geliştirilen KDS, etkili, 

verimli ve esnek bir karar verme ortamı sunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: BT, yedek parça, envanter, benzetim, eniyileme, KDS  

 

A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR INVENTORY MANAGEMENT 

OF INFORMATION TECHNOLOGY SPARE PARTS 

 

Abstract  

 
Rising operational costs have become a major issue in developing countries, causing many leading information 

technology (IT) companies to focus on inventory optimization. Choosing the optimum spare part inventory control policy has 

many benefits regarding cost and service quality. It is necessary to determine the optimum policy considering existing 

conditions and the policy must be periodically updated according to the future demands. This study concentrates on developing 

a decision support system (DSS) that provides an optimal control of IT spare part inventory to minimize the total cost. The 

system includes a model that predicts future mean failure rates of IT devices that use the same type spare parts. After generating 

random failures according to the Poisson distribution, optimum inventory control policy mix is obtained via Matlab simulation. 

The DSS includes inventory holding cost, regular order cost and penalty cost options and it supports a continuous review (Q, 

r) inventory policy and a periodic review (S, s) inventory policy options for managing the spare parts inventory. The DSS is 

coded in MATLAB and graphical user interface (GUI) is developed to increase usage rates. A real dataset is tested and 

performance outputs are evaluated. This research improved existing inventory policy and increased operational efficiency. 

Next, cost effect of the starting variables are examined. The DSS provides an efficient, effective and flexible decision making 

environment for the optimal control of IT spare parts  

 

Keywords: IT, spare part, inventory, simulation, optimization, DSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTEL İŞLETMELERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK BİR 

UYGULAMA 

 
Zeynep ÜNAL 

Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü 

zeynepunal1010@hotmail.com 

 

Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 

Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

oasilkan@akdeniz.edu.tr 

 

Doç. Dr. Emre İPEKÇİ ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü 

ecetin@akdeniz.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Nisa EKŞİLİ 

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İşletme Yönetimi Programı 

nisaeksili@akdeniz.edu.tr 

 

Özet  

 
Otel işletmelerinin başarısında satın alma ve tedarikçi seçimi kararları oldukça büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, 

satın alma biriminin, bir ürün alımında en iyi tedarikçinin seçimine yönelik kararlar verirken, fiyat kriterinin yanı sıra işletmenin 

süreçlerini etkileyen Kalite, Tedarikçi Sınıfı, Tedarikçi Performansı, Teslimat Zamanı gibi kriterleri de dikkate alması 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada, otel işletmelerindeki satın alma sürecinde üstte adı geçen kriterlerin hepsini bir arada değerlendiren ve 

kullanıcıya seçim işleminde yardımcı olan bir Karar Destek aracı önerilmiştir. Karar verme süreç aşamalarının yöneticiler 

tarafından daha etkin takip edilebilmesi için tedarikçi seçimine yardımcı olacak bu karar destek aracı, halen pek çok otel 

işletmesinde kullanılmakta olan “Merlon” yazılımı içerisine entegre edilmiştir. Bu araç sayesinde yöneticiler her aşamanın 

takibi için gereksiz zaman kaybı yaşamamaktadır. Karar destek sistemi olarak kurgulanan bu yazılım, karar verici için gerekli 

bilgileri sistemden toplayarak, belirlenen kriterler için önem dereceleri hesaplamaktadır. Ürün satın alımında dikkate alınan 

kriterlerin önem düzeyleri Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bulanık Analitik Hiyerarşi 

Prosesi yönteminde alternatif sayısı arttıkça çok fazla ikili karşılaştırmanın yapılması gerektiğinden, tedarikçilerin sıralama 

işleminde Taguchi Kayıp Fonksiyonu kullanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP), Taguchi Kayıp Fonksiyonu, 

Tedarikçi Seçimi, Satın Alma Yönetimi, Otel İşletmeleri  

 

AN APPLICATION FOR THE OPTIMIZATION OF SUPPLIER SELECTION PROCESS IN 

HOTEL BUSINESS 

 

Abstract  

 
Purchasing and supplier selection decisions have great importance on the success of hotel business. Therefore, during 

the purchase of the products, the purchasing departments must take into consideration criteria such as Quality, Supplier Class, 

Supplier Performance and Delivery Time in addition to Price criteria, while making decisions for the selection of the best 

supplier.  

In this study, we proposed a Decision Support tool that evaluates all the above mentioned criteria during the 

purchasing process of the hotel business and assists the users in the selection process. This tool, expected to help evaluation of 

the suppliers for allowing to monitor the decision-making process steps more effectively by the managers, was integrated into 

the "Merlon" software that is already in use by many hotels. By means of this tool, administrators do not loose time to follow 

every step. This software, designed as decision support system, calculates the importance degrees of determined criteria by 

collecting the necessary information for the decision makers through the system. Significance levels of criteria that are 

considered during the purchase of the product, were determined using Fuzzy Analytic Hierarchy Process. In Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process, since the number of dual comparisons increases enormously as the number of alternatives increases, Taguchi 

Loss Function was used for sorting the suppliers.  

 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP), Taguchi Loss Function, Supplier 

Selection, Purchasing Management, Hotel Business.  
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ERP yazılım seçimi, işletmeler için birçok faktörün bir arada değerlendirilmesini gerektiren çok kriterli bir karar 

verme problemidir. Bu çalışmada Gartner Research (2013) ve literatür araştırmasından yararlanılarak ERP yazılım seçimi için 

yazılım firma faktörleri ve satıcı firma faktörleri ana kriter başlıkları altında nitel ve nicel kriterler oluşturulmuştur. Kriter listesi 

orta ölçekli bir firmaya iletilmiştir ve ERP yazılımı seçilecek firmada deneyimli uzmanlar tarafından kriterlerin 

değerlendirilmesi yapılarak, alt kriterler 13 alt kritere indirilmiştir. Çalışmada en uygun ERP paket programının seçilmesi için 

iki ana kriter grubu ve on üç alt kriter göz önünde bulundurulmuş ve orta ölçekli bir firma için 4 alternatif yazılım arasından 

en uygun olanı AHP-TOPSIS ve AHP-ELECTRE I yöntemleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan literatür araştırmasına 

göre, ERP yazılım seçiminde AHP-ELECTRE I çalışması çok fazla yer almamaktadır. Bu nedenle, çalışmanın amacı orta 

ölçekli bir firma için ERP yazılım seçiminde AHP-ELECTRE I yöntemi kullanılarak literatüre katkıda bulunmak ve ERP 

yazılım seçimi için karar vericilere yol göstermektir. Ayrıca çalışmada literatürde çok kullanılan hibrit yöntemlerden AHP-

TOPSIS yönteminin kullanılması ile de AHP-ELECTRE I yöntemi ile firma için belirlenen yazılım alternatif sıralamasının 

doğrulanması amaçlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), AHP (Analytic Hierarchy Process), TOPSIS (Technique For Order 

Preference By Similarity To An Ideal Solution) , ELECTRE I(Elimination Et Choix Traduisant la Realite)  

 

ERP SOFTWARE SELECTION IN A SME VIA AHP-TOPSIS AND AHP-ELECTRE 

METHODS 

 

Abstract  

 
ERP software selection is a multicriteria problem that requires evaluating several factors together. In this study, 

Gartner Research (2013) and literature review is used and qualitative and quantitative ERP software selection criteria is defined. 

These criterias are listed into two main categories. This criteria list is transmitted to a small and medium size company and this 

criteria list is evaluated by experienced specialists in the company. After the review of this criteria list, some of the criterias 

are removed from this criteria list and is decided to evaluate 13 criterias and 4 software alternatives. These alternatives and 

criterias are analysed with AHP-TOPSIS and AHP-ELECTRE I methods. According to literature review, there is a few study 

with AHP-ELECTRE I. Therefore, in this study AHP-ELECTRE I method is used for ERP software selection in a small and 

medium size company to contribute to literature with this study and is aimed to lead to decision makers. In addition AHP-

TOPSIS is used to verify software alternatives rank which is obtained by AHP-ELECTRE method.  

 

Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP), Analytic Hierarchy Process (AHP), Technique For Order Preference By 

Similarity To An Ideal Solution (TOPSIS ) , Elimination Et Choix Traduisant la Realite (ELECTRE I).  
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Özet  

 
Karar vermede kullanılan modeller ve veriye dayalı karar destek sistemleri(Data Driven Decision Making) hem özel 

sektör firmalarında hem de kamu yönetiminde gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Günümüzde kamu yönetiminde yeni bir 

anlayış olan “AnalitikYönetim” ile çoğu gelişmiş ülke karar vermede analitik uygulamalar kullanmaktadır. Politika yapıcılar 

her düzeyde karar veririken bu analitik uygulamalardan faydalanmaktadırlar. Mevcut literatürde gelişmekte olan ülkelerin 

hangi seviyede veriye dayalı karar verme sistemlerinden faydalandığı konusunda çok az çalışma bulunmaktadır. Bu yüzden bu 

çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birinci amacı veriye dayalı karar verme sistemlerinin gelişmekte olan bir ülke örneği 

olarak Türk Kamu Yönetiminde hangi bağlamda ele alındığı, ikinci amacı ise Türk Kamu Yönetiminde mevcut uygulamaların 

ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada ilgili kamu kuruluşlarındaki ilgili birimlerin yöneticileri ile mülakatlar yapılarak genel durum 

ortaya çıkarılacaktır. Çalışmanın sonucunda ise politika belirleyiciler için, Türk Kamu Yönetiminin veriye dayalı karar verme 

sistemlerini hangi düzeyde kullandığı ve kullanılması gereken mevcut sistemlerin neler olduğu konusunda bir değerlendirme 

ortaya koyulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Veriye dayalı karar verme, Analitik Yönetim  

 

APPLICATIONS OF DATA DRİVEN DECISION MAKING SYSTEM IN TURKISH PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

Abstract  

 
Models for decision making and data driven decision making are becoming increasingly important for both private 

and public sector. Today, most of the developed countries use analytical instruments thanks to the introduction of “Analytic 

Administration”, a new approach in public administration. Policy makers benefit from these analytical instruments while 

making decisions at all levels. In current literature, there are very few works on how much do developing countries benefit 

from data driven decision making. Therefore there are 2 aims in this paper. First aim is to reveal in which context does the data 

driven decision making is used in public administration and the second aim is to mark current applications of Turkish Public 

Administration. In this work, overall state will be revealed by interviews with executives from different public bodies. In the 

end, an evaluation will be made for policy makes on how intensely does the data driven decision making is used in Turkish 

Public Administration and what are the available systems that must be used.  

 

Keywords: Data driven decision making, Analytic Administration  
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Özet  

 
Ölçme ve değerlendirme, verilen eğitimin anlamlılığını, kalitesini ve ne derecede başarılı olunduğunu gösteren 

birtakım sonuçlar ortaya koymaktadır ve bu nedenle eğitim sektöründe son derece önemli bir yere sahiptir. Sınavlarda sorulan 

soruların kalitesi ve belirleyiciliğinin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri de madde analizidir. Madde analizi sonucunda 

soruların güçlük ve ayırt edicilik değerleri keskin sınırlar içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak bazı sorular küçük bir farkla, 

örneğin güçlük açısından "çok zor" sınıfı yerine "zor" sınıfına dahil edilebilmektedir. Dolayısıyla bu durum değerlendirme 

gücünde birtakım aksamalara yol açabilmektedir. Akademik çevrelerde hızla yaygınlaşan bulanık mantık tekniği, gerçek 

hayattaki birçok probleme alternatif çözümler sunmakta ve soruların değerlendirilmesinde daha başarılı sonuçlar ortaya 

çıkarabilmektedir. Bu çalışmada internet ortamında gerçekleştirilen online sınavlardaki soruların klasik ve bulanık sınırlar 

içerisindeki değerlendirilmesi anlatılmaya çalışılacaktır. Bulanıklaştırma yöntemi olarak en yaygın şekilde kullanılan üçgensel 

üyelik fonksiyonu kullanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ölçme ve Değerlendirme, Madde Analizi, Bulanık Mantık, Üçgensel Üyelik, DEUZEM  

 

HEADING OF NATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONGRESS 

PROCEEDING TEXT 

 

Abstract  

 
Assessment and evaluation reveals some results that includes meaningfulness and quality of trainings and success 

levels of education and for this reason in educational area it has a very important place. One of the methods that measure quality 

and decisiveness of the questions asked in exams is item analysis. At the end of the item analysis, difficulty and discriminate 

values of questions evaluation in sharp limits. But, some questions, for instance, may be included in difficult class instead of 

more difficult class. For this reason, this causes some disruptions in the evaluation process. Fuzzy logic technic that has become 

common in academic circles, offers alternative solutions for the real life problems and reveal better results when evaluating the 

questions. In this study, the questions used in internet based exams will be tried to explain within the limit of classical and 

fuzzy and a widely used method called triangular method has been used as a fuzzy method.  

 

Keywords: Measurement and Evaluation, Item Analysis, Fuzzy Logic, Triangular Membership, DEUZEM.  
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Özet  

 
Bu çalışmada bulanık mantık tabanlı tek eksende kontrol edilebilen güneş takip sisteminin tasarım ve uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisinin gelme açısına göre güneş paneli, bulanık mantık denetleyicisi ile ışık şiddetinin fazla 

olduğu tarafa yönlendirilmiştir. Böylece güneş ışınlarının güneş paneline en dik şekilde yansıması sağlanarak güneş panelinden 

elde edilen enerjinin maksimum oranda kullanılması sağlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, kontrol sistemi, enerji verimliliği.  

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SINGLE-AXIS SOLAR TRACKING SYSTEM 

BASED FUZZY LOGIC 

 

Abstract  

 
In this study, based on fuzzy logic, which may be controlled single-axis solar tracking system design and procedures 

were carried out. According to the angle of incidence of solar energy, solar panel is directed to the side where the light intensity 

over the fuzzy logic controller. Thus, the solar radiation reflected by providing the solar panel in the upright position, the energy 

obtained from the solar panel is provided to be used to their maximum.  

 

Keywords: Fuzzy logic, control system, energy efficiency.  
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Özet  

 
Şirketlerde süreç yönetimi sadece tekrarlayan faaliyetlerin yürütülmesini kapsamaz. Bundan dolayı sadece prosesi 

değil tedarikçi, girdi, proses, çıktı ve müşteriyi de içermektedir. Rekabete dayalı avantaj elde etmek isteyen firmalar öncelikli 

olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutarlar. Bunun için yüksek kaliteli, düşük maliyetli ürünü, müşteriye rakiplerinden 

önce hızlı sunması amaçlarlar. Firma kendi süreçlerini iyi yönetse dahi tedarik zincirinin ilk halkası olan tedarikçisine bağımlı 

hareket etmek durumundadır. Tedarikçisinde oluşabilecek gecikmeler, pahalı yada kalitesiz girdilerin gelmesi, firmanın tüm 

süreçlerinin aksamasına neden olur. Dahası müşterinin gözünde ciddi itibar kaybetmesine ve hatta pazardaki payını da 

kaybetmesine neden olabilir. Tedarik yönetim sisteminin düzgün bir şekilde uygulanabilmesinin en önemli kriterlerinden biri 

firma için en uygun tedarikçiyle çalışma yapabilmektir. Tedarikçi seçimi aynı zamanda firmanın pazar payını kaybetmemek 

adına stratejik adımlarından birini içermektedir. Bundan dolayı tedarikçi seçimi son derece önemlidir. Tedarikçi seçerken çok 

sayıda kriter karşımıza çıkmaktadır. Birçok kriter ve birçok alternatif tedarikçi arasından en iyisini seçmek için herhangi bir 

metodun uygulanmaması anlamsız sonuçlar verecektir. Dolayısıyla tedarik seçimi nitel ve nicel kriterleri içerdiği için çok 

kriterli karar verme teknikleriyle çözülmesi daha anlamlı sonuçlar sağlayacaktır. Çok kriterli karar verme tekniklerinden biri 

olan bulanık TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) metodu pozitif ve negatif ideal 

çözümlere dayalıdır. Bulanık ideal çözüme en yakın ve bulanık negatif ideal çözüme uzak olması istenmektedir. Karar 

vericilerin subjektif yargılarını daha iyi yansıtabilmesi için klasik TOPSIS metodu yerine bulanık TOPSIS metodu tercih 

edilmiştir. Kriterleri yorumlarken dilsel ifadeler ve bulanık değerler kullanılmıştır. Bu çalışmada, Kocaeli bölgesinde bulunan 

otomotiv yan sanayii alanında faaliyet gösteren bir firmanın tedarikçi seçiminde bulanık TOPSIS metodu uygulanarak 

alternatifler arasından en ideali seçilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık TOPSIS, çok kriterli karar verme, ideal çözüm, otomotiv, tedarikçi  

 

Abstract  

 
Process management in the company doesn’t only cover the execution of repetitive activities. Therefore, not only the 

process but also supplier, input, process, output, and customer include. Companies wishing to obtain a competitive advantage 

firstly prioritize customer satisfaction. For this purpose, high-quality and low-cost product is intended to provide to the 

customers before their competitors. Even though company manages their respective processes, it depend on the supplier which 

is first link of supply chain. The delays which may occur its supplier, causing the arrival of expensive or poor quality inputs, 

causing the arrival of expensive or poor quality inputs and the disruption of the whole process of the company. Moreover, this 

can cause serious reputation loss in the eyes of customers and it can even lead to lose its share in the market. The one of the 

most important criteria of the supply management system is to work the most suitable supplier for the company. Supplier 

selection might also includes one of the strategic steps not to lose the company's market share. Therefore, supplier selection is 

extremely important. A large number of suppliers emerges when choosing criteria. That any method is not be applied to select 

the best among several criteria and several alternative suppliers leads to meaningless results. Therefore, Solving with multi-

criteria decision-making techniques provide more meaningful results since supply selection includes qualitative and 

quantitative criteria. One of fuzzy TOPSIS multi-criteria decision-making techniques (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution) method is based on the positive and negative ideal solution. fuzzy TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution) method which is one of multi-criteria decision-making techniques is based on the 

positive and negative ideal solution. It is adopted that alternative is the closest to the ideal solution and farhest from negative 

ideal solution. Fuzzy TOPSIS method is preferred instead of the TOPSIS method in order to reflect the judgments of the 

decision makers better. By interpreting the criteria, the linguistic expression and fuzzy values are used. In this study, by applying 

fuzzy TOPSIS, best ideal is selected among alternatives in the supply selection of a company which operates in the automotive 

supply industry and is located in Kocaeli.  

 

Keywords: Fuzzy TOPSIS, multi-criteria decision-making, ideal solution, automotive, supplier  
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Özet  

 
Günümüzde şirketlerin başarısında mevcut personel kaynağının çok büyük etkisi vardır. Değişen müşteri talebine 

hızlı cevap verebilmek için doğru personelin şirkette istihdam edilmesi gerekir. Artık şirketlerin başarısını gösteren performans 

göstergelerinden bir tanesi de çalışanlarının öğrenme ve gelişimidir. Personelin gelişimi ve başarısı şirketlerin iç süreçlerini 

etkin bir şekilde yönetmesini sağlayacaktır. Şirketin iç süreçlerindeki gelişim müşterilerinin memnuniyetini ve müşteri sayısını 

artıracaktır. Müşteri tarafındaki olumlu gelişim de şirketin karına ve verimliliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Görüldüğü üzere 

kalifiye personel şirketin gelişiminde büyük bir etkendir. Bundan dolayı şirketler personel alımına büyük önem gösterirler ve 

personel alımında birçok yöntemden faydalanmaktadır. Bu yöntemleri uygulayarak personel seçiminde doğru tercih yapmayı 

amaçlamaktadırlar. Personel seçerken belirlenen kriterler eğer doğru bir şekilde ilişkilendirilemezse yapılan tercihler de yanlış 

sonuçlar verir. Bunun için istenilen personelin seçiminde kriterleri ilişkilendirirken çok kriterli karar verme tekniklerine 

başvurmak gerekmektedir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan bulanık DEMATEL (The Decision 

Making Trial and Evaluation Laboratory) metodu uygulanarak personel seçiminde etkili olan kriterler arası nedensel ilişkiler 

incelenmiştir. DEMATEL metodu kriterler arası nedensellik ilişkisini göstermektedir. Klasik DEMATEL yerine çözümün daha 

gerçekçi olması adına bulanık mantıktan da faydalanarak bulanık DEMATEL metodu uygulanmıştır. Kriterleri ilişkilendirirken 

üçgensel bulanık değerler ve dilsel ifadeler kullanılmıştır. Bu çalışmada, plastik imalatı yapan bir firmada görev alacak 

mühendisin seçiminde etkili olan kriterlerin arasındaki nedensel ilişkileri incelenmiştir. Kriterler insan kaynakları 

departmanından alınmıştır. Ayrıca, kriterler arası ilişkiyi belirlerken personel alımından sorumlu kişilerin görüşleri alınmıştır. 

Çalışma sonunda etkileyen kriterler ve etkilenen kriterler ile diğerleri üzerinde önemi olan kriterler belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık DEMATEL, çok kriterli karar verme teknikleri, kriter, nedensel ilişkiler, personel  

 

Abstract 

  
Today, the existing staff resources has a huge impact on the success of the company. The right personnel must be 

employed in the company to respond quickly to changing customer demands. One of learning performance indicators that 

shows the success of the company is the learning and growth of the staff now. The development and success of staff leads to 

manage the internal business processes effectively. The development of the internal business processes increases the number 

of customers and customer satisfaction. The positive developments in the customer relationship also contributes positively to 

the company's profit and productivity. Qualified staff is a major factor in the company's development as it is seen. Therefore, 

companies have great importance for staff recruitment and the many methods are benefited in the staffing. By applying this 

method, staff selection is aimed to making the right choice. If the criteria determined in the staff selection is not properly 

associated with each other, the prefers made give wrongly results. For this, multi-criteria decision-making techniques should 

be applied while associating with criteria for the selection of staff which is required. In this study, the causal relationships 

among criteria which influence the choice of staff were examined by applying fuzzy DEMATEL (The Decision Making Trial 

and Evaluation Laboratory) method which is one of multi-criteria decision-making techniques. DEMATEL method shows 

causal relationships among the criteria. On behalf of the most realistic solution to replace conventional DEMATEL also take 

advantage of fuzzy logic fuzzy DEMATEL method was applied. Fuzzy DEMATEL method used instead of DEMATEL method 

on behalf of more realistic solution by facilitating fuzzy logic. The triangular fuzzy values and linguistic expressions are used 

for associating criteria. The causal relationships among criteria influence the choice of engineer is assigned in the plastic 

manufacturing are examined. The criteria are taken from the human resources department. In addition, the views of the persons 

responsible for staffing are applied for determining relationship among criteria. In the end of the study, criteria affecting and 

criteria effected with criteria which has importance on the others are determined.  
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Özet  

 
Bu araştırmanın amacı günümüzde giderek daha fazla kullanılmaya başlanan bilişim kaynaklarının güvenlik 

zafiyetlerini ortaya koymaktır. Ayrıca sistemin işleyişi ile entegre bir biçimde alınan önlemlerle sorunları en aza indirmektir.  

Oluşturulan işleyişin sistemin bir parçasına dönüştürülmesi amaçlanmıştır ve bu konuda araştırmalar yapılmıştır. 

Konu bütünlüğüne sadık kalarak bilgi güvenliği yönetim sistemi, yönetim, risk ve uyumluluk konuları incelenmiştir. Bilişim 

güvenliği konusunun işleyişinde bütünlük sağlanmasına çalışılmıştır.  

Kısaca bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulumu ele alınmış, ayrıca sisteme dinamik bir nitelik kazandırılmıştır. 

İşleyiş günlük çalışma hayatının bir parçası haline getirilerek süreklilik sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda kurumsal bilgi 

güvenliği modellemesi yapılarak istenilen unsurlar üzerinde tahmin yapılabilmesi sağlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO/IEC 27001, sızma testleri, risk yönetimi, istatistiksel modelleme.  

 

A DYNAMIC APPROACH TO CORPORATE INFORMATION SECURITY UNDER ISO 

27001: A SAMPLE OF 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY 

 

Abstract  

 
This project aims to campus switches are used in local area networks (switches) devices is to be able to operate in 

accordance with their green computing criteria. Thus, we aimed both to reduce costs and benefit the environment and ensuring 

energy efficiency and lower carbon emissions.  

In studies IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) support you or support you energy usage statistics and idle 

resources of the designated device via the software will be created taking into account the operating hours of the devices 

disabling the intended benefits will be provided.  

IEEE created with the software solution on devices that do not support using devices that support the relevant 

standards in an attempt to achieve 802.3az energy efficiency.  

As a result of the studies analyzed how energy is supplied and the final report will be presented to benefit the 

environment.  

 

Keywords: Information security management system, ISO/IEC 27001, penetration tests, risk management, statistical 

modeling.  
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Özet  

 
Otistik özellikler gösteren çocukların yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirebilmek ve onların işlevsel becerilerini 

geliştirebilmek için farklı özelliklerdeki yardımcı teknolojilerden (Assistive Technologies) yararlanılmaktadır. Yardımcı 

teknolojiler en genel anlamıyla gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin işlevsel becerilerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve 

arttırılması amacıyla kullanılan nesneler, araçlar, görsel uyaranlar ve benzer ürünler olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada 

otistik çocukların eğitimlerinde kullanılan yardımcı teknolojiler hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. Bu teknolojilerin 

kullanımıyla ilgili uluslar arası literatür genel olarak değerlendirilerek, bu temelde benzer çalışmaların Türkiye’de 

gerçekleştirilebilmesi için özel eğitim ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında disiplinler arası çalışmalarının önemi ve 

gerekliliği tartışılmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Yardımcı teknolojiler, otizm, otistik çocuklar  

 

AUTISM SPEKRUM DISORDER IS AN EXAMINATION OF ÇOCUKLARINLARIN 

EDUCATION USED TECHNOLOGIES 

 

Abstact  

 
Showing properties in the lives of children with autism better and to make it different ways to develop their skills in 

their functional properties and assistive technology (Assistive Technologies). The most common assistive technologies were 

literally showing developmental inability of individuals to increase functional skills, and objects that can be used for the purpose 

of, tools, Visual stimuli and similar products can be appointed. This is a helper method that is used in the education of autistic 

children in the study of General information about the technologies included Related to the use of these technologies in the 

international literature in General similar studies that evaluated basically Turkey in special education and to information and 

communication technologies in the areas of the importance and necessity of interdisciplinary studies are discussed.  

 

Keywords: Assistive technology, autism, children with autism  
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Özet  

 
Üniversitelerde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemleri’nin en önemli işlevlerinden biri ders alma süreçlerini 

kolaylaştırmasıdır. İdari personel, akademik personel ve öğrenci yetkilerinin bulunduğu sistemde işlerin en az hatayla ve en 

yüksek verim ile yürütülebilmesi için öncelikle süreçlerin iyileştirilmesi sonra sistemin bu süreçlerle uyumlu bir şekilde 

tasarlanması gerekmektedir. Gerekli bütün verilerin kontrollü ve güvenli bir şekilde toplandığı ve yine güvenli bir şekilde 

muhafaza edildiği, ihtiyaç duyulan bilgiye dönüştürülerek doğru zamanda ilgiliye ulaştırıldığı, kullanıcı dostu bir sistem ile 

ders alma işlemleri daha kolay ve güvenli yapılabilecektir.  

Bu çalışmada, öğrencilerin ders alma süreçleri kısaca tarif edildikten sonra yanlış ders almaların önüne geçmek için 

eklenen kontroller ve yönlendirmeler ve danışmanların ders onay işlemlerinde yardımcı olması için yapılan bilgilendirmelerden 

bahsedilmektedir. Ayrıca ders alma dönemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için alınan tedbirler tartışılmaktadır.  

Bu çalışmada, farklı eğitim seviyelerindeki öğrenciler için hizmet veren bir üniversitede enstitü öğrencilerinin ders 

alma işlemlerinin personel ve öğrenci tarafıyla daha etkin ve kolay yapılabilmesi için öğrenci bilgi sisteminde yapılan 

iyileştirmelerden ve geliştirilen modüllerden bahsedilmektedir.  

Çalışmada ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler ve öğretim elemanları için sistemin yabancı dil desteği ile 

yapılandırılmasından ve bunun ders alma ara yüzlerine yansımalarından bahsedilmektedir.  

Öğrencilerin ders alma sürecinde danışmanlarıyla, ders hocalarıyla ve arkadaşlarıyla daha kolay iletişime 

geçebilmeleri ve böylece akademik başarıları etkileyen ders alma tercihlerinin desteklenmesi için geliştirilen mesajlaşma ara 

yüzleri anlatılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: öğrenci bilgi sistemi, ders alma.  

 

IMPROVING STUDENT INFORMATION SYSTEM MAKING COURSE 

 

Abstract  

 
One of the most important functions of the Student Information Systems used in the Universities is to facilitate taking 

course processes. In the system where Administrative staff, academic staff and students is in, in order to carry out by the least 

mistakes and the high efficiency, firstly it is should be improved the processes then should be designed system in a manner 

consistent with these processes. By a user friendly system which all necessary data is collected by controlling and safely, also 

is storaged safely, is reached to concerned person at the right time by converting into needed information, will can be make 

taking course processes easier and safer.  

In this study, after the students’ taking course processes are described briefly, made arrangements and added controls 

and redirects in order to prevent taking the incorrect course and the given information in order to assist consultants in the course 

approval processes are mentioned. In addition the measures taken to reduce the density experienced in periods of taking course 

are discussed.  

In this study, it is mentioned developed modules and made improvements in the student information system in order 

that institute students take course transactions perform more effective and easier by side students and staff in a university 

serving for students in different educational levels.  

In this study, it is also mentioned that the system is configured with foreign language by support for foreign students 

and foreign instructors and is mentioned that reflection on the interfaces of taking course.  

Developed messaging interface are described in order that students contact to their advisors, teachers and friends in 

the season taking course more easily thus it is supported their taking course prefers affecting their academic success  

 

Keywords: student information system, taking courses.  
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Özet  

 
Teknolojik gelişmelerin akıllı sistemlere yönelmesi, akıllı teknolojilerin günlük yaşama temas ettiği noktaların 

genişlemesine neden olmaktadır. Hayatın her alanında var olan bu teknolojilerin unsurları da vazgeçilmez hale gelmektedir. 

Akıllı teknolojilerin en önemli paydaşlarından olan akıllı kart (smart card) sistemleri, bu gelişmelere ayak uydurarak otomatik 

para çekme makinalarında ve satış noktası uygulamalarında, internet, telefon, TV yayın çözücüleri, cep telefonları ve akıllı 

telefonlarda, otomatik ücret toplama sistemlerinde (ulaşım), alışveriş ve bankacılık sistemlerinde, E-Cüzdan uygulamaları, 

biyometrik sistemlerin tanımlamaları, geçiş kontrol sistemleri, GSM sektörü, depo ve envanter takip sistemleri, mağaza ürün 

takip sistemleri gibi alanlarda özel ve iş hayatını etkileyerek, yaşamın olmazsa olmazları haline gelmişlerdir.  

Özel sektör ve kamu sektöründe uygulaması yapılan personel devam kontrol sistemleri ile personel puantajları 

hesaplanırken, öğrenci devam kontrol sistemleri ile yükseköğrenimde öğrencilerin devamsızlıkları kontrol edilebilmektedir. 

Elektronik kimlik uygulamaları ile turnike ve kapılarda kontrollü geçiş uygulanırken, ön ödemeli sistemler ile kullanıcıların 

kurumlara ve işletmelere bağlı olan ya da anlaşmalı olan birimlerde günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kullanıcıların bu 

sistemleri kullanabilmesi için yapının ana unsuru olan akıllı kartın kullanıcıların her an elinde bulunuyor olması gerekmektedir. 

Akıllı kartın kırılma, arızalanma, çalınma, kayıp olma gibi fiziki yokluk durumlarında kullanıcıların mağduriyetlerini en aza 

indirmek için eski kartın kullanıma kapatılması ve yeni kartın temin edilme sürecini en kısa süreye çekilmesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda Atatürk Üniversitesinde uygulanan E-Kampüs yapısında, personeller akıllı kimlik kartları ile personel 

devam kontrol sistemlerini, elektronik bina geçiş kapılarını, yemek hane turnikelerinde ki ön ödemeli harcama turnikelerini 

kullanmaktadır. Öğrenciler ise, fakülte binalarına girişlerde turnike ve elektronik kapıları, yemek ihtiyaçlarını karşılamada ön 

ödemeli yemekhane uygulamalarını, kütüphane giriş-çıkışlarında ve kitap alımlarında akıllı kartlarını kullanmaktadırlar. 

Öğrenciler ve personeller için kart kullanım alanlarının genişliği ve kullanım mecburiyeti akıllı kartın, her an kişinin yanında 

bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, kullanıcıların akıllı kartlarının kırılma, arızalanma, çalınma, kayıp olma 

gibi durumlardan sonra yeniden temininin ivedilikle gerçekleşme için iş süreçlerinin geliştirmesini gerekli kılmaktadır.  

Bu çalışma sonucu, öğrenci bilgi sistemi ile akıllı kart entegrasyonun iletişimi SOA servisleri üzerinden sağlanacaktır. 

Akıllı kimlik kartlarının yeniden temin süreci de bilgi sistemleri aracılığıyla sağlanacaktır. Akıllı kartın yeniden teminin de, iş 

süreçlerinin geliştirme metotları anlatılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kartlar, Servis Odaklı Mimari(SOA), İş Süreçleri Yönetimi.  

 

DEVELOPMENT OF THE SMART CARD REQUEST PROCESSES BY THE SERVICE 

ORIENTATED ARCHITECTURE ON THE STUDENT INFORMATION SYSTEM 

 

Abstract  

 
As the technological developments direct towards smart systems, the points where the technology takes part in our 

daily life are expanding. In every aspect of the life, the elements of these technologies are also becoming indispensable. One 

of the most important members of these smart technologies; smart card systems, have also become one of the indispensable 

items of our private and business life by being used in ATM's, POS apps, internet, phones, TV decoders, cell phones and smart 

phones, automatic toll collection systems (transport), shopping and banking systems, E-wallet applications, definitions of 

biometric systems, access control units, GSM sector, storage and inventory tracking systems and in product tracking systems 

of stores.  

With the personnel attendance check systems used in both private and public systems, timekeeping of personnel could 

be calculated. Also with the student attendance check systems, the attendance of students in higher-  



education could be monitored and checked. With the electronic identity applications, controlled access procedures could be 

implemented on toll gates and entrances. Also with the pre-payment systems, the users could satisfy their needs in 

organizational and institutional units. To be able to use the system, the user must possess the smart card, which is the key 

element of this structure In situations when the smart card is broken, malfunctioned, stolen or lost, the card must be terminated 

and the procurement process of the new card should be realized as soon as possible to minimize the negative conditions the 

user might face.  

In this context, within the E-campus structure implemented on Atatürk University, the personnel could use the 

personnel attendance check systems, electronic building access gates and pre-payment toll gates at the entrance of the dining 

halls. On the other hand, students could use the toll gates and electronic doors at the entrances of the faculty, pre-payment 

dining hall implementations, library entrances-exits and when borrowing a book from the library. The obligation of usage and 

the extent of the usage areas of the cards for both students and personnel necessitates the possession of the smart card at all 

times This obligation requires developing business processes to swiftly re-procure the smart card in situations when the smart 

card is broken, malfunctioned, stolen or lost.  

In this application, the communication of the integration between student information system and the smart card will 

be provided over the SOA services. The re-procurement process of the smart cards will be realized via the information systems. 

During the re-procurement of the smart card, development methods of the business processes will be described.  

 

Keywords: Smart Card, Service-oriented Architecture, business process management.  
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Özet  

 
Yazılım sektörünün güncel sorunlarından biri geliştirecek ürünün gereksinimlerinin belirlenmesi ve ifade edilmesi 

ile yönetimindeki güçlükleridir. Kullanıcı girişlerinin istenilen şekilde gerçekleştirilmemesi, tamamlanmayan ya da değişen 

gereksinimler, müşterinin isteklerinin yanlış anlaşılması bunların örneklerinden bazılarıdır. Bazı yazılım takımlarında analistler 

müşteri isterlerini belirlemede yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları için çalışmanın sonraki aşamalarına doğru aktarım 

sağlanamamaktadır. Ayrıca bazı müşteriler gereksinimler belirlenirken çalışmaya katkı sağlayacak zamanı bulamazken, 

bazılarının da bu konuda iletişimde bulunacak düzeyde fikirleri yoktur.  

Yazılım projesinin ilk çözüm adımı olan gereksinimler mühendisliği ile ilgili son yıllardaki pek çok gelişme kaliteli 

yazılım ürünlerine olan farkındalığı arttırmaktadır. Yazılım geliştirme modellerinde isterlerin belirlenmesi ve yazılım takımına 

aktarılması birtakım özel tekniklerle gerçekleşir. Bunlardan biri yazılım gereksinimlerinin görsel olarak betimlenmesidir. Bir 

başka yaklaşım, güvenliğin sağlanması ya da donanımın yazılımı gibi kritik öneme sahip projelerde görsel modellemeden önce 

müşteri isterlerinin mantıksal ya da biçimsel çözümü ve herhangi bir betimleme dili ile kavramsal olarak modellenmesidir.  

Ülkemizde müşteri isterlerinin doğru belirlenmesine verilen önem giderek artmaktadır. Gereksinimler 

mühendisliğinin ilgili lisans programlarında uzmanlık dersleri sınıflandırmasında yer alması karmaşık yazılım ürünlerinin 

geliştirilmesinde sektör için bir kazanımdır. Bu çalışmada güvenli gereksinim mühendisliği örneği olarak hizmet tabanlı bir 

yazılım uygulamasının yüksek düzeyli çözümü hem kavramsal modelleme hem de görsel modelleme ile gerçekleştirilmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği, Yazılım Kalitesi, Kavramsal Modelleme, Görsel Modelleme, 

Birleştirilmiş Modelleme Dili  

 

THE IMPORTANCE OF REQUIREMENTS ENGINEERING ON SOFTWARE PRODUCTS 

DEVELOPMENT 

 

Summary  

 
One of the current problems at many software organizations is to document, understand and manage their product 

requirements. Inadequate user inputs, uncompleted or changing requirements, misunderstood customer requirements are some 

of them. Since the analysts of some software teams have insufficient knowledge at specifying the customer requirements, it is 

impossible to get the right transfer to the next steps of the project. Moreover, some customers don’t have time to participate in 

requirements activities and some have no idea how to communicate with the customer.  

In recent years, the rise of software projects that emphasizes the requirements engineering as the first analyzing step 

increases the realization in well- qualified software products. It is possible to choose specific techniques to elicit the 

requirements and to deliver them to the development team; visual specification of the software requirements is one of them. It 

is commonly preferred conceptual modeling before visual representation for the critical projects like specifying the security or 

the software of any hardware. That is the logical or formal solution of the customer requirements and the implementation by 

any formal specification language.  

The number of projects is gradually increasing that recognize the requirements elicitation. The existence of 

requirements engineering courses as specialization category at undergraduate level is an acquisition for the organizations on 

the development of complex software products. In this study, a security requirements engineering problem is chosen from a 

service-oriented software application; then both conceptual and visual solution are implemented as the high-level explanation 

of the product.  

 

Keywords: Software Requirements Engineering, Software Quality, Conceptual Modeling, Visual Modeling, Unified Modeling 

Language. 
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Özet  

 
Üniversitelerde öğrenci sayısının ve öğretim çeşitliliğinin artması ile farklı programdan ve dönemden ders alma 

durumları, fakülte yönetimlerince manüel olarak düzenlenen sınav takviminde bazı öğrencilerin aynı saatte iki sınavının 

olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Derslik sayısı, derslik kapasiteleri ve gözetmen sayısı gibi kısıtlar ile hocaların özel durumları, 

gözetmenliklerin adil paylaşımı, öğrenci memnuniyeti ve kültürel değerler gibi konular dikkate alındığında sınav takviminin 

hazırlanması stresli ve karmaşık bir iş olarak kabul edilmektedir. Yaz okulu dönemlerinde ise farklı programdan ve hatta farklı 

fakülteden ders alma sayısındaki ciddi artış dolayısıyla sınav takviminin hazırlanma karakteristiği değişmektedir. Bu çalışma 

kapsamında öğrenci bilgi sistemi ile entegre olan, yukarıda bahsi geçen kısıtların ve isteklerin dikkate alındığı, öğrenci 

memnuniyetinin birinci derecede önemsendiği bir sınav takvimi otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Sistem, derslerin 

çakışmamasını, dersliklerin verimli kullanılarak gözetmenlik sayısının azaltılmasını ve öğretim elemanlarının uygun oldukları 

günlerin dikkate alınmasını otomatik olarak temin ederken, öğrencilerin sınav yükünü takvim aralığına dağıtmak ve bazı 

öğrencilerin bütün sınavlarının birkaç güne yığılmasını önlemek için genetik algoritmanın kabiliyetlerinden faydalanmaktadır. 

Uygulama, yaz okulu döneminde Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde uygulanmış ve sonuçları bu 

çalışma içinde tartışılmıştır.  

Popülasyon büyüklüğünün sabit kaldığı, çaprazlama oranının sıfır olarak alındığı ve en uygun %50 çözümün bir 

sonraki nesle aktarıldığı genetik algoritma uyarlamasında her nesildeki en iyi çözümün uygunluk fonksiyon değerinde kararlı 

bir şekilde iyileşme olmadığından, genetik algoritmanın uygulamamıza pozitif katkı sağlayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Gelecek çalışmalarda popülasyon büyüklüğü sabit tutulmayıp kötü çözümlerin de popülasyonda daha fazla var olmaları 

sağlanarak ve iterasyon sayısı yüksek tutularak global optimum çözüm hedeflenebilir. Çalışma ayrıca bütün fakülteleri 

kapsayacak şekilde genişletilebilir ve derslerin işlenişi de dikkate alınacak şekilde sınavların programlanması sağlanabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: genetik algoritma, sınav takvimi otomasyonu.  

 

EXAM SCHEDULE AUTOMATION WITH GENETIC ALGORITHM 

 

Abstract  

 
With the increase of the number of students in universities and teaching diversity, taking course situations from 

different programs and term, in the exam schedule which school managements manually edited, make it inevitable that some 

students have two exams at the same time. When considering the constraints such as the number of classrooms and the capacity 

of classrooms and the number of supervisors and the issues such as special status of teachers, equitable sharing of supervising, 

student satisfaction and cultural values, the preparation of the exam schedule considered as a stressful and complex business. 

During the summer school, characteristic of exam preparation schedule has been changed due to significant increase in the 

number taking courses from different programs and even different faculties. In this study, an exam schedule automation system 

which integrated with student information system data, the above-mentioned constraints and wishes are taken into account, the 

satisfaction of student is noticed in the first degree. As the system assured automatically no conflicts of courses, reducing the 

number supervising by using classrooms efficiently and consideration the days which are available to teachers, the system 

benefits from the ability of genetic algorithm in order to distribute students’ exam load to the calendar range and to avoid the 

accumulation some students’ exams in a few days. The application has been implemented during summer school at the Atatürk 

University and Faculty of Economics and Administrative Sciences and results has been discussed in this study.  



Because in the genetic algorithm adaptation which the size of the population remained stable, the crossover rate is 

taken as zero and 50% of the optimal solution is transferred to the next generation, fitness function value of the best solution 

in every generation has no improvement distinctly, it has been concluded that the genetic algorithm can’t provide a positive 

contribution to our application. In future studies, by not keeping the population size stable, by ensuring that there are more poor 

solution in the population and by keeping the number of iterations high, it can be targeted globally optimal solution. The study 

also can be extended to include all faculties and the programming of the exams can be provided by taking into account teaching 

lessons.  

 

Keywords: genetic algorithm, exam schedule automation.  
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Özet  

 
Çağımızın yeni teknolojik imkanları, günümüz bilgisayar teknolojileri ile üç boyutlu sanat için dijital sanat altında 

ele alınabilecek yeni olanaklar yaratmıştır. Bu teknolojiler günümüz olanaklarıyla dijital atölye haline gelmiş ve bu gelişmeleri 

bilgisayar donanımları ve programlar, üç boyut atölyesi haline gelmiş, bu gelişmeler, bir yandan alıcının konumunu 

değiştirirken, estetik bilimi açısından bazı yeni soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üç boyutlu dijital tasarımlar, 

bilgisayar yazılımları ve donanımları meydana getirmektedir. Yazılımları, bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme ve 

sergileme, donanımları ise, üç boyutlu tarama ve çıkış alma işlemleri oluşturmaktadır. Dijital ortamda heykel, üç boyutlu heykel 

tasarımı, modelleme ve gerçek malzemeye uygulama, heykel sanatının zengin geçmişine rağmen, günümüzün sanatının da 

yaşanmakta olan gerçek bir olgudur. Dijital ortamın ve bilgisayar destekli teknolojilerin sağladığı olanaklar sayesinde, sanayide 

başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiş olsa da, dijital ortamın heykel sanatına sunacağı olanakların deneyimlenmesi, 

tasarımcıların bu alana yoğunlaşmasıyla olanaklı hale gelebilmektedir. Üç boyutlu sanatın, sanat yapıtı ve görsel kültür öğesi 

olarak kimliği, bilgisayar teknolojileriyle ilişkilendirilebilirliği oranda, dijital ortamın yaratmış olduğu kopyalama süreçlerinin, 

heykele etkisi ve bilgisayar destekli tasarım ve modelleme ortamının sağlamış olduğu imkanlar, tasarım ve modelleme 

süreçlerinin bilgisayar ortamının desteği ile gerçekleştirilmesi üzerine stratejiler ile fizik nesneye yönelik modelleme ve 

üretimler, milenyum çağının önemli gerçeklerini oluşturur.  

Üç boyutlu programların sağladığı olanaklar, hızlı uygulanabilirliği ve sunum tekniği, sanatçıları üç boyutlu 

bilgisayar programlarının kullanımına yönlendirmekte ve çağımız sanatçısı bu teknolojileri kullanarak sanat yapmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Sanat, Heykel, Tasarım  

 

COMPUTER TECHNOLOGY WITH THREE DIMENSIONAL DESIGN AND COPY 

 

Summary  

 
New technological possibilities of our era has created new opportunities that could be addressed under the three-

dimensional art and digital art for today's computer technology. These technologies have become digital workshop with 

modern-day facilities and development of computer hardware and programs, it has become a three-dimensional workshop, 

these developments, while changing the position of a hand receiver has caused in terms of aesthetic science, the emergence of 

some new questions. Three-dimensional digital designs, constitute computer software and hardware. Software, computerized 

three-dimensional modeling and display, and the equipment are output to create three-dimensional scanning and processing. 

Sculpture in digital media, three-dimensional sculpture design, modeling and real material practice, despite the rich history of 

the sculpture is a real phenomenon being experienced in the art of today. Thanks to the opportunities The, three-dimensional 

art, visual art and cultural items as identity, with the rate of computer technology associativity, the copying process that has 

created the digital environment,offered by digital media and computer-aided technology, though has carried out successful 

implementations in the industry, the experience of the possibilities to offer digital media sculpture, designers can become 

possible with the focus on this area, the effect of sculpture and computer-aided design and modeling environment of 

opportunities it provides, design and implementation with the support of computer modeling process on the strategies for 

physical objects with modeling and production, It creates important realities of the new millennium era.  

The opportunities provided by the three-dimensional software, rapid applicability and presentation techniques, artists 

are directed to the use of three-dimensional computer program, and our age artist art makes using these technologies. 

  

Keywords: Technology, Art, Sculpture, Design 
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Özet  

 
Öğrencilerin okul içi aktivite ve duyurulardan haberdar olması okuldaki başarılarının yanında eğitim süreçlerindeki 

sosyal algı kavramının gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Mevcut sistem içerisinde geleneksel yöntemlerle yapılan okul içi 

duyurular öğrencilerin sadece %15’ine ulaşabilmektedir. Bu çalışma kapsamında okul içi duyuruların ve haberlerin mobil 

teknolojiler kullanılarak öğrencilere ulaştırılması, böylece öğrencilerin bu duyurulardan ve haberlerden daha hızlı bir şekilde 

haberdar olması ve arşivlenmesi amaçlanmıştır. Mobil tabanlı haber ve duyuru takip uygulaması İzmir Bornova Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Alanı 10. ve 11. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk 

aşamasında öğrenciler arasında mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlığını ölçmek amacı 46 öğrenci üzerinde anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarından yola çıkılarak öğrencilerin duyuruları daha hızlı ve etkin takip 

edebilecekleri bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Uygulamada eklenen haberlerin ziyaret sayıları tutularak öğrencilerin hangi 

haber kategorilerini ne sıklıkta takip ettikleri ölçülmektedir. Uygulamanın sunduğu istatistiki veriler doğrultusunda uygulamayı 

kullanan öğrencilerin okul duyurularını da en az diğer kategori haberleri kadar takip ettikleri görülmüştür. Uygulama 

yayınlandıktan ve kullanıma başlandıktan sonra öğrencilere mobil uygulamanın performansı ve içeriği ile ilgili görüşlerini 

almak amacı ile tekrar anket uygulanmıştır. Anket sonucunda uygulamayı kullanan öğrencilerin %96’sı okul duyurularından 

ve yayınlanan haberlerden güncel olarak haberdar olduklarını saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: mobil uygulamalar, haber ve duyuru takip sistemi, yönetim bilişim sistemleri, orta öğretim.  

 

MOBILE-BASED NEWS AND NOTIFICATION MONITORING APPLICATION FOR HIGH 

SCHOOL 

 

Abstract  

 
Students being informed of school activities and announcements not only help with their success at school but also 

help the development of their social perception within their education process. In the current system where announcements are 

made by traditional methods only reach 15% of students. By using mobile technology to deliver school news and 

announcements within this study the aim is for students to be informed of news and announcements faster and for them to be 

archived. The mobile news and announcement tracking application was carried out by the department of information 

technology 10th - 11th year students of Izmir Bornova Vocational and Technical Anatolian High School. The first stage of the 

study was to carry out a survey on 46 students in the 10th -11th grade in order to measure the prevalence of the use of mobile 

technology among students. Based on the survey results, a mobile application was developed so that students can follow 

announcements more quickly and effectively. In the application, in order to track the frequency of student visitors for each 

news category visitor numbers where kept of each news article added. In accordance with the statistical data provided by the 

application, it can be conferred that students follow school announcements at least as much as other news categories. After the 

application was issued a second survey was held in order to gain insight to students’ views on the mobile applications 

performance and content. As a result of the application it has been determined that 96% of students were informed daily of 

school announcements and news.  

 

Keywords: Mobile Application, News and Notification Monitoring System, Management Information System, High School.  
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Özet: 

 
Üniversitelerde bölümlerin sayılarının artması, bunun yanında öğrenci sayılarındaki artış eğitim öğretimde bazı 

farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Klasik anlamda yürütülen sınav sistemine alternatif olarak düşündüğümüz projemizde 

sınav öncesi yapılacak faaliyetlerle( sınavın yapılacağı uygun bina ve salonların belirlenmesi) sınavda görev alacak personelden 

sınava girecek öğrenciye kadar herkesin bilgi sahibi olacağı bir organizasyon düşünülmüştür. Sistem her türlü sınav 

organizasyonu için kullanılabilecek bir yapıda ve sonradan istenilen modüllerin entegre edilebilmesine uygun olarak 

tasarlanmıştır.  

Sınav organizasyonu temel bilgilerin ve tanımlamaların girişiyle başlar. Bu tanımlamalar içinde sınav merkezinin 

tanımlanması, sınavların tanımlanması, bina, salon, gözetmen, salon kapasite vb. tanımlanması şeklinde yapılmıştır. Bu 

tanımlamalar kullanıcı dostu olarak ifade edilen yapıda dizayn edilmiş, çoklu veri girişlerinin elle değil, dinamik yapıda güncel 

dosya formatlarıyla yapılması sağlanmıştır.  

Sınavlar tanımlandıktan sonra, ilgili sınava salonlar ve görevli personel rastgele veya kurallara göre sistem tarafından 

atanmaktadır. Yapılacak kontrollerle salonların kapasiteleri, sınav tarihleri ve öğrencilerin birden fazla sınava girebilme 

süreçleri göz önünde bulundurulmuş ve buna dair düzenlemeler sistem tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Rastgele veya bir kurala göre atama işlemi sonrasında bilgilendirme modülü ile sınavda görev alacak personelin 

bilgilendirmesi sağlanmıştır. Hazırlanan web sayfası ile görevli personel verilecek kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapıp 

sınav bilgilerini öğrenmeleri sağlanmıştır.  

Çalışmanın denemeleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enformatik Bölümü sınavlarında uygulanmış ve önceki 

sınavlarda karşılaşılan problemlerin nispeten azaldığı görülmüştür. Yine bu denemelerle sistemin açıkları görülmüş ve 

giderilerek son hali verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: sınav, sınav sistemi, tanımlamalar, rasgele atama, görevli atama  

 

Abstract  

 
Growing number of new programmes and students at higher education institutions brings along certain changes in instructional 

processes. As an alternative to conventional pen-and-paper assessment systems, the system examined in this study allows for 

automation of all exam processes from pre-exam activities like determination of exam halls to informing students online. The 

system is designed to be used for all types of exams, and it is available for integration of additional modules. Preparation for 

exams starts with definition and entry of basic data. All relevant data were defined and entered for this system including but 

not limited to data on exam administration centre, exam types, and place and capacity of exam halls and buildings. A user-

friendly system interface was designed, yet it allowed a dynamic, non-manual structure for multiple data entry using modenr 

file formats. After an exam was defined, exams halls and relevant personnel were assigned to that exam either on a random 

basis or under predefined conditions. System design takes probability of a student’s taking more than one exam into 

consideration, and makes necessary checks in terms of hall capacity, exam dates, and hours. Following the assignment of exam 

halls and personnel, the system informs the relevant personnel about exam details via a web page where they connect using an 

authentic username and password. The system was recently used for exams held by the Informatic Department of Muğla Sıtkı 

Koçman University with a relative decrease in the number and intensity of problems encountered in previous e-exams. This 

pilot trial also allowed for determination of bugs and missing points, which were remedied accordingly.  

 

Keywords: exam, e-exams, assessment system, data definition, random data assignment  
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Özet  

 
Veri madenciliğinin en çok ilgi çeken uygulamalarından büyük bir kısmı küme analizi konusundadır. İnsan beyninin 

çalışma şekliyle de parallellik içeren küme analizi başlığı altında pek çok çalışma ve algoritma bulunmaktadır. (Akpınar, 2014) 

(Aggarwal, 2013)  

Sosyal ağlar işletmelere ve araştırmacılara ellerindeki veriyi birbirleri ile olan ilişkilerine göre inceleme fırsatını 

sunduğunda, sosyoloji biliminin uzun yıllardan beri ilgisini çeken sosyal sermaye, kolektif bilinç, grup yapısı ve psikolojisi 

kavramları matematiksel olarak hesaplanabilirlik olasılığına kavuştu. (Christakis, 2015) Ağ bilimi ile kazanılan bu yeni bakış 

açısı sayesinde pazarlamadan astronomiye, reklam sektöründen veri analizine çok geniş bir yelpazedeki çeşitli konularda büyük 

miktarda ağ verisi toplanmaya başlandı.  

Yeni ve büyük ağ verisinin geleneksel yöntemlerle incelenmesi de büyük bir sorundu. (Han & Kamber, 2012) 2000’li 

yılların başından itibaren toplanan büyük ağ verisi, içerisinde öznitelik verilerinin olduğu geleneksel veriden hem nicelik, hem 

de nitelik olarak çok farklıdır. (Akal, 2015)  

İncelenen verideki bu farklılık 2005 yılı sonrasında kullanılan veri madenciliği yöntemlerine de yansımıştır. (Web of 

Science, 2015) Örneğin, veri madenciliğinin denetimsiz öğrenme yöntemleri arasında olan küme analizinde “ağ odaklı 

kümeleme” uygulamaları ortaya çıkmıştır.  

Aslında kökleri 18. yüzyıla dayanan çizge teorisinde de “çizge bölümleme algoritmaları” adı verilen, çizgeleri ve ağ 

verisini parçalama, bölümleme amacıyla kullanılan bir grup algoritma bulunmaktadır. (Zafarani, Abbasi, & Liu, 2014) Ancak 

çizge bölümleme algoritmaları ve kümeleme algoritmaları yöntem olarak benzer olsa da amaç itibariyle birbirinden 

farklılaşmaktadır. Çalışmada bu farklılıklardan da bahsedilecektir.  

Bu çalışma, küme analizinde kullanılan güncel ağ odaklı kümeleme yöntemlerine odaklanmaktadır. Çalışmanın ilk 

bölümünde yeni yöntemlere neden ihtiyaç duyulduğu anlatılırken, ilerleyen bölümlerde spektral kümeleme, evrimsel 

kümeleme gibi en önemli ağ odaklı kümeleme yaklaşımları anlatılacaktır.  

Son olarak ağ odaklı kümeleme yöntemlerinin, geleneksel yöntemler karşısındaki güçlü ve zayıf yönleri 

değerlendirilerek eski ve yeni arasında bir karşılaştırma yapılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, küme analizi, ağ odaklı kümeleme, spektral kümeleme, evrimsel kümeleme  

 

THE NEW GENERATION CLUSTERING ALGORTHMS IN DATA MINING: GRAPH-

BASED CLUSTERING METHODS 

 

Abstract  

 
Cluster analysis is one of the most popular methods of data mining. There are many numbers of studies and algorithms 

under the name of “cluster analysis method” parallel to brain’s working mode. (Akpinar 2014) (Aggarwal 2013)  

As social networks enabled enterprises and researchers to search the data according to their interrelated relations, social capital, 

collective conscious, group structure and psychology concepts, which has been a subject to sociology for a long time have 

become mathematically calculated. (Christakis 2015). Thanks to the new perspective, which has been gained with the network 

science, network data has been collected in several subjects including marketing, astronomy, advertisement sector and data 

analysis.  

Making research on the new and big network data with traditional methods was a major problem. (Han & Kamber, 

2012) Network data which was collected since the beginning of 2000, is different from the traditional data that involve feature 

data in terms of quality and quantity. (Akal, 2015)  

The difference in the researched data is reflected on data mining methods, which are used after 2005. (Web of Science, 

2015). For example, “network baseed clustering” applications have emerged in cluster analysis, which is among the 

unsupervised learning methods of data mining.  

In graph theory, which was rooted in the 18th century, a group of algorithms called “graph partitioning algorithms” 

are used in order to classify and disintegrate graphs and network data. (Zafarani, Abbasi &Liu, 2014) Although the graph 

partitioning and clustering algorithms are similar to each other, they differentiate in terms of their purpose. This subject will be 

mentioned in the study.  

This study focuses on the network based clustering methods, which are used in cluster analysis. In the first chapter 

of the study, the reasons for the need of new methods, in further chapters, the most important clustering aspects like spectral 

and evolutionary clustering will be explained in detail.  

In conclusion, it will make a comparison between old and new methods by evaluating weak and strong aspects of 

network based clustering methods and traditional methods.  

 

Keywords: Data mining, cluster analysis, graph-based clustering, spectral clustering, evolutionary clustering 
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Özet  

 
İnsanlar hayatları boyunca bütün çalışma alanlarında bir takım tehlikelerden dolayı maddi ve manevi zarar 

görmüşlerdir. Bu tehlikelerin ön görülmesi ve önlenmesi için birçok tedbir alma gereksinimi duymuşlardır. İşveren veya vekili, 

iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri(İSG Uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi.) tarafından alınan bu tedbirler, 

risklerin gerçekleşme olasılıklarını düşürmeyi hedeflemektedir. İnsan faktörünün olduğu her yerde bir takım insani etkilerden 

dolayı tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların ortaya çıkabileceği açıktır. Tehlikeli hareketlere örnek olarak; dalgınlık, 

yorgunluk, unutkanlık, tecrübesizlik, bilgi eksikliği ve ilginç ilişkileri görememe ve tehlikeli durumlara ise makine ve cihazların 

koruyucusuz olması, periyodik bakımlarının yapılmaması, kırık, arızalı makine ve cihazların kullanılması gibi durumlar ortaya 

çıkabilir. Bu eksiklikler telafisi mümkün olmayan risklere ve zararlara sebep olabilir.  

Yaptığımız çalışmada belirli bir çalışma alanı ile ilgili muhtemel tehlikelerden kaynaklı risklerin gerçekleşme 

olasılığını bertaraf etme veya mühendislik önlemleri ile tehlikeyi ve riski en aza indirme (etkisiz hale getirme) adına; mevcut 

önlemler ile risk ilişkileri, alınması gereken önlemler ile risk ilişkileri, önlemler ile risklerin gerçekleşme olasılıkları arasındaki 

ilişkileri, çalışma alanına ait riskler arasındaki ilişkileri, tehlikeler ile önlemler arasındaki ilişkileri,iş yerini tehlike sınıfı ile 

tehlikeler arasındaki ilişkileri, tehlikeler ile riskler arasındaki ilişki ve önlemler arasındaki ilişkileri çıkarmak suretiyle veri 

madenciliği tekniklerinden olan birliktelik kuralı olarak Apriori algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma sayesinde riskler, 

risklerin gerçekleşme olasılıkları ve risk ile ilgili önlemler arasındaki ilişkiler, özellikle gözden kaçan ve göz ile görünemeyen 

ilginç ilişkiler ortaya konularak daha mantıklı ve yeterli önlemler alınmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, veri madenciliği, birliktelik kuralı, risk analizi ve değerlendirmesi, tehlike, risk  

 

BRING OUT RELATIONSHIP BETWEEN OF RISKS AND MEASURES FOR THE 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF WITH DATA MINING METHODS 

 

Abstract  

 
All throughout their lives, people have suffered financial and emotional damages as a result of some danger in their 

work places. They needed to take a wide variety of measures to foresee and prevent danger. The measures taken by employers, 

vice principal and occupational health and safety professionals aim to reduce the possibilities of risks to come true. It is apparent 

that dangerous acts and situations will emerge due to some humane effects anywhere people are present. These dangerous acts 

and situations are inattentiveness, tiredness, forgetfulness, inexperience, lack of information, not noticing interesting relations, 

machines and tools with no safety and with no periodic maintenance, and use of broken and defective machines. These may 

lead to irreversible risks and damages.  

To remove the possibility of risks to come true resulting from possible dangers related to a given work field or to 

minimize risks and danger through engineering measures, the present measures and risk relations; measures to be taken and 

risk relations, relations between the measures and possibility of risks to come true and relations among risks in work places 

and relations among measures were established. One of the data mining techniques Apriori algorithm was used as unity rule. 

Through this algorithm, risks, possibility of risks to come true and relations among risk-related measures, especially the 

interesting relations which were overlooked and unrecognized, were established; and more rational and adequate measures 

were taken.  

 

Keywords: Occupational Health and Safety, Data Mining, Unity Rule, Risk Analysis and Evaluation, Danger, Risk  
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Özet  

 
İşletmelerin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için yöneticiler verimli Enformasyon Sistemlerine ihtiyaç 

duymaktadır. Günümüzde ekonomik trendlere, pazarlardaki değişimlere ve değişen tüketici davranışlarına hızlı ve etkili bir 

biçimde tepki verilmesi gerekmektedir. Özellikle işletmelerin pazarlama departmanlarının, zaman baskısı altında her gün yeni 

enformasyonları değerlendirmesi, analiz etmesi, sonuçları düzenleyip sunması ve yönetim kademesine karar destek için 

iletmesi gerekmektedir. Bu durumda işletmenin Pazarlama Enformasyon Sistemini (PES) kullanması kaçınılmazdır. PES 

işletmelerin pazarlama kararları için gerekli olan verilerinin işletme içi ve dışından toplanması, analiz edilmesi, 

değerlendirilmesi ve sunumunu amaçlayan ve bunun için insan, yazılım ve donanım paydaşlarından yaralanan bir Karar Destek 

Sistemidir. İşletmelerde PES’in geliştirilmesi sırasında Yukarıdan Aşağıya Enformasyon Sistemi Geliştirme Yaklaşımının 

benimsenmesi durumunda, elde edilebilecek birçok avantajın yanı sıra karşılaşılabilecek en büyük sorun sürecin bitmez 

tükenmez bir zaman alması ve sonsuza kadar işleme devam edilmek zorunda kalınmasıdır. Zira sistem geliştirilirken sisteme 

yeni bir fonksiyonun eklenmesi veya güncellemeler yapılması gerektiğinden, işletmenin farklı sistemler ile uyumluluğunun 

sağlanması gerekmektedir. Bunların her biri sistemin işlerliği açısından risk barındırmaktadır. Bir Pazarlama Enformasyon 

Sistemi için yazılan bileşen aynı cins platformlarda çalışabilirken, farklı bir platformda hatalar verebilmektedir. Yada 

geliştirilmiş olan PES’nde güncellenen koşullar altında değişiklikler yapmak, diğer bir deyişle yazılımın bakım onarımı 

gerekebilmektedir. Yazılım bakım onarımında karşılaşılan en önemli zorluk, uygulamada yapılacak her değişikliğin sistemde 

hatalara yol açma riski taşımasıdır. Bu çalışmanın amacı PES’nde karşılaşılabilecek yukarıdaki türden sorunlar üzerine servis 

odaklı mimari (SOA) yaklaşımı ile çözümler üretilmesidir. Yazılımların modüllerini veya fonksiyonlarını “servis” olarak 

adlandırılan yapılar altında, farklı uygulamalar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmasını öngören SOA etkin ve verimli 

bir PES’nin yaratılmasına imkan sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: PES, SOA, PES altyapı sorunları.  

 

SOLUTION OF MARKETING INFORMATION SYSTEM INFRASTRUCTURE PROBLEMS 

THROUGH SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE APPROACH 

 

Abstract  

 
Highly efficient Information Systems are literally accepted by companies’ managers now in business life, must be 

required for managing company successfully. Firms has to adapt market changes and react effectively various consumer offers, 

economical trends and Especially marketing departments in companies has to evaluate information, analyse daily and has to 

report executive level to help planning and decision-making. In this case using Marketing Information System (MAIS) is 

inevitable. MAIS is a system which collects information from company and markets analyse and report. This system is a 

Decision Support System, which has three major parts to run the systems are person, software and hardware. In order to lots of 

benefits, using Top-to-Bottom Improving Information System for bring MAIS out in companies takes long time and infinite 

loop. While developing system, it requires new functions and update, companies has to be accommodated. All of these results 

include risks. A Marketing Information System can runs with same type of platforms although it can be fail others. Despite 

using the best MAIS, it can needs software enhancement under updated information circumstances. The worst difficulty while 

fixing software is too risky for any enhancement changes on system.Main idea of this study is finding a solution for problems, 

which are discussed using Service Oriented Architecture (SOA) approach. SOA is based on using and converting all new 

information for all MAIS by naming MAIS own modules and functions under “service”. It helps using MAIS effectively and 

faster.  

 

Keywords: MAIS, SOA, MAIS infrastructure problems.  
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Özet  

 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim ve teknoloji ekipmanlarının kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Artan sayıda 

ve çeşitlilikte bilişim teknolojisi ürünleri günlük yaşamımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2014 yılına ait Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması anketindeki mikro 

veri seti kullanılarak hanelerdeki bilişim ekipmanları sayısı üzerinde etkili olan faktörler poisson regresyon modeliyle 

araştırılmıştır. TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan bu ankette bilişim ekipmanları masaüstü bilgisayar (PC), 

taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.), cep telefonu (akıllı telefonlar dahil), sabit hatlı telefon, oyun konsolu 

(Playstation, Wifi, Xbox vb.), dijital fotoğraf makinesi/kamera, DVD/VCD/DivX oynatıcı ve internete bağlanabilen TV (Smart 

TV) olarak belirlenmiştir. Kurulan modelde, hanede bulunan bilişim ekipmanları sayısı, bağımlı değişken olarak alınmıştır. 

Pozitif tam sayı olarak elde edilen verilerin analizinde, normal dağılım varsayımını sağlamak için kullanılan dönüşümler 

çoğunlukla yetersiz kaldığı için üstel dağılım ailesini esas alan poisson regresyon analizi kullanılmaktadır. Yani bu model, 

bağımlı değişkenin sayım verisi olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bu değişken, her hane için 0 ile 8 arasında tamsayı 

değerler alacağı için poisson Regresyon modeli için uygun bir bağımlı değişken olmaktadır. Bağımsız değişken olarak ise 

ankette yer alan hanede internet erişim durumu (3 kukla değişken), hanenin aylık geliri (5 kukla değişken), hanenin istatistik 

bölge sınıflama grubu (12 kukla değişken) ve hanedeki birey sayısı (4 kukla değişken) değişkenleri dikkate alınmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre, hanede internet erişim imkanının olması bilişim ekipmanı sayısını pozitif yönde etkilemektedir. Aylık 

gelir ile bilişim ekipmanı sayısı arasında güçlü bir ilişki vardır. Aylık gelir arttıkça bilişim ekipmanı sayısı da artmaktadır. TRC 

alt bölgesinde bulunan illere göre diğer alt bölgelerdeki hanelerin bilişim ekipmanları sayısı fazladır. İki kişilik haneyle 

kıyaslandığında hanedeki birey sayısının 7 ve üzeri olması bilişim ekipmanı sayısını azaltmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: bilişim ekipmanı, poisson regresyon, sayma veri, IRR, marjinal etki  

 

INVESTIGATION THE INFLUENTIAL FACTORS OF THE NUMBER OF INFORMATION 

TECHNOLOGY EQUIPMENT AVAILABLE IN HOUSEHOLDS BY THE POISSON 

REGRESSION MODEL 

 

Abstract  

 
By the development of technology, the use of information and technology equipment widespread. Increasing number 

and diversity of IT products have become indispensable elements of our daily life. In this study, by using micro data set of 

Household Information Technology Usage Survey at 2014 made by Turkey Statistical Institute, the influential factors of the 

number of information technology equipment in households was investigated by the poisson regression model. In this survey 

every year performed regularly by Turkstat, IT equipments was determined as personal computers (PC), portable computer 

(laptop, netbook, tablet, etc.), mobile phones (including smartphones), landline phones, game console (PlayStation, Wifi, Xbox 

and so on), digital camera/camera, DVD/VCD/DivX player and the TV can be connected to internet (Smart TV). For the created 

model, the number of available IT equipment in household is considered as a dependent variable. In the analysis of data obtained 

as a positive integer, because of the transformations used to ensure the normal distribution assumption mostly be insufficient, 

poisson regression analysis based on exponential distribution family is used. Namely, this model is used when the dependent 

variable is count data. Because of this variable gets values between 0 and 8 for each household, is appropriate as dependent 

variable for Poisson regression model. Internet access situation in the household (3 dummies), household income (5 dummies), 

statistical classification group of households (12 dummy), number of members in  



the household (4 dummies) variables is taken into account as the independent variables. According to the results obtained, the 

presence of internet access in households affects in a positive way the number of IT equipment. There is a strong relationship 

between monthly income and the number of IT equipment. The number of IT equipment increases when the monthly income 

is increasing. The number of IT equipment available in households in the provinces of TRC the sub-region is less than other 

provinces. When compared with a household has two members, the number of IT equipment is less than a household has 7 or 

more members.  

 

Keywords: information equipment, poisson regression, count data, IRR, marginal effect  
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Özet  

 
Ekonomik olayların gelecekteki eğilimlerini ve gelişme yönlerini tahmin etmek ve bilimsel yöntemlerle ölçmek bir 

zorunluluktur. Otomotiv sektörü sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayi kollarıyla 

ülke ekonomilerinde öncü sektörlerden biridir. Otomotiv ürünleri ise dayanıklı tüketim malı oldukları için bu ürünlere olan 

talebin öngörülmesi kolay değildir. Bunun sebebi, talebin önemli ve büyük bir kısmının mevcut ürünün yenisi ile değiştirilmesi 

olarak gerçekleşmekte olmasıdır. Bir başka ifade ile yeni ürüne olan talep, piyasadaki mevcut ürünün sayısından 

etkilenmektedir. Uygulamalı ekonometride de otomobile olan talep önemli bir konu olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 

Bilimsel temele dayanan yöntemlerle otomotiv sektöründeki gelişmelerin tahmin edilmesi, yönetici durumunda bulunanların 

karar almalarını kolaylaştıran bir uygulamadır.  

Yönetim alanında yaygın olarak kullanılan istatistiksel tahmin yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda yapay sinir 

ağlarından (YSA) yararlanılarak tahmin çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Konu ile ilgili literatür taraması neticesinde, 

gelişmiş ülkelerde yapay sinir ağları kullanılarak talep tahminleri ile ilgili çalışmaların sık yapıldığı fakat Türkiye’de bu 

konudaki çalışmaların oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle geniş bir literatür taraması yapılmış, daha 

sonra yapay sinir ağları yönteminin Türkiye’deki otomobil satışlarını tahmin gücü test edilmiştir.  

Araştırmanın veri setine Merkez Bankası, TUİK, EPDK ve Otomobil Distribütörleri Derneği’nin internet 

adreslerindeki bilgi bankalarından ulaşılmıştır. Ocak 2007 ile Temmuz 2015 yılları arasındaki; satılan toplam otomobil sayısı, 

Döviz kuru (Euro), Taşıt kredisi faiz oranları, enflasyon oranları, akaryakıt fiyatları, işsizlik oranı, kişi başına düşen milli gelir, 

genel ithalat büyümesi ve geçim endeksi verileri aylık olarak kullanılmıştır. Türkiye’de otomobil talebinin tahmininde adı 

geçen bağımsız değişkenler kullanılarak yapay sinir ağları yöntemini uygulanmıştır.  

Çalışma neticesinde eğitim setinde gerçek değerlere çok yakın tahmin değerleri ve çok düşük hata oranları elde 

edilmiştir. Test setinin ise hedeflenen değerlere benzerlik gösterip piyasadaki dalgalanmaları yaklaşık takip edebildiği 

görülmüştür. Çalışmanın katkısı, talep tahmininde yeni bir yöntemi otomotiv sektöründe bir uygulama ile göstermektir. İleriye 

yönelik yapılacak çalışmalarda, yapay sinir ağları ile farklı değişkenleri kullanarak farklı sektörlerdeki talep tahminleri 

yapılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Talep Tahmini, Otomotiv Sektörü  

 

ESTIMATION OF THE AUTOMOTIVE DEMAND IN TURKEY USING ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORK 

 

Abstract  

 
It is obligatory to estimate the tendencies and development aspects of economic events in the future as well as 

measuring them with scientific methods. Automotive industry is one of the leading industries in country economies with added 

value it provides, employment it creates and with other industry branches that it interferes with. Since automotive products are 

durable goods, it is difficult to foresee the demand of these products. The reason for this is that significant part of demand is to 

replace the product with a new one. In other words, demand for new product is affected by the availability of current product 

in the market. Demand for car in applied econometrics has been and continues to be an important issue, too. Estimate of 

development in automotive industry with scientific methods is a practice that makes it easy for managers to make decisions.  

As an alternative of statistical estimation methods frequently used in management, estimation studies are carried out 

with the help of artificial neural Networks (ANN) in recent years. Relevant literature review reveals that studies regarding 

demand estimation are frequently carried out using artificial neural networks in developed countries whereas such studies are 

quite limited in Turkey. In this study, first a vast literature review was conducted, and then the estimation power of artificial 

neural networks method in car sales in Turkey was tested.  

The data set of the study was obtained from the databanks at the websites of The Central Bank of Turkey, Turkish 

Statistical Institute, Energy Market Regulatory Authority and Automotive Distributers’ Association. The total number of cars 

sold, exchange rate (Euro), vehicle loan interest rates, inflation rates, fuel prices, unemployment rates, per capita income, 

general import growth and cost of living index data between January 2007 and July 2015 were used on a monthly basis. The 



artificial neural networks method was implemented using the abovementioned variables for the estimation of car demand in 

Turkey.  

The study produced very realistic estimation values and considerably low error rates in the training set. It was 

observed that the trial set was similar to the target values and could track the fluctuations in the market closely. The contribution 

of the study is that it demonstrated a new method in demand estimation with a practice in the automotive industry. In the 

prospective studies to be carried out, demands can be estimated in different industries using artificial neural networks as well 

as different variables.  

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Demand Estimation, Automotive Industry.  
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Özet  

 
Ticari bankaların karşı karşıya bulunduğu önemli risklerden bir tanesi olan kredi riski bankacılıkta öne çıkan 

risklerdendir. Bankalar, kredi talep eden müşterilerine kredi kullandırma/kullandırmama kararlarında izleyecekleri yolu 

belirleyebilmek için, kredi kullandırma kararını etkileyen değişkenler arası ilişkileri ortaya koyan çeşitli içsel kredi 

değerlendirme modelleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada başta bankalar olmak üzere finansal kurumlar ve bu kurumların 

müşterileri için de önem arz eden müşteri kredi skorunun belirlenmesi konusu ele alınmaktadır. Müşterinin kredi skoru 

istatistiksel teknikler ve makine öğrenme teknikleri yöntemlerin kullanılarak kredi için başvuranları iyi ve kötü risk sınıflarına 

ayırmak için kullanılan bir terimdir. Bu tür yöntemler, son yıllarda ticari kredilerindeki büyüme ile giderek daha önemli hale 

gelmiştir. İstatistiksel yöntemler geniş bir yelpazede uygulanmış olmasına rağmen ticari gizlilik nedeniyle literatürde sınırlı 

olarak yer almaktadır. Finansal kurumlar için tüketicilere kredi verme konusunda karar vermede yardımcı kredi derecelendirme 

sistemleri geliştirmek çok önemlidir. Literatürde, kredi derecelendirmesi için istatistik ve makine öğrenme teknikleri yaygın 

olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, bir bankaya başvurarak kredi talep eden bireysel müşterilerin kredi taleplerinin 

değerlendirilmesinde, kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi kararının verilmesine yönelik, yapay sinir ağları 

metodolojini temel alan bir yazılım modeli önerilmektedir. Bir mevduat bankasına ait gerçek veri kümesi uygulama için 

kullanılmıştır. Model doğrultusunda, bir bankaya gelen bireysel kredi başvurusuna yönelik verilecek nihai karar nümerik bir 

örnek üzerinden değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgular modelin müşteri kredi skorunun tespitinde yüksek öngörü 

doğruluğunu sağlama ve kredi riskini belirli ölçüde tahmin edebilme de başarılı olduğunu göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kredi riski, kredi değerliliği, ticari banka, karar destek ağaçları, yapay sinir ağları  

 

USİNG ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS İN THE DETERMİNATİON OF CUSTOMER 

CREDİT WORTHİNESS 

 

Abstract  

 
Credit risk is one of the major risks faced by commercial banks. Banks, constitute various internal credit assessment 

models reveal relationships between variables affecting credit scoring. In this study, particularly for banks, financial institutions 

and customers of these institutions are discussed, including issues that are important to determine the customer credit score. 

Customer's credit score is a term used to allocate credit using statistical techniques and methods of machine learning techniques. 

Such methods have become increasingly more important in recent years with the growth in commercial loans. Although a wide 

range of applied statistical methods included in the literature, they are limited because of commercial confidentiality. The credit 

scoring system in decision making for financial institutions lending to consumers is very important. In the literature, statistics 

and machine learning techniques for credit ratings have been widely studied. In this study, the assessment of a bank to individual 

customers' credit requests for issuing of credit demand acceptance or rejecting with a neural network methodology based 

software model is recommended. A real data set belongs to Deposit banks was used for the application. The final decision will 

be given for individual loans from a bank application is assessed on a numerical example. The findings are providing high 

prediction accuracy in determining the customer's credit score and credit risk models indicate that the ability to predict 

successful to some extent. It also would be helpful in increasing the profitability of the lenders of the model put forward are 

considered.  

 

Keywords: Credit risk, credit worthiness, commercial banks, support decision trees, neural networks  
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Özet  

 
Firmaların müşterileri, tedarikçileri, satış temsilcileri ve kendi personelleri gibi ilişki kurduğu bireyler ve kurumlar 

ile iletişimini yönetmesini sağlayan stratejiler geliştirmesi günümüzün rekabetçi dünyasında çok büyük önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda bilişim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) kavramı da gelişmekte, 

ihtiyaçları karşılayacak farklı kapsamlarda CRM uygulamaları geliştirilmektedir.  

Bu çalışmada, ithalat ve ihracat yapan ayrıca kendi üretimi de bulunan bir makine firmasının akıllı bilişim teknikleri, 

erken uyarı sistemleri ve verimlilik ölçüm araçları ile geliştirilmiş temel CRM süreçlerini de kapsayan akıllı bir uygulama 

geliştirilmiştir. Uygulama özelliklerinden kısaca bahsedilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Müşteri ilişkileri yönetimi, Veri madenciliği, Karar ağaçları.  

 

SMART CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract  

 
In today’s competitive World for the companies it is of great importance for develop strategies to manage 

cominucation with instutions and individuals established relationship such as customers, suppliers, sales representative and 

their own staff. In this case, Customer Relationship Management(CRM) consept in progress with evolution of information 

technology, the CRM applications are developing to meet needs in different scope.  

In this study, a smart application developed with smart information techniques, early warning systems and 

productivity measurement tools also included basic CRM process for a machine company which has been own production and 

also export and import. It is mentioned briefly properties of application.  

 

Keywords: Customer Relationship Management System, Data Mining, Decision Tree.  
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Özet  

 
Bu çalışmada kimya öğretmenlerinin etkileşimli tahta (ET) kullanım sıklığının ve durumlarının gerekçeleriyle birlikte 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla nitel araştırma yönteminin temel alındığı çalışmada Erzurum il merkezindeki 10 

farklı okuldan 20 kimya öğretmenleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve bu görüşme kayıtları transkript edilerek 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Görüşmelerde kimya dersi ve ders içerikleri sürekli vurgulanarak öğretmenlerden ET’yi 

kullanmalarına yönelik görüşler alınmıştır. Yapılan analizlerde öğretmenlerin ET kullanımlarıyla ilgili kullanım sıklığı ve 

mevcut kullanım durumları saptanmıştır. Bu sonuçlar içerisinde öğretmenlerin büyük bir kısmının ET’yi ara sıra kullandığı 

ama bu kullanımlarla birlikte teknolojinin derse olan etkisine ilişkin tutum boyutunda bir takım sınırlılıkların ve bir kısım 

problemlerin olduğu görülmüştür. ET’yi kullanan öğretmenlerin ise ET ile yapılan eğitimlerin görselliği artırması, kolay 

kullanımının olması ve kalıcı öğrenmeleri sağlamasından dolayı kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ET’yi kullanım 

durumları, amaçları ve ders içine entegre etme şekilleri açısından incelenmiş, elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin 

genelinin ders içeriklerini görsel olarak sunmak ve etkileşimli materyal amacıyla kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin 

ET’yi ders içerisinde gösterim amaçlı kullandıkları bu kullanımın ise konuya göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenler 

ET’yi konu öncesinde ya da sonrasında kullandıkları ayrıca konunun anlatımı sırasında ihtiyaç duyulması halinde ET’ yi 

kullandıkları tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin ET kullanımına yönelik yaşadıkları problemlerin 

belirlenmesi ve bu problemlerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Etkileşimli Tahta, Kimya Öğretmenleri, Etkileşimli Tahta Kullanımı  

 

INVESTIGATION OF FREQUENCY AND CASES OF CHEMISTRY TEACHERS’ 

INTERACTIVE BOARD USING 

 
Abstract  

 
This study aims to investigate the frequency and cases of chemistry teachers’ interactive board (IB) using with using 

reasons. To this aim this study uses a qualitative research method where semi-structured interviews are conducted with 20 

chemistry teachers from 10 different schools in Erzurum city center and a content analysis is conducted after the transcription 

of the interview records. In the interviews the remarks of teachers’ on their IB usage are gathered with a focus on chemistry 

courses and course contents. The frequency and current cases of IB usage are determined through analysis. The results show 

that most of the teachers occasionally use IB, but there are also some limitations and problems when attitude towards the impact 

of technology to the course conduct is considered. On the other hand, it is determined that usage of IB is due to its providing 

increase on the visualization of teaching and permanency of learning, and also due to easy usage. The cases of teachers’ using 

IB is analyzed with respect to teachers’ purposes and way of integrating IB to course, and the results show that the IB usage is 

mostly due to visualization of course content and providing an interactive material. It is observed that teachers use IB for visual 

presentation through the course and this usage differs with respect to the specific course content. It is found that teachers use 

IB before or after lecturing and also if it is needed simultaneously with lecturing. This study suggests that it is required to 

conduct studies to determine and eliminate the problems in teachers’ IB usage.  

 

Keywords: Technology, Interactive Board, Chemistry Teachers, Interactive Board Usage  
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Özet  

 
Perakende sektöründe ürün fiyatlandırma, müşteri memnuniyetini artırma, personel-müşteri ilişkilerini geliştirme, 

ürünlerin pazarlama şekillerini belirleme, yeni kuruluş yeri kararı alma, ürün benzerliğini en aza indirme gibi faaliyetlerin etkili 

şekilde yapılabilmesi için bilinmesi gereken en önemli verilerden biri de müşterilerin cinsiyetleridir. Anket, gözlem, müşteri 

kartı gibi geleneksel yaklaşımların yerini görüntülü sistemlere bıraktığı günümüz teknolojilerinde, cinsiyet bilgisinin otomatik 

olarak belirlenmesi için çeşitli algoritmalar önerilmiştir. Bu çalışmada cinsiyet bilgisinin perakende sektöründe kullanılmasına 

yönelik alan yazın taramasına ek olarak, üç farklı cinsiyet tespiti algoritması incelenmiştir. Bunlar; görüş tabanlı bütünsel 

algoritmalar olan Fisherface, Yerel İkili Örüntü ve Özyüz (Eigenface) tanıma algoritmalarıdır. Başarım oranlarını artırmaya 

yönelik olarak kullanılan optimum parametre kümeleri deneysel olarak belirlenmiştir. Yöntemlerin performans 

karşılaştırılmalarının yapılabilmesi amacıyla algoritmalar iki ayrı veri seti üzerinde test edilmiştir. Birinci veri seti 200 kadın 

ve 200 erkek olmak üzere toplamda 400 adet imgeden oluşmaktadır. Bu veri seti stüdyo ortamında sabit ışık koşullarında 

çekilmiş görüntülerden oluşmaktadır. Ayrıca çalışmamızda kullanılan el ile hizalanmış imgelerden oluşan FEI veri seti ise 140 

adet imgeden (59 kadın, 81 erkek) oluşmaktadır. Bu veri seti ise kapalı ve açık mekânlarda çekilmiş farklı ışık koşullarının 

bulunduğu görüntülerden meydana gelmektedir. Öncelikle her algoritma için en uygun parametre değerlerini elde etmek amacı 

ile deneyler yapılmıştır. Ardından bu parametreler kullanılarak üç farklı algoritma iki farklı deney setinde test edilmiştir. Özyüz 

yöntemi her iki veri setinde de kadın sınıfında yüksek hata oranları üretmektedir. Benzer bir durum Fisherface algoritması için 

de geçerlidir. Özyüz ve Fisherface algoritmalarında boyut düşürme işleminin bu tip bir performans kaybına yol açtığı 

düşünülmektedir. Çalışma sonuçları, hangi yüz ve cinsiyet algoritmasının, işletmelerin cinsiyet tespitlerindeki tolerans 

değerlerine göre belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tespiti, yüz tanıma, perakendecilik, yüz imgeleri, görünüş tabanlı algoritmalar 

.  

GENDER DETECTION FROM FACIAL IMAGES: APPEARANCE BASED HOLISTIC 

ALGORITHMS 

 

Abstract 

  
In retailer sectors, in order to carry on the facilities such as pricing, increasing customer satisfaction, improve staff-

customer communication, determine the marketing strategy, location decision making, decrease product similarity effectively, 

customer gender is one of the most important data to be processed. In this time and age that traditional gender detection 

approaches such as questionnaire, observation, customer cards gives way to vision systems, some gender detection algorithms 

have been proposed. In this study, in addition to brief literature survey about use of gender information by retailers, three 

different gender detection algorithms i.e. Fisherface, Local Binary Pattern and Eigenface algorithms, which are appearance 

based holistic algorithms have been compared. In order to control the parameter dependency, experiments have been conducted 

to find optimal parameter set. For performance comparison of methods, algorithms tested on two different dataset. First dataset 

includes 400 images in total; 200 of those are woman and remaining 200 are man images. This dataset is created in studios and 

under constant light conditions. The second dataset, called FIE dataset, composed of 140 images (59 woman and 81 man). 

Images in this dataset are taken indoor and outdoor conditions, and under different light conditions. In order to find the proper 

parameters for the algorithms, experiments have been conducted. Then, by using the result of this parameter experiments, three 

algorithms have been tested on two different datasets. Eigenface algorithms produces errors in woman class for both dataset as 

in Fisherface algorithms. It can be thought that dimension reduction process of those algorithms may result in such failures. 

Result of this study have importance in terms of decision of the algorithm for gender detection systems for retailers.  

 

Keywords: Gender detection, face recognition, retailers, facial images, appearance based algorithms.  
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Özet  

 
İnsanlar, yaşadıkları süre boyunca doğayı, devamlı değiştirme eğiliminde olmuşlardır. Çevrelerinde gördükleri 

objeleri geliştirmiş ve bu objelerin görünümleri ile oynamışlardır. Özellikle yakın çevresini değiştirmeye çalışan insan, 

mekanlar üzerinde daha da etkili olmuştur.  

Teknolojinin günümüzde gelmiş olduğu nokta sanal mekanların “gerçekmiş” gibi algılanmasına sınırlı da olsa etki 

etmektedir. Özellikle üç boyutlu görsel modellemenin, teknolojinin vermiş olduğu imkanlarla geliştirilmesi, kullanıcıyı 

“gerçek” algısına daha da yakınlaştırmaktadır.  

Çağımızda yeni teknolojilerin kullanımıyla değişik mekan algısı oluşturma olanaklı bir hale gelmiştir. Kullanıcılar 

kendilerinden çok uzakta bulunan bir mekanı, bulundukları yerden hareket etmeden ya da özel olarak tasarlanmış ortamlardan 

deneyimlenebilme olanağına sahiptir. Bu bağlamda mesafe ve erişim engelinin büyük ölçüde ortadan kalktığını söylemek 

mümkündür.  

Bilgisayarda üretilen sanal gerçeklik, fizik kurallarına bağlı kalmak zorunda değildir. Kullanıcılar yer çekiminden 

kurtulmuş ve imgeler dünyasında gezerken, bilgisayarlarda yaratılmış maddelere dokunmaktadırlar. Sanal gerçeklik sitemleri 

ile alışılmadık ortamları tecrübe edebilmektedirler. Bu da onların algılamalarında değişik bir deneyime imkan tanımaktadır.  

Sanal gerçeklik sistemleri günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Tasarım, 

tıp, eğitim, eğlence, spor, inşaat gibi alanlarda sanal gerçeklik sistemlerinin kullanılması insanların deneyim yoluyla hata 

yaparak kazandıkları tecrübelerden kaynaklanabilecek zayiatları engelleyebilmektedir. sanal gerçeklik sistemlerinin bu tür 

alanlarda kullanılması, insanların deneyimlenmesi güç noktalarda yardımına koşmaktadır. Zamanla ortaya çıkan sorunlar ve 

çözüm tartışmaları bu sistemlerin daha ne kadar ileriye taşınabileceği konusunda fikir verecektir.  

Bu çalışma, bilgisayar teknolojisinin yardımı ile yeniden üretilen mekanların, bireylerin kazanacakları deneyimler, 

edinecekleri tecrübeler, hayal güçlerinin gelişimine imkan verecek çalışmalara sağlayacağı katkıları göstermeyi 

hedeflemektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, mekan, gerçeklik.  

 

AUDIENCES WHO BECOME EXPLORERS IN SPACES SURROUNDED BY VIRTUAL 

REALITY 

 

Abstract  

 
Humankind always tends to change the nature of the planet as their life term. Also they change and give shape all the 

objects around them, especially people try to change the surroundings, and also have a strong impact on such places.  

Technology still has a limited impact to show the virtual places as “it was real.” In particular, three-dimensional 

visual modeling, improving the opportunities that technology has given users a "real" sense to further approximates.  

In our age, creating a different perception of space has become possible through the use of new technologies. Users 

have opportunity to experience the place far from themselves without being there or a specially designed environment. In this 

context, it can say that distance and access barriers largely disappear.  

Computer-generated virtual reality is not obliged to adhere to the laws of physics. Users who are freed from gravity 

can touch the computer created materials while traveling to the images world. People can get also unusual experiences with the 

virtual reality systems. This also allows a different experience in their perception.  

Virtual reality system has been used in many fields due to today's development of technology. Using virtual reality 

system in areas such as design, medicine, education, entertainment, sports, and construction can be prevented casualties by 

making mistakes that might result fromexperience gained through the experience of people. Virtual reality system used in this 

type of field, has a significant importance where insufficient scale leakage of human experience.  

The study aims to demonstrate the contribution to the development of the imagination with the help of computer 

technology of reproductionplaces  

 

Keywords: virtual reality, space, reality, audiences.  
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Özet  

 
İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya hayatımızın tam anlamıyla bir parçası haline gelmiştir. 

İnsanlar günlük yaşamlarında haber alma, gündemi takip etme gibi alışkanlıklarını sosyal medya üzerinde gerçekleştirmeye 

başlamaktadır. Sosyal medya kullanımının bu denli artması, doğal olarak insanların olaylara bakış açılarına yön vermesini 

sağlamıştır.  

Sosyal medya üzerinde çevrimiçi olan kullanıcılar düşüncelerini kendilerine ait sayfalar üzerinde serbestçe 

paylaşabilmektedir. Paylaşılan düşünceler genellikle gündeme paralel söylemler içermektedir. Ancak bu söylemler, aynı 

düşünceler çerçevesinde olsa da farklı kelimeler kullanılarak ifade edildiğinde diğer insanlar tarafından fark edilememektedir. 

İnsanların düşüncelerini diğer insanların düşünceleri ile ilişkilendirebilmelerini sağlayabilmek için yazılanları belli noktalarda 

odaklamak gereklidir. Bu ortak dili sağlamak için sosyal medya araçları, gündemler ve buna bağlı başlıklar oluşturmaya 

başlamışlardır. Bu başlıklar sayesinde gündem rahat şekilde takip edilebilir bir hal alırken, ayrıca insanların düşüncelerini diğer 

kullanıcılara kolayca ulaştırmaları da sağlanmaktadır. Bu başlıklar kendini günlük yaşamın etrafında şekillendirir. Başlıkların 

analiz edilmesiyle toplumun gündem üzerindeki düşünceleri ve yaklaşımları ortaya çıkaracaktır. Temel anlamda bu başlıkları 

çeşitli kategorilere ayırmak mümkündür. Bu kategorileşme bölgesel anlamda yapıldığında, bölgelerin hangi olaylardan daha 

çok bahsettikleri gözlenebilir.  

Bu çalışmada, sosyal medya aracı olarak Twitter kullarak oluşturulan otonom servis sayesinde farklı illere ait 

gündemler otomatik olarak takip edilmiştir. Kullanıcıların paylaşımları ile oluşan başlıklar veritabanına kaydedilmiştir. 

Başlıkların kategorilerini (Siyaset, Spor, Ekonomi, Teknoloji, Magazin, Kültür/Sanat, Diğer) belirlemek için bir GKDS (Grup 

Karar Destek Sistemi) oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde, izin verilen kullanıcılar mobil tabanlı YBS (Yönetim Bilişim 

Sistemleri) yazılımı üzerinden her başlığın hangi kategoride olduğunu belirlemiştir. Kullanıcılar tarafından en fazla tercih 

edilen kategori, başlığın kategorisi olarak belirlenmiştir. Başlık kategorisi de belirlendikten sonra illere göre veriler analiz 

edilmiştir. Sonuçlar web tabanlı bir KDS (Karar Destek Sistemi) üzerinde çeşitli görsel öğeler kullanılarak gösterilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, GKDS, Twitter, KDS  

 

USE OF SOCIAL MEDIA ANALYSIS GROUP DECISION SUPPORT SYSTEM 

 

Abstract  

 
Users who are online on social media, are able to share their own thoughts on their own pages freely. Sharing thoughts 

usually include expressions that are parallel to agenda. However, although these expressions are within the framework of the 

same thoughts, they are not recognized by other people when expressed using different words. It is necessary to focus on certain 

points to enable to associate people's thoughts with other people. To enable this common language, social media tools have 

begun to create some agendas and related titles. Through these titles, agenda is become easily followed and also provided to 

reach people’s thoughts to other users easily. These titles shape themselves around daily life. Analyzing titles will reveal the 

thoughts and attitudes of the community on agenda. Titles can be classified into various categories basically. When this 

categorization perform as regional, it can be observed which events are mentioned more at that region.  

Social media has become a part of our lives completely with the development of internet technologies. In daily life, 

people has began to perform their habits on social media such as receiving news, being up to date. Increasing use of social 

media this much, it naturally enables people shaping their perspective on the event.  

In this study, Twitter was used as a social media tool. Through the created autonomous service, the agenda of the 

different provinces were followed automatically on Twitter. Titles that were formed from user's posts were recorded on the 

database. A group decision support system (GDSS) was created for determining title’s categories (Politics, Sports, Economics, 

Technology, Magazine, Culture/Art , Others). Through this system, allowed users  determined each title’s category via mobile 

based management information system (MIS) software. Most preferred category by the users was determined as the title’s 

category. After determining category, data were analyzed according to the provinces. Results were shown using various visual 

items on a web based DSS (decision support system).  

 

Keywords: Social Media, Social Network, GDDS, Twitter, DSS. 
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Özet  

 
İşletmelerin rekabet edebilme gücü, uzun süre faaliyet gösterebilme ve müşterilerin isteklerine uygun ürün 

üretebilmeleri için doğru tedarikçiyi seçmeleri gerekmektedir. Çok kriterli karar verme problemleri arasında yer alan tedarikçi 

seçimi karar vericiye yön verebilmek için üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu nedenle doğru tedarikçi seçimi 

işletmeleri başarıya ulaştıran etkenlerden biridir.  

Bu çalışmada Düzce İli’nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasının; tedarikçilerini fiyat, teslimat, hammadde ve 

hizmet kriterlerine göre nasıl değerlendirme yaptığı ve tedarikçilerini nasıl seçtiği incelenmiştir. Tedarikçiler arasında 

değerlendirme yapmak ve işletmeye en uygun olan tedarikçiyi belirlemek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik 

Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi açıklanmıştır. Karar vermede oluşabilecek belirsizlikleri göz önüne alması ve AHP’ de 

oluşabilecek eksiklikleri gidermek amacıyla Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi uygulanmış ve bunun için 

bulanık sayılar kullanılmıştır. Yapılan uygulama Expert Choice v.11 programı yardımıyla analiz edilmiş ve çıkan sonuçlara 

göre en önemli kriter tespit edilerek uygun olan tedarikçilerin önem sıralamaları bu kritere göre belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme(ÇKKV), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi 

(BAHP), Tedarikçi Seçimi, Kriter  

 

CHOOSING THE SUPPLIER WITH THE CRITERION HAVING MULTIPLE DECIDING 

CRITERIONS: AN APPLICATION IN A PACKING FACTORY IN DÜZCE 

 

Abstract  

 
Businesses are in need of choosing the right supplier in order to compete and work in that field for a long time and 

produce the goods as the customers wish. Choosing the supplier among multiple deciding problems is a significant matter so 

as to direct the decision-maker. So choosing the right supplier is one of the factors making the businesses successful.  

In this study the price , delivery, raw material, and assesment method of the suppliers of a packing factory in Düzce 

have been observed. Among the multi-criteria decision-making models, AHP process has been used to make an assesment 

among the suppliers, and deciding the best supplier suitable for the factory.( The uncertainties are taken into account when 

deciding. To correct deficiencies that may occur at AHP. BAHP The method has been applied to and fuzzy numbers was used. 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process (BAHP) and therefore fuzzy numbers have been used in order to make up a shortage. The 

process has been anaylized and according to the obtained results with the help of Expert Chioce v.11 Programme and the order 

of the suppliers has been listed by determing the most important criteria.  

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making(ÇKKV), Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

(BAHP), Supplier Selection, Criterion  
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Özet  

 
21. yüzyılda tüketicinin isteklerinin çeşitlenmesi üzerine üretim yelpazesi genişlemiştir. Tüketicinin ürün tercihini 

etkileyen kriterlerden birisi de kalite kavramıdır. Tüketicinin kalite kavramından beklentisi ürünün gereksinimlerini en iyi 

şekilde karşılamasıdır. Kalite kavramı her sektöre göre farklılık göstermektedir. Sektörler ürünlerinin kalitelerini kontrol 

ederken tüketici faktörünü göz önünde bulundurmaktadır. Bu yüzden her sektör kendi ürününün özelliklerinin uygun olup 

olmamasını kontrol etmek için kendisine ait bir kalite kontrol departmanı kurmaktadır. Bu departmanlar fabrikanın ürettiği 

ürünlerinin istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmektedir.  

Bu çalışmada Kırşehir İli’nde faaliyet gösteren bir un fabrikasının kalite kontrol birimi ele alınmıştır. Fabrikanın 

ekmeklik un üretiminde kaliteyi etkileyen faktörleri incelenmiştir. Bu fabrikanın gluten miktarı, normal sedimantasyon testi, 

gecikmeli sedimantasyon testi, gluten index testi, falling number testi, zedelenmiş nişasta testi, protein miktarı, kül miktarı, 

farinograf testi ve ekstensograf testi ekmeklik un kriterleri olarak önemli rol oynamaktadır. Çalışmada belirtilen kriterler 

AHP(Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemi ile ele alınmıştır. Ele alınan bu kriterler Expert Choice v.11 programı ile analiz 

edilmiş ve kalite için öncelikli kriter belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: AHP, Kalite Kontrol, Un, Kriter, Üretim  

 

DETERMINATION OF THE QUALITY OF THE FLOUR IN THE QUALITY CONTROL 

UNIT OF ÇAĞ FLOUR FACTORY IN KIRŞEHİR WİTH ANALYTICAL HIERARCHY 

DECISION MAKING PROCESS 

 

Absract  

 
In the 21st century, diversity in manufacturing has expanded. One of the factors effecting the preference of consumer 

about the product is the concept of quality. The expectation of the consumer about the concept of quailty is to get what exactly 

he/she needs. Concept of quality differs from one sector to another. Sectors take consumer factor into account while checking 

the quality of their products. so each sector has a control department established in order to control whether its products are 

convenient or not. These departments control whether the quality of product the factory manufactures are convenient or not.  

In this study the quality control department of a flour factory in Kırşehir was observed The factors, while making 

flour for bread, which affect the quality were examined. İn this factory gluten, normal sedimentation test, retarded 

sedimentation test, gluten index test, falling number test, impaired stacrh test, the amount of protein and ash, farinogrpy and 

extensograph tests have important roles as the criterias of flour for bread. The criterias mentioned ın this study are handled with 

AHP process. The crieterias handled are identified to be have priority fort he quality with Expert Choice v.11.  

 

Keywords: AHP, Quality Control, Flour, Criterion, Production  

 

 

 

 

 



MALİ ENSTRÜMANLARIN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ 

 

Adil Gürsel Karaçor 
Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 

karacor@gmail.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan 
Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 

ermanerk@atilim.edu.tr 

 

Özet 

 
Dünya pazarlarında her gün, hisse senetleri, emtialar, döviz, vadeli menkul değerler gibi farklı yatırım araçlarına 

muazzam miktarda para akışı olmaktadır. Yatırım kararları genel olarak söz konusu yatırım aracı/araçlarının gelecek 

hareketlerini tahmin etmeye dayanmaktadır. Ancak yüksek frekanslı finans verilerini, işin içerisine stokastik süreçler ve pek 

çok diğer rastgele faktör karıştığı için, tahmin etmek ve modellemek oldukça zordur. Bu noktada yatırımcı hangi yatırım 

araçlarının daha fazla tahmin edilebilirolduğunu bilirse, bu onun için değerli bir bilgi olacaktır. Bu çalışmadayüksek frekanslı 

finans verilerinin tahminselliğinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Modellemede kullanacağımız veriler her bir yatırım aracı 

için 1-dakikadan4-saate farklı frekanslarda 20 yılı kapsayacak şekilde ve miktarda olacaktır. Farklı yatırım araçlarının (hisse 

senetleri, dövizler, emtialar, v.b.) gelecekteki yüksek fiyat değerlerini tahmin etmek üzere, sadece geçmiş verileri kullanan bir 

Yapay Sinir Ağı modeli geliştirilecektir. Burada hedef farklı yatırım araçlarının tahmin edilebilme performansları arasında net 

ayrımlara ulaşmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler:tahmin edilebilirlik, mali enstrüman, yapay sinir ağları, teknik analiz. 

 

ON PREDICTABILITY OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Abstract 

 
Huge amount of liquidity flows into a number of financial instruments such as stocks, commodities, currencies, 

futures, and so on everyday. Investment decisions are mainly based on predicting the future movements of the instrument(s) in 

question. However, high frequency financial data are somewhat hard to model or predict as stochastic processes and many 

other random factors are involved. It would be valuable information for the investor if he or she knew which financial 

instruments were quantitatively more predictable. The data used in our model consisted of 1-minute, 5-minute, 15-minute, 30-

minute, 1-hour, and 4-hour intraday frequencies covering the period between 1993 and 2013 with approximately 65000 data 

points for each instrument and frequency. Weapplied an Artificial Neural Network (ANN) model using Radial Basis Functions 

(RBF) containing only past data of three different types of instruments (stocks, currencies, and commodities) to predict future 

high values on six different frequencies. A totalof 72 different artificial neural networks representing 12 different instruments 

at 6 different frequencies were trained five times each, and their prediction performances were recorded on average. 

Considerably clear distinctions were observed on prediction performances of different financial instruments. 

 

Keywords:predictability, financial instruments, artificial neural networks, quantitative analysis. 
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Özet  

 
Günümüz bilgi teknolojileri çağında internet kullanımının artması ile birlikte, süreçler entegre sistemler tarafından 

yürütülmeye başlanmıştır. Bu sayede insan kaynaklı hataların azaltılması ve süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yürütülmesi sağlanmaktadır. Özellikle son yıllarda e-Devlet ve e-dönüşüm kavramlarının gündeme gelmesi ile birlikte kamu 

kurum ve kuruluşlarında resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu gereklilik 

çerçevesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-BYS) kavramı ortaya çıkmıştır.  

e-BYS, yazışmaların çalışma ortamından bağımsız olarak belgelerin istenen zamanda ve standartlarda hızlı bir şekilde 

üretilmesine, dağıtılmasına, dosyalanarak saklanmasına, imha edilmesine ve istenen kriterler dahilinde arama yapılarak belgeye 

ulaşmaya olanak sağlayan bilgi sistemleridir. Bu sistemler, elektronik imza kullanımına olanak sağlayan mevcut yasa ve 

yönetmeliklere uygun ve mekan bağlılığını engelleyebilmek adına web tabanlı olarak tasarlanmalıdır. Çoğu kurum, yazılımın 

kodlama işleminin zorlu ve meşakkatli olmasından dolayı mevcut hazır yazılımlar arasından kendileri için uygun olanı seçerek 

temin etme yoluna gitmektedir. Dolayısıyla bu sürecin etkinliği, kurum bünyesine uygun yazılım seçim sürecinin etkin 

yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu duruma paralel olarak, alternatif yazılımlar arasından güvenli, hızlı, kullanıcı dostu, esnek 

ve sürdürülebilir e-BYS yazılımlarının seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılmasıyla sürecin etkinliği arttırabilmektedir. 

Uygun yazılım seçme probleminin bilimsel olarak yürütülebilmesi adına, karar vermede dikkate alınması gereken kriterlerin 

belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, sonrasında ise alternatiflerin belirlenmesi, kriterlere göre puanlandırılması ve nihai karara 

varmada uygun tekniklerin kullanılması gerekmektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde yazılım seçim sürecinin yürütüldüğü farklı çalışmalar olmasına rağmen e-BYS 

uygulamasının seçimine yönelik bilimsel tekniklerle yürütülen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile bu eksikliğin 

giderilmesi adına e-BYS seçiminde dikkate alınması gereken kriterler belirlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında, kamu kurum 

ve kuruluşlarında beklenti ve ihtiyaçlara yönelik en uygun e-BYS yazılımının seçimi için belirsizlik ortamında daha rahat karar 

verebilmek ve çok kriterli karar verme tekniklerinden Bulanık AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) kullanılarak yöneticilere karar 

desteği sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: : Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-BYS), Bulanık AHP, Yazılım Seçimi  

 

AN APPLICATION FOR THE SELECTION OF ELECTRONIC DOCUMENT 

MANAGEMENT SYSTEM WITH FUZZY AHP METHOD 

 

Abstract  

 
In today's age of information technologies, processes are being run by the integrated systems with the growing usage 

of internet. Thus, human-related errors are decreased and processes are run more rapidly and more effectively. Especially as e-

Government and e-transformation concepts have come to the fore in the recent years, it has become a necessity to execute 

formal correspondences in the public institutions in electronic format. In the context of this necessity, Electronic Document 

Management System (e-DMS) concept has emerged.  

e-DMS are information systems that allow creation, distribution, filing and storage, destroying of documents at the 

required time and with the required standards regardless of the operating environment, and accessing the document by searching 

with the required criteria. These systems shall be designed as per the current laws and regulations that allow usage of electronic 

signature, and also they shall be designed as web-based in order to prevent dependence on location. Many institutions prefer to 

select and procure the software proper for them amongst the available software as the software coding process is difficult and 

troublesome. Therefore, the effectiveness of this process is directly related with the effective management of the selection 

process of the software proper for the institution. Correspondingly, it is possible to increase the effectiveness of the process 

with the usage of scientific  



techniques in the selection of e-DMS software that are safe, fast, user-friendly, flexible and sustainable amongst alternative 

software. In order to execute the problem of finding the proper software scientifically, criteria that shall be considered in the 

decision-making process shall be determined and prioritised; then the alternatives shall be determined, scored as per the criteria 

and proper techniques shall be used for reaching the final decision.  

When we examine the relevant literature, we could not find a study that is executed using scientific methods for the 

selection of e-DMS application although there are various studies where software selection process is used. With this study, 

criteria that shall be considered in the selection of e-DMS are determined in order to satisfy this need. Moreover, within the 

cover of the study, we have tried to provide support for decision-making for the managers to allow them decide more easily in 

the uncertain environment for the selection of e-DMS software best fitting for the expectations and requirements in the public 

institutions using the Fuzzy AHP (Analytical Hierarchy Process) from the multi-criteria decision-making techniques.  

 

Keywords: Electronic Document Management System (e-DMS), Fuzzy AHP, Software Selection  
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Özet 

  
Bulanık kümeler konusuna dayanan Bulanık Mantık, klasik mantıkta yer alan kesin yargılar yerine insan düşüncesine 

yakın kesin olmayan bilgileri ifade etmede kullanılır. Bulanık mantık Matematik alanının konusu olmakla birlikte Bilgisayar 

alanında da Yapay Zekâ konusunun altında anlatılmaktadır. Bunu yanı sıra farklı branşlardaki problemlere çözüm getirmek 

amacıyla çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ders içeriği olarak okutulmaktadır. Matematik dalının konusu 

olması sebebiyle teorik bilgiye dayanan Bulanık Mantık dersi diğer branşlardaki öğrenciler tarafından çoğunlukla zihinlerinde 

canlandırılamaması sebebiyle zor anlaşılmaktadır. Bulanık sayılar ise, bulanık kümelerin belli şartlarını taşıyan özel bir alt 

kümesi olup, bu sayılar ile uzaklık ve cebirsel dört işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bulanık sayıların taşıdığı özellikleri 

sebebiyle zor anlaşılabilir olması dolayısıyla, bu çalışmada görsel bir eğitim materyali geliştirilip öğrencilerin örnekleri daha 

iyi anlamaları amaçlanmaktadır. Eğitim materyali verilen bulanık kümenin bulanık sayı olma koşullarını sağlayıp 

sağlamadığının kontrolü yanı sıra, bulanık sayılar arasındaki uzaklığı ve cebirsel dört işlemi de içermektedir. Literatürde 

bulanık sayı olma koşulu olarak farklı kaynaklarda farklı özellikler aranmakla birlikte, bu çalışmada genel kabul görmüş 

özelliklerden olan normallik, bulanık konvekslik, üstten yarı sürekli olma, desteğinin kapanışının sınırlı olması koşulları 

kullanılmıştır. Bu işlemler gerçekleştirilirken alfa-kesimlerden yararlanılmıştır. Deneysel çalışmalarda girilen bulanık 

kümelerin bu dört özelliği kontrol edilip bulanık sayı olup olmadığı belirlenir. Eğer bulanık sayı ise seçilecek operatöre göre 

bulanık sayılar arasındaki uzaklık veya bulanık sayılar arasındaki dört işlem görsel olarak sunulur. Eğer bulanık sayı değil ise 

hangi koşulu yada koşulları sağlamadığı kullanıcıya bildirilmektedir. Literatürde yer alan diğer bilgisayar destekli öğretim 

materyallerinde olduğu gibi, geliştirilen bu öğretim materyali de dersin anlaşılabilirliğini artırması açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler:Bulanık Mantık, Bulanık Sayılar, Eğitim Materyali, Bulanık Sayılarda Uzaklık, Bulanık Sayılarda Dört  

İşlem  

 

THE TEACHING MATERIAL OF THE ALGEBRAIC FOUR OPERATIONS IN FUZZY 

NUMBERS AND THE DISTANCE BETWEEN TWO FUZZY NUMBERS 

 

Abstract  
 

Fuzzy Logic, based on the subject of Fuzzy Set, is used to explain indefinite information that can be accepted by 

human thoughts rather than definite judgments in classic logic. Although Fuzzy Logic is a subject of Mathematics, it is also 

explained as a subject of Computer under Artificial Intelligence. Furthermore, it is taught as course content in various 

undergraduate, graduate and doctorate programs for the purpose of solving problems in different departments. The course of 

Fuzzy Logic, which is based on theoretical knowledge because of being a subject of Mathematics, is not understood well by 

the students studying in other departments since they could not visualize them. Fuzzy numbers is a private subset that complies 

with specific requirements of fuzzy sets, and distance and algebraic four operations can be made with such numbers. Since 

fuzzy numbers are hard to understand due to their features, this study aims to develop a visual material and help students 

understand examples better. Training material includes checking the fuzzy set if it complies with the conditions of fuzzy number 

as well as distance between the fuzzy numbers and algebraic four operations. In literature there are different conditions to be a 

fuzzy number in different sources; however, generally accepted conditions - such as normality, fuzzy convex, upper semi- 

continuous, being compact of the closure of support - were used in this study. Alpha-cuts were used for these operations. These 

four traits of fuzzy sets used in experimental studies are checked and it is determined whether they are fuzzy numbers or not. 

If these are fuzzy numbers, distance between the fuzzy numbers or four operations between fuzzy numbers are presented 

according to the operator to be selected. If they are not fuzzy numbers, it is reported to the user which condition or conditions 

they do not comply with. As in other computer-aided teaching materials in literature, this newly developed teaching material 

is essential for increasing the intelligibility of the course.  

 

Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzy Numbers, Teaching Material, Distance in Fuzzy Numbers, Four Operations in Fuzzy Numbers  
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Özet  

 
Kurumsal kaynak planlaması istenilen ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi için kaynakların etkin bir şekilde 

kullanılmasını sağlayan bir sistematiktir. Firmalar kurumsal kaynak planlaması sayesinde tüm bilgilerini entegre bir şekilde 

yönetme imkanı sağlar. Birçok modülden oluşan bu yapı şirket için önemli bir veri bankasıdır. Günümüzde artık birçok firma 

kurumsal kaynak planlaması kullandığı için kurumsal kaynak planlaması, rekabet avantajı sağlamaktan ziyade bir gereklilik 

halini almıştır. Şirketler teknolojik yatırımlarını yaparken karar vermede birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Şirketlerin 

verecekleri yanlış kararlar ciddi zaman, maliyet ve motivasyon kaybına neden olacaktır. Geçmiş tecrübelerine dayalı olarak 

karar vermek çoğu zaman yetersiz sonuç vermektedir. Sadece finansal göstergelere dayalı olarak kurumsal kaynak planlama 

yazılımı seçmek yanlış karar vermeye neden olacaktır. Yazılımı seçerken finansal göstergelerin yanında finansal olmayan 

göstergelerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğru karar vermek için birçok yönteme başvurulmaktadır. Firmaların 

önemli bir kısmı çok kriterli karar verme teknikleri uygulayarak subjektif bakış açısından kurtulmayı amaçlamaktadırlar. Bu 

çalışmanın amacı, firma için uygun kurumsal kaynak planlamasını seçmektir. Özellikle teknolojik bir yatırım olduğu için birçok 

kriteri de içinde barındırdığından çok kriterli karar verme teknikleri uygulamak daha anlamlı sonuç vermiştir. Bu çalışmada 

çok kriterli karar verme tekniği olan bulanık VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje - Çok kriterli 

optimizasyon ve uzlaşık çözüm) tekniği uygulanmıştır. VIKOR metodu uzlaşık sıralama felsefine dayalı olarak sıralayan ve 

karar veren bir tekniktir. VIKOR metoduna göre uzlaşık çözümün ideal çözüme en yakın çözüm olduğunu düşünülmektedir. 

Sonuçların daha gerçekçi olması için klasik VIKOR yerine bulanık VIKOR tercih edilmiştir. Alternatif ve kriterler için 

üçgensel bulanık sayılar ve dilsel ifadeler kullanılmıştır. Böylece, birçok alternatif kurumsal kaynak planlama yazılımı 

arasından en uygun yazılım seçilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık VIKOR, çok kriterli karar verme, kurumsal kaynak planlama, teknolojik, yazılım  

 

Abstract  

 
Enterprise resource planning is a systematic which use resources effectively to achieve the desired product or service. 

The companies provide to manage all the information in an integrated manner through the enterprise resource planning. This 

structure which consists of several modules is an important database for the company. Today, enterprise resource planning has 

become a necessity rather than a competitive advantage because many companies use it. The companies face with many 

challenges in deciding technological investments. The wrong decisions of the companies seriously result in cost, time and 

motivation loss. Deciding on the basis of past experience often provides insufficient results. Selecting the enterprise resource 

planning software as the basis of financial indicators lead to the wrong decision. Non-financial indicators should be also 

evaluated together with financial indicators when choosing the software. Many methods are referred to make the right decision. 

A significant majority of the companies aims to recover a subjective viewpoint by applying multi-criteria decision-making 

techniques. The aim of this study is to select the appropriate enterprise resource planning for the company. Beause it 

incorporates many criteria and is particularly technological investment, to apply multi-criteria decision-making techniques have 

given more meaningful results. In this study, the fuzzy VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje - 

Multi-criteria optimization and compromise solution) which is multi-criteria decision-making technique was applied. VIKOR 

is a technique which ranks to based on the idea of compromise ranking method. According to the VIKOR method, it is thought 

that compromise solution is the closest solution to the ideal solution. Fuzzy VIKOR is preferred instead of classic VIKOR to 

be more realistic conclusion. Triangular fuzzy numbers and linguistic terms are used for alternative and criteria. Thus, the 

appropriate software is selected among many alternative enterprise resource planning software. 

  

Keywords: Fuzzy VIKOR, multi-criteria decision-making, enterprise resource planning, technological, software  
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Özet  

 
Rekabetin hızla arttığı bir ortamda rakiplerin önünde olabilmek için hızlı olabilmek gerekmektedir. Hızlı olabilmenin 

en önemli şartlarından bir tanesi de teknolojide öncü bir firma olabilmekten geçmektedir. Günümüzde müşteriye en çabuk ve 

sorunsuz ulaşan şirketler ayakta kalabilmektedir. Şirketlerin istenilen sürede ürünü müşteriye ulaştırması çalışanların ve 

kullanılan makinelerin verimliliğiyle ilişkilidir. Üretimde kullanılan makineler seçilirken birçok özelliğine bakılmaktadır. CNC 

tezgahlarının fiyatları oldukça yüksek olduğu için bu önceliklendirmenin doğru yapılması ileride yatırım yaparken olası 

problemler yaşamamaya da neden olacaktır. Kısıtlı kaynağı olan küçük firmalar ise kriterleri daha iyi değerlendirmek 

zorundadır. Aksi halde nakit akışını yönetmede ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Ayrıca üretilen ürünlere ve firmaya uygun ürünü 

seçmek te son derece önemlidir. Aksi takdirde, arzu edilen hassasiyette ürünler üretilmez. Bunlara ek olarak, üretim hızının 

yavaşlamasına, operasyon sayısını artmasına neden olmaktadır. Son yıllarda, üretimin birçok alanında kullanılan CNC 

tezgahları çok farklı özelliklere sahiptir. Bundan dolayı CNC tezgahı alırken özelliklerini iyi değerlendirmek gerekir. Bu 

çalışmada CNC tezgahlarının seçiminde en önemli görülen kriterler birbirleriyle kıyaslanmıştır. Makinelerin özelliklerinin 

arasında tutarlı bir şekilde önceliklendirilme yapmak oldukça zordur. Bunun için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri 

olan bulanık analitik hiyerarşi prosesi uygulanmıştır. Klasik analitik hiyerarşi metodu karar vericilerin subjektif yorumlarını 

yansıtmada istenilen seviyede sonuçlar üretemeyeceğinden ötürü bulanık analitik hiyerarşi metodu uygulanmıştır. Bulanık 

analitik hiyerarşi prosesine göre CNC tezgahı seçiminde kullanılan kriterler için ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Kriterleri 

değerlendirirken dilsel değişkenler ve bulanık sayılardan faydalanılmıştır. İkili kıyaslamaların tutarlı olup olmadığını görmek 

için tutarlılık oranları incelenmiştir. İkili karşılaştırmalar sonucunda CNC tezgah seçiminde en önemli kriterler belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın sonunda firmaların CNC tezgah seçimine katkı sunmak amaçlanmıştır.  

 

Abstract  

 
It needs to be fast to draw away in the growing competition environment. One of the most important requirements of 

promptness is to become a leading company in technology. Today, the companies which reaches customers as quickly and 

smoothly can survive. That the companies deliver the production to the customer desired period of time is associated with the 

productivity of employees and machines used. Many features are considered for selecting machines used in the production. 

The accuracy of this prioritization will result in preventing potential problems while investing in the future that because CNC 

machines are fairly expensive. Small firms with limited resources need to assess the criteria better. Otherwise, serious problems 

can be encountered in managing the cash flow. Also, it is extremely importante to choose appropriate product for the product 

manufactured and company. Otherwise, the products are not produced in the desired sensitivity. In addition, it causes to slow 

down of the production rate and increase the number of operations. In recent years, CNC machines are used in many fields of 

production has very different characteristics. Therefore, it needs to evaluate the features of the machine well, while purchasing 

CNC machines. In this study, the most important criteria in the selection of CNC machines were compared with each other. It 

is difficult to prioritize among the features of the machine in a consistent manner. For this, fuzzy analytic hierarchy process 

which is one of the multi-criteria decision-making techniques was implemented. Fuzzy analytic hierarchy process was applied 

since analytic hierarchy process can not reflect evaluations of the decision-makers at the desired level. because the decision-

makers at the desired level. According to fuzzy analytic hierarchy process, the pairwise comparisons was made for the criteria 

used in the CNC machine tools selection. A fuzzy number and linguistic variables has been benefited while evaluating the 

criteria. Consistency rate were examined to see whether the pairwise comparisons are consistent with or not. As a result of 

pairwise comparisons, the most important criteria was determined in the selection of CNC machines. It is intended the 

companies to contribute to the choice of CNC machine tools at the end of this study.  

 

Key Wors: Fuzzy analytic hierarchy process, CNC machine, multi-criteria decision-making, pairwise comparisons, 

consistency  
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Özet  

 
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri kullanımının iş hayatının yanı sıra günlük hayatımıza da yoğun olarak girmesi ile 

birlikte Yönetim Bilişim Sistemleri’nin önemi yadsınamaz bir duruma gelmiştir. İş çevresinin resmi sınırlarından, e-devlet ve 

e-ticaret oluşumları başta olmak üzere, özel hayatımıza kadar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle ilk zamanlarda bir ders 

olarak okutulan Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) artık üniversitelerde başlı başına disiplinler arası bir akademik alandır. Bu 

program Türkiye’de değişik oluşumlar ile farklı fakülte ya da yüksekokulların altında farklı programlarla açılmaya 

başlanmıştır. Ayrıca bu disipline destek amacı ile son yıllarda bazı kurum ya da kuruluşlar YBS yapılaşmaları ile konferans, 

bilgi şöleni (sempozyum), seminer ve eğitimler ile öğrencilerin teknolojik uygulamaları ivedi tanımaları ve hatta kullanmaları 

için etkinlikler düzenleme girişiminde bulunmaktadırlar. Bu araştırma için ACM, AIS, AITP gibi meslek kuruluşlarının ve 

ilişik yazınların YBS eğitimi standart önerileri, gerekli beceri ve yeterlikleri taranmıştır. Bu yazınlar akademik görüşlerin yanı 

sıra YBS uygulaması yapan kurumların görüşlerini içermektedir. ABD’de bir yüksek öğretim koordinasyon kurumunun 

hazırladığı Yönetim Bilişim Sistemleri eğitiminde genel yeterlikler ile ilgili görüşlerin saptandığı soruşturma çalışması adapte 

edilmiştir. Böylece bu hızlı gelişim sürecinde bölümlerde okuyan öğrenciler, ders veren öğretim elemanları ve sözü geçen 

mesleki etkinlikleri düzenleyen kurum, kuruluş ya da kişiler bu disiplinler arası programdan neler bekledikleri ve bu 

beklentilerin benzerlikleri bu çalışmada sorgulanmıştır. Bu amaçla çevrimiçi düzenlenen bir sormaca ile toplanan nicel veriler 

analiz edilerek sonuçlar tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: yönetim bilişim sistemleri, ybs eğitim programı, ybs beceriler, ybs yeterlik, paydaş, yenilikçi yaklaşım.  

 

STUDENTS’ EXPECTATIONS FROM MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

PROGRAM: INNOVATIVE APPROACH RECOMMENDATIONS 

 

Abstract  

 
The increasing usage of Computer and Communication Technologies in our daily lives as well as in business has 

made it difficult to ignore the importance of Management Information Systems (MIS). Starting from e-government and e-

commerce applications, MIS has spread from the official dealings in business environments to our personal lives. As a result, 

although initially taught as a course in different disciplines, MIS has now started to develop as a standalone interdisciplinary 

academic discipline in higher education. In the recent years different faculties or vocational schools have started hastily 

establishing MIS programs with different curricula. In addition, some institutions or organizations are involved in initiatives to 

form MIS knowledge to support this discipline through organizing conferences, symposiums, events, seminars and 

technological workshops for immediate students' recognition, and even training. For the aim of this research, curriculum 

standards suggestions and necessary skills and competencies for MIS education by professional organizations such as ACM, 

AIS, AITP and the related research are being explored. These literature reviews embrace the views of academic opinion, as 

well as MIS practicing business institutions. A US higher education coordination council’s survey is adapted for the purpose 

of exploring the stakeholders’ perceptions of important skills and competencies. Thus, during this rapid development process 

of the interdisciplinary program; the expectations of students, faculty members, related professionals and organizations in the 

MIS system and similarities of these expectations are investigated in this study. An online survey is developed for this purpose 

to collect and analyze quantitative data.  

 

Keywords: management information systems, mis curriculum, mis skills, mis competence, stakeholders, innovative approach  
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Özet  

 
Web tabanlı uzaktan öğretim yöntemiyle ders verilen üniversitelerin sayısı günden güne artış göstermektedir. Bu 

durum, üniversitelerin uzaktan öğretimin idaresine ilişkin strateji ve uygulamaları ön plana çıkarmış, bu uygulamalarda 

farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Uzaktan öğretim ders ve programlarına sahip olan yükseköğretim kurumlarının, 

öğrenme-öğretme sürecinin en önemli aktörlerinden olan öğretim elemanlarının çevrimiçi eğitim ortamlarında sahip olmaları 

gereken rol ve yeterlikleri tanımlamaları ve öğretim elemanlarının çevrimiçi eğitim ortamlarında kullanacakları yeni öğretim 

yöntem ve teknikleri, değerlendirme usullerini ve öğretimin diğer unsurlarını da içeren adaptasyon sürecini kolaylaştıracak 

çalışmalar içine girmeleri gerekmektedir. Söz konusu çalışmalar formal olmayan öğrenme ortamları aracılığıyla yürütülebildiği 

gibi, hizmet-içi eğitim programları veya yapılandırılmış sertifika programları aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Web 

tabanlı uzaktan öğretime 2012 yılında başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, dört uzaktan öğretim programının yanı sıra 

tamamen uzaktan öğretim veya harmanlanmış öğretim yoluyla verdiği ortak zorunlu ve seçmeli derslerle dönemde yaklaşık 

10.000 öğrenciye ulaşmaktadır. Uzaktan öğretim faaliyetlerinin başlangıcından itibaren yürürlüğe konan Çevrimiçi Eğitmen 

Sertifika Programı ile uzaktan öğretim ders ve programlarında görev alan öğretim elemanlarının e-öğrenme, e-ders tasarlama 

ve geliştirme, e-değerlendirme gibi konularda bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmıştır. Programın nihai hedefi, nitelikli 

öğrenme-öğretme ortamlarının teminidir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu sertifika programına katılan öğretim elemanlarının 

aldıkları eğitime dair görüşlerini almak, memnuniyet düzeylerini ölçmek ve programın gelişimine katkı sağlayacak tavsiyeler 

öne sürmektir. Bu kapsamda, beş boyut altında gruplandırılan 32 Likert-tipi sorudan oluşan bir memnuniyet anketi kullanılarak, 

katılımcıların öğretim programına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bugüne kadar programı başarıyla tamamlamış olan 302 

öğretim elemanı, bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışma sonunda ankete katılan öğretim elemanlarının programa ve 

programın öğretim sürecine dair genel görüşlerinin olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Programın genel öğretimsel yapısının 

programa ilişkin genel memnuniyet düzeyini etkilediği görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: e-öğrenme, uzaktan öğretim, mesleki gelişim, öğretim elemanları, e-yeterlikler.  

 

A STUDY ON PARTICIPANTS’ SATISFACTION ON AN ONLINE TUTOR CERTIFICATE 

PROGRAMME 

 

Abstract  

 
Number of higher education institutions using web-based distance education as a delivery method is ever-increasing. 

This increase brings along certain differences in management and coordination of distance education by the institutions. 

Institutions delivering online classes and degree programmes should re-define roles and competencies of faculty members in 

online learning environments as being an important actor of learning-teaching processes. Higher education institutions should 

also start initiatives to facilitate the process of adaptation by faculty members from conventional to this new online environment 

including teaching methods and techniques, assessment approaches, and other elements of instruction. Such initiatives may be 

conducted as informal learning activities or as structured inservice training programmes or certificate programmes. Having 

started its web-based distance education activities in 2012, Muğla Sıtkı Koçman University serves around 10,000 students 

every semester through common core or elective courses delivered fully online or blended. University’s institutional e-Tutor 

Certificate Programme aims to improve knowledge and skills of faculty members teaching online on several subjects such as 

fundementals of e-learning, e-course design and development, e-assessment, and so on so forth. Ultimate aim of the programme 

is to ensure high quality learning-teaching environments. This study intends to get reflections of faculty members participated 

in e-Tutor Certificate Programme, to investigate their satisfaction level, and to come up with suggestions to improve the 

programme. To this aim, data was collected via an e-Tutor Satisfaction Survey comprised of 32 Likert-type questions under 

five dimensions. Population is 302 faculty members, who successfully completed the e-Tutor Certificate Programme. Findings 

reveal that participants have positive opinions about the certificate programme and the instructional process within. It is seen 

that instructional structure of the programme has a positive correlation with general satisfaction level of the participants about 

the programme.  

 

Keywords: e-learning, distance learning, professional development, faculty members, e-competencies.  
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Özet  

 
Bilindiği üzere her geçen gün farklı boyutlarıyla gelişmekte olan teknolojiden özel işletmeler gibi kamu kurumları 

da fazlasıyla istifade etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları işler ve gerçekleştirdikleri amaçları, yani var olma 

sebeplerini yazılı olarak resmi bir format içinde tutma ve bunları bir düzen ve bütünlük içinde saklama mecburiyeti vardır. 

Bilişim alanındaki gelişmeler neticesinde fiziksel boyuttaki belge yönetimi mantıksal boyuta geçerek bilgisayara taşınmış; bir 

sistem mimarisi geliştirilerek elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) mantığı doğmuş ve uygulamalar neticesinde kurumlar 

esneklik ve çeviklik kazanmıştır. Bu sayede işlemler sonucu oluşan tüm belgeler güvenli olarak saklanma olanağına da 

kavuşmuştur. EBYS uygulamaları ayrıca bürokrasinin hantallıktan kurtulması yolunda önemli bir adım olmuştur. Bu 

çalışmanın amacı, Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulum aşamaları ve uygulama örneklerinin açıklanarak, sistemi 

kurmayı düşünen kamu kurum ve kuruluşlarına kapsamlı bir örnek yol haritası çıkarmalarında yardımcı olmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Belge Yönetimi, EBYS, Bilişim Teknolojileri, Sistem Mimarisi,  

 

THE APPLICATIONS OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS: AN 

EXAMPLE OF BURSA TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Abstract  

 
As acknowledged, public institutions like private organizations utilize exceedingly information technologies of which 

different aspects are enhancing day by day. Public institutions and organizations have an obligation to keep their works and 

objectives which is realized, that is to say reason of presence, in formal type and to storage in an order and integrity. As a result 

of developments in IT industry, the document management process on physical aspect has moved to the computer through a 

logical dimension, by developing system architecture the logic of electronic document management is born and in consequence 

of corporate practices, they have gained flexibility and agility. In addition, all data which created the result of operations 

(documents) is gained ability to store safely. EDMS applications have also been an important step towards getting rid of the 

cumbersome of bureaucracy. The purpose of this study, by explained Electronic Document Management System installation 

processes and application practices, to assist public institutions and organizations which think to establish this system for create 

a route map.  

 

Keywords: Document Management, EDMS, Information Technologies, System Architecture  
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Özet  

 
Elektronik belgeler ve dokümanlar hayatlarımızda her geçen gün daha sıklıkla yer almaya başlamıştır. Birçok kurum 

ve kuruluş, elektronik ortamda bulunan belgeleri ve dokümanları günlük işlerinde sıklıkla kullanmaktadır. Özellikle kamu 

kuruluşları ve organizasyonları, günlük faaliyetleri ve bununla ilgili bilgi ve belgelerini saklamak ve gerektiğinde ilgili kamu 

kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla paylaşmak durumundadır. Belgelerin elektronik ortamda üretilmesi, saklanması, yönetilmesi ve 

güvenliğinin sağlanması için kullanılan önemli araçlardan bir tanesi de Elektronik Belge Yönetim Sistemleri’dir. Yasal olarak 

elektronik ortamda veya Elektronik Belge Yönetim Sistemleri’nde üretilen ayrıca güvenilir elektronik imzayla imzalanan 

elektronik belgeler kağıt üzerine elle ıslak olarak imzalanan belgelerle aynı geçerliliğe sahiptir. Bundan ve diğer birçok 

nedenden dolayı, belgelerin ve belgelerle ilgili bilgilerin güvenliğini sağlamak her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. 

Bundan dolayı, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri geliştirilmesinde ve tedarikinde bilgi güvenliği çok önemli ve dikkat 

edilmesi gereken bir husus haline gelmiştir. Elektronik belgelerin ve belgelerle ilgili bilgilerin güvenliğinin sağlanmasında 

kriptoloji ve özetleme (hashing) algoritmaları, elektronik imza ve zaman damgası (time stamp), erişim kontrolü, güvenlik 

standartların geliştirilmesi ve uygulanması gibi konular daha çok öne çıkmaktadır. Bu makalede Elektronik Belge Yönetim 

Sistemleri’nin önemi ve faydaları, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri’nde kriptolojinin kullanımı, elektronik imza ve 

elektronik zaman damgasının kullanımı, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri’nde erişim kontrolü, Ortak Kriterler (Common 

Criteria) standardı konuları irdelenecektir. Ortak Kriterler standardı, uluslararası kabul edilen bir sertifikasyon sürecine sahip 

olup, yazılım dahil bilişim ürünlerinin güvenlik değerlendirilmesi için kullanılır. Bu çalışmanın sonuçlarından biri olarak, bilgi 

güvenliğinin ve ilgili standartların elektronik belge yönetim sistemlerinin geliştirilmesi projelerinin ilk safhalarından 

başlanarak son aşamaya kadar dikkate alınması gerektiği önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, bilgi güvenliği, e-imza, kriptoloji, özetleme algoritmaları, ortak 
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HEADING OF NATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONGRESS 

PROCEEDING TEXT 

 

Abstract  

 
Electronic records have started to take more places in our lives every passing day. Many institutions and organizations 

use frequently the records in electronic or paper format in their daily work. Especially, public institutions and organizations 

must store the information and the records related to daily activities, and must be prepared to share these with the relevant 

public institutions and citizens. Electronic Record Management System is an important tool for producing storing, management 

and proving security to electronic records. The records which produced electronically or produced in Record Management 

Systems and signed with trusted electronic signature have the same legality with the records signed with hands on paper. 

Because of this and many other reasons, to ensure the security of the records and information related records are becoming 

more important every day. Therefore, information security has become an important issue for the development and procurement 

of Electronic Record Management System. Issues such as crypto and hashing algorithms, electronic signature and electronic 

time stamp, access control, development and implementation of safety standards becomes more prominent in proving record 

and related information security. In this article, the importance and benefits of Electronic Record Management Systems the use 

of cryptography in Electronic Record Management Systems, electronic signature and the use of electronic time stamp, access 

control in Electronic Record Management Systems, Common Criteria standard issues is discussed. Common Criteria standard 

is internationally recognized standard used for evaluating the security of IT products, including software with a certification 

process. As one of the results of this study, information security and related standards should be taken into account in the 

development of the Electronic Record Management System projects from the starting phase to the final stage.  

 

Keywords: Electronic Record Management Systems, information security, e-signature, cryptology, hashing algorithms, 

common criteria.  
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Özet  

 
Son zamanlarda, akıllı telefonlardaki teknolojik gelişmeler coğrafik veri bilgilerinin sosyal ağlarda 

uygulanabilirliğine olanak sağlamıştır. Bundan dolayı, konum tabanlı sosyal ağlar kullanıcıların ilgilerini çekmeye başlamış, 

bunun yanı sıra, tavsiye sistemleri birçok web sitesi ve uygulamada (film, kitap, arkadaş vb.) olduğu gibi konum tabanlı sosyal 

ağlarda da yaygınlaşmıştır. Bu çalışma, konum tabanlı sosyal ağlar için tavsiye sistemleri hakkında yapılmış çalışmaları; analiz 

için kullanılan değişkenler, mekan tavsiyesi için uygulanan algoritmalar ve araştırmacıların tavsiye kalitesini değerlendirmek 

için kullandığı teknikler bağlamlarında incelemektedir. Bu amaç dahilinde, geniş bir yelpazede makale ve yayına ulaşma 

imkanı veren Google Akademik içeriğinde son beş yıldaki ilgili yayınlar araştırılmıştır. Bu aramalarda kullanılan anahtar 

kelimeler; “tavsiye sistemleri ve konum tabanlı sosyal ağlar”, “tavsiye sistemleri ve Foursquare” ve “tavsiye sistemleri ve 

Gowalla” dır. Bu aramaların sonucunda 2010 ve 2015 yılları arasındaki birçok makale, konferans yayını ve postere ulaşılmıştır. 

Bu yayınların özetlerine bakılarak 84 tanesi konu ile ilgili bulunmuştur. Ardından, bütün materyaller kapsamlı bir şekilde 

incelenmiş ve 54 makale ileri analiz için seçilmiş ve analiz değişkenleri, kullanılan algoritmalar ve tavsiye teknikleri 

bağlamında incelenmiştir. Sonuç olarak, konum tabanlı sosyal ağlar için tavsiye sistemleri hakkında son yapılan çalışmalar, 

geleceğin konum tabanlı sosyal ağ tavsiye sistemlerini inşa etmek için olası fırsatlar ve açık bir takım zorluklar vurgulanarak, 

kategorize edilmiştir.  
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TOWARDS THE NEW TRENDS IN RECOMMENDATION SYSTEMS FOR LOCATION-

BASED SOCIAL NETWORKS: A SURVEY OF VARIABLES AND ALGORITHMS 

 

Abstract  

 
Recently, technological developments in smart phones enabled the utilization of geographical data information in 

social networks. Therefore, the location-based social networks have been attracting users’ attention. Recommendation systems 

have become very widespread on many websites and applications (movie, book, friend, etc.), as well as for location-based 

social networks. This paper surveys the related work about the recommendation systems for location-based social networks in 

terms of variables that have been used in analysis, the algorithms that have been applied to recommending venues, and the 

techniques that researchers have used to evaluate the quality of these recommendations. For this purpose, the content of Scholar 

Google, which provides great access to various article and proceedings, published in the last 5 years were examined. The 

keywords used were; “recommendation systems and location-based social networks”, “recommendation systems and 

Foursquare” and “recommendation systems and Gowalla”. This search resulted in many articles, conference papers and posters 

published within the range of 2010 and 2015. By taking into consideration their abstracts, 84 of them were found as relevant. 

Afterwards, all materials were examined comprehensively and remaining 54 were chosen for further analysis. Remaining 

materials were examined in terms of analysis variables, applied algorithms, and recommendation techniques. The latest works 

in recommendation systems for location-based social networks are categorized and opportunities and challenges are highlighted 

for building future recommendation systems for location-based social networks.  

 

Keywords: recommendation systems, location-based social networks, location-based services, algorithms.  
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Abstract  

 
Nowadays, the semantic web has become more popular in web development. Also, this project aims firstly define to 

people of opinion about a product on social media and secondly presents results of analyze to users. Goal of the project is 

generating a system which shows comments and analyze these comments about a product. The system could be easy to 

understand by users. Also, users can administrate the system’s operation whenever they require. In this context, ONTOAN 

project has been developed as ontology-based sentimental analysis system. The success rate of the results of the analysis would 

increase if created ontology includes all possible properties and qualitative of products. Another important point should be the 

structure of Turkish language when creating ontologies. ONTOAN has an interface for creating and editing ontology. So, users 

can supervise ontology as a part of the analysis process. Shortly, ONTOAN is a software development project. Analysis result 

could reach maximum performance by a complete research on software and libraries about Turkish natural language processing. 

Finally, the project is extensible and can be improved with further properties when required.  

 

Keywords: Ontology, Semantic Web, Natural Language Processing, Sentimental Analysis, Social Media Analysis, Social 

Media Management.  

 

SOSYAL MEDYA ANALİZİ VE YÖNETİMİ UYGULAMASI: ONTOAN 

 

Özet  

 
Günümüzde, üzerinde oldukça çalışılan anlamsal web çerçevesinde oluşturulan bu proje, bir ürün veya hizmetin, 

sosyal medya üzerinde insanlar tarafından nasıl bir görüşe sahip olduğunu bulmayı ve kullanıcıya grafiksel analizler sunmayı 

hedefler. Projedeki amaç, ürün ile ilgili gelen yorumları ve bu yorumlar sonucunda oluşan analizleri kolay anlaşılacak bir 

şekilde kullanıcıya web ortamında aktarmaktır. Ayrıca, kullanıcı sunulan web paneli üzerinde, kendi istediği şekilde ürününün 

sosyal medya takip sistemini kendi yürütebilir. Bu bağlamda, ONTOAN, ontoloji tabanlı bir analiz sistemi üzerine kurulmuştur. 

Araştırılması yapılmak istenen ürün hakkında türkçe dil yapısı kullanılarak ürün özelliklerini ve niteleyecilerini kapsayacak bir 

ontoloji yaratılması, ürün hakkında yapılan analizlerin başarı oranını arttıracaktır. Sunulan web arayüzünde, kolay ve 

anlaşılabilir bir ontoloji yaratma kısmı bulunmaktadır. Kullanıcı, sağlanan bu arayüz sayesinde kendi ürün ontolojisini 

yaratabilir. ONTOAN geliştirilebilir bir yazılım ürünüdür. Türkçe doğal dil işleme yazılımları üzerine yapılabilecek 

araştırmalar sonucu analiz kısmı için projeye farklı yorumlar katılabilir ve analizin doğruluğu maksimum düzeye getirilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler : Ontoloji, Anlamsal Ağ, Doğal Dil Işleme, Duygu Analizi, Sosyal Medya Analizi, Sosyal Medya 

Yönetimi.  
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Özet  

 
Sosyal iletişim ağlarının kullanım oranı piyasaya her yeni giren hizmetle birlikte daha da artmakta ve günümüzde 2,5 

milyara yakın kullanıcı bu ortamlar sayesinde bir araya gelmektedir. Bu hızlı değişimler hayatımıza kazandırdığı faydaların ve 

kolaylıkların yanında kişilik hakları, bilgi güvenliği, bağımlılık, özel hayata müdahale gibi olumsuz davranışları da beraberinde 

getirmektedir. Bu konular ile ilgili çalışmalar bilgi güvenliği gibi alanlar etrafında yoğunlaşmış, siber taciz gibi konulara sınırlı 

çalışmalarda değinilmiştir. Bu çalışmada, kamu çalışanlarının sosyal medya ortamlarında maruz kaldıkları siber taciz 

hareketleri ve bunlarla nasıl başa çıktıkları araştırılmaktadır.Kamu çalışanlarının sosyal medya ağlarında maruz kaldıkları siber 

taciz seviyelerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen bu nicel çalışmadaanket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın 

örneklemibasit seçkisiz olmayan örnekleme yaklaşımlarından uygun örneklemeile belirlenen Erzurum ilinde, kamu sektöründe 

çalışan 4 farklı meslek grubundan toplam 113 kişiden (42 Kadın, 71 Erkek) oluşturmaktadır.Çalışmaya katılan bireyler 18 – 

45 yaş aralığındadır. Örneklemdeki meslek gruplarını ise; Atatürk Üniversitesi akademik personeli, Atatürk Üniversitesi 

Araştırma ve Eğitim hastanesi sağlık çalışanları, Erzurum Emniyeti çalışanları ve Erzurum Barosuna kayıtlı avukatlar 

oluşturmaktadır. Katılımcılardan, veri toplama aracı ile Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram ortamlarındaki kullanım 

deneyimleri ve karşılaştıkları zorluklar irdelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar genel anlamda değerlendirildiğinde 

kamu çalışanlarının birçoğunun siber taciz ile birden fazla karşılaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Siber tacize maruz kalan kamu 

çalışanlarının büyük bir kısmı bu durum karşısında tepkisiz kalmayı tercih etmektedir.Şikâyet merciinin bilinmemesi, toplum 

karşısından küçük düşme endişesi veya önemsenmemesi tepkisizliğin başlıca nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 

taraftan siber tacizdeki artış oranına bakıldığında bu sessiz kalma durumunun sosyal tacizi azaltıcı bir unsur olmadığı aksine 

sessiz/tepkisiz kalmanın bu oranı hayatımızda bir hayli artıracağı endişesini uyandırmaktadır.  
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CYBER STALKING BEHAVIOURS TOWARDS PUBLIC EMPLOYEES INSOCIAL MEDIA 

ENVIRONMENTS 

 

Abstract  

 
Utilization of social media networks has been increasing with the new social media services and about 2.5 billion 

user can come to gather. This rapid change provide some benefits and convenience in addition to negative behavior such as 

violation of personal rights and privacy, information security, addictions. Studies about the issue mostly focuses on information 

security, and there is limited studies on other dimensions of negative effect of the improvement like cyber stalking. In this 

study, it is investigated cyber stalking behaviors that public employees are subjected to, and how they cope with such behaviors. 

In this quantitative study that aims to investigate cyber stalking level of public employees, a survey method is employed. 

Participants of this study, which are determined by non-random sampling method, are 113 public employees (42 female, 71 

male) working four different sectors. Participants are wide age range from 18 to 45 years old. The occupational groups that 

participants are selected from are academic personnel of Ataturk University, health care workers of Ataturk University research 

hospitals, polices of Erzurum police department and lawyers from ErzurumBar Association. In order to collect data, 

participants’ experiences and difficulties on Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram is examined. When the findings are 

evaluated in general, it can be concluded that many public employees are subjected to cyber stalking more than once. Moreover, 

many of public employees subjected to cyber stalking prefer to be unresponsive. Be unresponsive to such cyber stalking 

behaviors may be because of unknown complaints authority,fear of humiliation or overridden. On the other hand, considering 

increasing of cyber stalking, the unresponsive attitudes is not the prohibitive, on the contrary it is worried about the supportive 

of increasing the cyber stalking rate.  

 

Keywords:Cyber Stalking, Cyber Bullying, Harassment, Public Employees, Social Media.  
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Özet  

 
Günümüzde bireylerin satın alma davranışları eskiye oranla çok daha karmaşıktır. Çünkü bireyi aynı anda birçok 

faktör etkilemekte ve satın alma davranışlarını yönlendirmektedir. Özellikle son dönemlerde sosyal medya; insanlarla sohbet 

etme, birbirinden haberdar olma ve kendini ifade etmek için bir iletişim mekânı olmakla birlikte üretici ve tüketicinin de 

etkileşime girdiği bir pazar haline gelmiştir. Bireyler sosyal medyada karşılaştıkları reklam, arkadaş tavsiyesi, yorum ve 

görüşlerden etkilenerek işletmeler ve markalar hakkında fikir sahibi olmaktadırlar. Bu bilgi akışına maruz kalan tüketici satın 

alma kararını şekillendirmektedir. Bu da üreticiler için yeni bir pazarlama alanı anlamına gelmektedir. Bu mecrada tüketiciler, 

üreticilere hem hizmet etmekte hem de işletme hakkındaki olumsuzlukları hızlı bir şekilde yaymaktadır. Y kuşağının, hayata 

bakış açıları ve hayatı algılamaları X ve Z kuşağından çok daha farklıdır. Dolayısıyla karar verme noktasında da bazı farklılıklar 

olması kaçınılmazdır. Y kuşağının sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandığı bilinmektedir ve bu da onların satın alma 

davranışlarını kayda değer derecede etkilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Y kuşağının satın alma kararlarını verirken sosyal medyanın etkisini tespit etmek ve bunu 

açıklığa kavuşturmaktır. Araştırmada ikincil verilerle birlikte, birincil veriler de kullanılmıştır. Birincil veriler online anket 

yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın evrenini sosyal medya kullanan 1980-1999 aralığında doğanlar oluşturmaktadır. 

Örneklem ise, basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen toplam 121 kişidir. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı 

kullanılarak istatistiki analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyal medyanın satın alma öncesinde tüketici davranışlarını 

etkilediği, satın alma sonrasında ise daha çok satın alınan ürün/hizmetten memnuniyetsizlik durumunda tüketici davranışlarını 

etkilediği tespit edilmiştir. Buna ek olarak; sosyal işaretleme ve etiketleme siteleri, Podcast ve sanal dünyalar gibi sosyal medya 

araçlarının tüketicilerin satın alma süreçlerine hiç etki etmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma sonuçları bu konuda çalışan akademisyen ve uygulamacılara Y kuşağının satın alma kararlarını verirken 

sosyal medyanın etkisi konusunda güncel bilgi sağlayacak ve ileride yapılacak araştırmalarda farklı boyutların ve ilişkilerin 

araştırılmasına sebep olabilecektir.  
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THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOR OF Y-GENERATION 

 

Abstract  

 
Purchasing behavior of individuals is much more complex today than in the past. Because many factors affect an 

individual at the same time and direct his purchasing behaviors. Especially in recent times social media; chatting with people, 

and awareness of each other, although there is a communication space to express themselves and interact with consumers in a 

market that has become. Individuals influenced by the advertisments, comments, the recommendation of friends and feedbacks 

they encounter in social media, have an idea about businesses and brands. The consumers exposed to this information flow, 

shape the purchasing decisions. This means a new marketing area for producers. In this channel, consumers, spread the 

negativities about the business quickly and serve the manufacturers. The Y-generation is very different from the X and Z 

generations in point of life perspectives and perceptions of life. Therefore, it is inevitable that there are differences at some 

points in the decision-making. It is known that Y-generation use the social media effectively and this also affects their 

purchasing behavior significantly.  

The purpose of this research is to determine the impacts of social media in making purchasing decisions for Y-

generation and to clarify it. In the study the primary data was used with secondary data. The primary data was collected by 

using online questionnaires. The population of the study consisted of those born between 1980 and 1999, and using social 

media. The sample is a total of 121 people selected by simple random sampling. The data was analyzed by using the SPSS 20.0 

statistical software package program. In result of the research; it was determined that social media influence consumer behavior 

before purchasing and it affects the consumer behavior in the case of dissatisfaction of purchased products/services morely 

after purchasing. In addition; it is concluded that social marking and labeling sites, social media tools such as podcasts and 

virtual worlds do not influence the purchasing process of consumers at all.  



The research results will provide actual information to academics and practitioners working on this issue about the 

impact of social media while Y-generation is making a purchasing decisions and will cause the different dimensions and 

relationships for future researches.  

 

Keywords: Social media, Y-generation, purchasing behavior, purchasing decisions, reference groups, consulting groups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE 

UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

 

Arş. Gör. Ceyda ÜNAL 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

ceyda.unal@deu.edu.tr 

 

Prof. Dr. Vahap TECİM 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

vahap.tecim@deu.edu.tr 

 

Arş. Gör. Dr. Can AYDIN 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

can.aydin@deu.edu.tr 

 

Özet  

 
İşletmeler, gelişen teknolojiyle birlikte daha fazla veriyi daha kısa sürede üretmeye başlayan ve bunu yaparken de 

doğru veriyi doğru zamanda üretmek zorunda olan karmaşık yapılar haline gelmişlerdir. Gün geçtikçe rekabet avantajını 

ellerinde tutabilmek amacıyla, bu verileri gerçek zamanlı, entegre sistemler olan Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise 

Resource Planning/ERP/KKP) sistemlerini kullanarak işleyen organizasyonların sayısı artış göstermektedir. Üretimsel 

operasyonların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ortaya çıkan KKP günümüzde farklı işletmelerde, farklı 

modüller üzerinde uygulanabilir hale gelmiştir. Üniversiteler de hizmet sektörünün bir elemanı olarak düşünüldüğünde, öğrenci 

verileri, personel işlemleri ve aldığı, sattığı ve ürettiği tüm mal ve hizmetler gibi operasyonlarda çeşitli yazılımlardan 

yararlanmaktadırlar. Bu çalışma ile, KKP sistemlerinin kullanım alanının, özel sektörle sınırlı olmadığının, özellikle eğitim 

kurumlarında entegre sistemlere olan ihtiyaç düzeyinin ve gerekliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bir KKP yazılımı 

olan SAP nin MIT (Massachusetts Institute of Technology) ye entegrasyonu gerçekleştirilmiştir; fakat ülkemizde bu alandaki 

çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, KKP uygulamalarının üniversitelerin yönetimsel ve karar alma süreçlerinde ne 

şekilde ve hangi etkililikte kullanabileceğini araştırmaktır. Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yürütülmektedir. 

KKP sisteminin, DEÜ ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı ve sistemlerin yapabildiklerinin, Dokuz Eylül Üniversitesi 

çalışanlarının beklentileriyle örtüşüp örtüşmediğinin çıkarımı yapılacaktır. Çalışma üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

İlk aşamada KKP kavramı etkinlik, etkililik ve verimlilik konularında detaylı bir şekilde incelenmekte, ikinci aşamada, 

üniversite ve özel-sektör kuruluşlarının KKP entegrasyonu öncesinde ve sonrasında organizasyonel yapılarındaki değişim 

analiz edilmektedir. Çalışmanın devam eden aşamasında ise DEÜ karar alma sürecinde yetkili birimlerin veri ve buna bağlı 

olan bilgi ihtiyacı ortaya konularak, yönetim tabanlı sorgulamaların değişik yöntemlerle tespiti yapılacaktır. Sonuçta “Nasıl bir 

KKP, Dokuz Eylül Üniversitesi ihtiyacını karşılayacaktır?” sorusuna cevap aranacak, çalışmada Yönetim Bilişim Sistemleri 

temelli bir yazılım kurgusu ortaya konulmaktadır. Bu aşamada ister var olan bir KKP yazılımının entegrasyonu isterse yeni bir 

KKP yazılımının içeriğinin ne olacağı belirlenmektedir. Çalışmanın aynı zamanda KKP yazılımlarından yararlanarak iş 

süreçlerini tamamen değiştirmek isteyen üniversitelere katkı sağlaması beklenmektedir.  
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EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

(ERP) SYSTEMS IN UNIVERSITIES: EXAMPLE OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 

 

Abstract  

 
In conjunction with the developing technology, enterprises have become more complex because they have to produce 

more data in a short time and while doing this they have to also produce the right data at the right time. With each passing day, 

on the purpose of keeping hold of the competitive advantage, the number of organizations processing data with the help of 

Enterprise Resource Planning (ERP) which are real-time and integrated systems are increasing. ERP systems that emerged for 

the purpose of effective implementation for productional operations, at the present time they have become applicable on 

different business firms with different modules. When considered universities are become a part of the service sector, operations 

such as student data, personnel operations, goods and services bought, sold and produced, they benefit from different softwares. 

With this study, emphasizing that the usage areas of ERP systems are not limited to private sector and especially educational 

institutions the level of need and necessity for integrated systems are aimed at evaluating. Integration of SAP which is an ERP 

software was implemented in MIT (Massachusetts Institute of Technology); but in our countries, the studies in the field are 

limited. The purpose of the study is to research in what way and effectiveness, ERP systems can be used in managerial and 

decision-making processes. The study is going to be conducted in Dokuz Eylul University (DEU). Whether ERP systems satisfy 

the needs of DEU and match with the expectations of employee will be deduced. The study will be implemented in three steps. 

In the first step, ERP concept will be examined in terms of efficiency, effectiveness and productivity in detail. In the second 

steps, the change in organizational structure before and after ERP implementation in public and private organizations will be 

analyzed. In the continuing step, revealing the data and information needs of authorized department, the detection of 

management- based queries with different methods will be implemented. In the end, how ERP systems satisfy the needs of 



DEU will be searched for the answer and a Management Information Systems- based software construction will be revealed. 

In the process, whether integration of available ERP software or the content of new ERP software will be determined. The 

study is expected to contribute to the universities willing to change the business processes completely benefiting from ERP 

systems.  

 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Integration, DEU, Management Information System, Public Organizations 
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ÖZET 

 
Mobil yaşam, sosyal ağlar, bulut bilişim ve büyük veri gibi yeni uygulamalar farklı iş modelleri ortaya çıkarmıştır. 

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, verilerin güvenli ortamda konumladırılması, e-Dönüşümü hızlandırma ve 

kolaylaştırması ile dağıtık yapıdaki veri merkezlerinin birleştirilerek sürekliliğin sağlanması gibi önemli hususlardan dolayı 

dünyada veri merkezlerinin konsolide edilmesi yönünde bir eğilim görülmektedir. Dünyada birçok başarılı örneği bulunan 

kamu entegre veri merkezi konusunda Türkiye’de de çalışmalar başlamış olmakla birlikte, bu konuda yapılmış bir akademik 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada kamu bilişim yöneticilerinin ulusal kamu entegre veri merkezi hakkındaki görüşleri 

araştırılmış, dağıtık yapıda bulunan mevcut veri merkezleri hakkında bilgi toplanmış, Türkiye’de kurulabilecek bir kamu 

entegre veri merkezine yönelik önerilerde bulunulmuştur.  
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NATIONAL PUBLIC INTEGRATED DATA CENTER AND PUBLIC INFORMATICS 

MANAGERS’ OPINION 

 

ABSTRACT  

 
The new applications such as mobile life, social network, cloud computing and big data has bring out varios business 

models.In the world there occurs a tendency of consolidation of data centres due to some important matters such as saving time 

and cost, protecting data in a secure medium, accelerating and facilitating e-transformation, succeeding in sustainability by 

interconnecting the discrete data centres. In the world there are various successful examples of National Public Integrated Data 

Center. Although studies have started in Turkey, there is no academic study so far. In this study, opinions of public informatics 

managers on National Public Integrated Data Center has been researched and gathered information about existing discrete data 

centres and also suggestions are made on National Public Integrated Data Center which may be implemented in Turkey.  

 

Key Words: Data center, public integrated data center, e-government, e-transformation  
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ÖZET  

 
Bilgi teknolojileri yönetimindeki en önemli araçlardan biri, sunulan hizmetler ile bu hizmetleri sağlayan bileşenlerin 

performans ve erişilebilirliklerini sürekli olarak ölçmektir. Bu bakımdan, bütün donanım kaynaklarını, yazılım ve iş 

süreçlerinin hangi performansla ve hangi erişilebilirlik oranlarında çalıştıklarını objektif olarak gözlemleyebilmek ve kayıt 

altına alabilmek için iş süreçleri izleme yazılımlarını Bilgi teknolojileri departmanlarına konumlandırmak çok önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı, Devlet Malzeme Ofisi’nin müşteri, paydaş ve çalışanlarına daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesini 

sağlamak için geliştirilen ve 2014 yılında tamamlanan iş süreçleri izleme projesi hakkında bilgi vermektir. Projede yaşanan 

zorlukları ve kazanımları ortaya koyarak Kamu Kurumlarına e-devlete geçiş sürecinde verilen hizmetlerin kalitesini 

artırabilmeleri amacıyla örnek bir uygulama sunmaktır.  
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INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS PROCESS MONITORING PROJECT: THE  

CASE OF STATE SUPPLY OFFICE  

 

Abstract  

 
One of the most important tools in the management of information technology is monitoring offered services with 

performance and accessibility of components that provide these services continously. In this regard, installation of business 

process monitoring software in the information technology departments is very important to observe and register performance 

and availability rates of all hardware resources, software and business processes objectively. The purpose of this study, to 

provide information about the developed business process monitoring project that to provide better and faster service to its 

customers, stakeholders and employees completed in 2014. To provide a sample application for public institutions so that they 

can improve the quality of service during the transition to e-government by revealing the challenges and rewards experienced 

in this project.  

 

Keywords: e-Government, business continuity, Information Technologies, Business Process Monitoring Software  
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Özet  

 
Bu araştırmanın genel amacı mobil belediyecilik uygulamaları bağlamında Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin 

mobil arenadaki varlıklarını tespit etmektir. Alanyazında e-devlet üzerine çokça akademik çalışma yapılmasına rağmen m-

devlet literatürü aynı ölçüde gelişememiştir. Oysa Türkiye açısından en azından bilgisayar ve cep telefonu kullanım oranları 

mukayese edildiğinde bu durumun bir tezat oluşturduğu ortadadır. Bu açıdan çalışmanın e-devletin bir boyutu olarak m-devleti 

ele almasının gerek teorik gerekse pratikte bir takım potansiyel faydalarının olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın en başta 

odağına aldığı yerel yönetimlere mobil belediyecilik (m-belediyecilik) alanında diğer belediyelerin faaliyetlerini sistemli bir 

şekilde görüp, değerlendirebilme ve eksiklerini tamamlama fırsatı vermesi açısından önemli bir işlevi bulunmakla birlikte; 

alanyazındaki m-belediyecilikle ilgili uygulamalı çalışmalara ilavesiyle de bir çeşitlilik kazandırma potansiyeli mevcuttur.  
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MOBILE MUNICIPALITY IN TURKEY: A REVIEW METROPOLITAN MUNICIPALIES 

 

Abstract  

 
The goal of this research is to assess the presence of municipalities with regards to usage of mobile apps. While there 

is significant amount of research on e-government, there is not much work done on m-government. This introduces a 

contradiction when we compare computer and smart phone usage rates in Turkey. Therefore, we believe that this research on 

m-government as part of e-government has potential benefits in practice and theory. This research gives the opportunity for 

municipalities to review and evaluate what other municipalities have done with regards to mobile municipality and also adds 

another applied research to the literature of mobile municipality.  

 

Keywords: e-government, m-government, m-municipality, metropolitan municipality, Turkey.  
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Özet  

 
İnsanların her gecen gün artan ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu ürünleri ortaya 

koyacak şirketlerin sayısının her gecen gün artması teknoloji dünyasında büyük bir rekabetin dogmasına neden olmuştur. Bu 

pazarda rol alabilmek için özellikle ortaya konan ürünlerin kalitesi, güvenliği ve kabiliyetleri büyük önem arz etmektedir. 

Şirketlerin özellikle belli alanlarda yoğunlaşmış olmasından dolayı çok fonksiyonlu ürünlerin ortaya konması birçok şirketin 

beraber çalışmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda şirketler istenilen ürünleri ortaya koymak için işin bir kısmını başka 

firmalara yaptırırlar(outsourcing). Bir isin bir kısmını taşeron firmalara yaptırırken fiyatlandırma en önemli parametrelerden 

biridir. Bu çalışmamızda outsourcing işleminde kullanılan farklı metriklerin karşılaştırmalı olarak sunmaya çalışacağız. Ayrıca 

kullanılan yönetmelerin kalite parametreleri (Qualtiy of Service) acısından el alacağız. Son olarak projeler taşeron firmalara 

yaptırılırken kalitenin korunması için QMOOD (Quality Model for Object Oriented Desing) ile kalite / fiyat açısından 

performans değerlendirmesi yaptık. QMOOD, dört katmandan ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerden oluşan hiyerarşik bir 

yapıdır. Bu yapı içerisinde öncelikle, nesneye dayalı yazılımlarda kullanılmak üzere geliştirilen metrikler hesaplanmakta, 

ardından da geniş araştırmalar sonucunda belirlenen formüller ile birlikte bu metrik değerleri kullanılarak tasarım niteliklerinin 

değerleri hesaplanmaktadır. Çalışma içerisinde, QMOOD kullanılarak elde edilen sonuçların, beklentiler ile genel olarak aynı 

doğrultuda olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Yazılım Maliyet Tahmini, Dış destekli Projelerde Kalite Yönetimi, QoS, Qmood 

Tasarım  

 

COST ESTIMATION AND QUALITY MANAGEMENT IN OUTSOURCED PROJECT 

 

Abstract  

  
Nowadays new products are released day by day to meet people requirement. Many new companies are established 

to produce these products in technology market. So that causes a competition between these companies. It is important for 

manufacturer to take part in market so they have to produce high quality, secure and capable products. Many companies are 

specialized in certain areas. That’s why manufacturer works together to bring up new multi-functions products and some part 

of the solution is done by other companies. That’s called as outsourcing. One of the most important parameter is pricing in 

outsource process. In this study we try to serve different metrics comparatively which used in outsourcing pricing. Furthermore 

we will focus on these methods in aspects of their quality of parameters (QoS). When a project is outsourced manufacturers 

have to keep its quality that’s why we have developed a framework to evaluate quality / price ratio in reasonable value. This 

framework based on QMOOD (Quality Model for Object Oriented Design).QMOOD consist of four layers and based on 

hierarchal structure. In this structure firstly metrics will be defined and calculated which will be used in object oriented design. 

After that thanks to developed framework design attribute will be calculated. We have noticed that actual result is the same as 

expected result.  

 

Keywords: Software Engineering, Software Cost Estimation. Quality Management in Outsourced Project, Qos, Qmood 

Design  
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Amaç: Kelime anlamı, var olan birey, sistem ya da yapının yeni bir hale değişeceği anlamına gelen dönüşüm, kurum içerisinde 

gerçekleştiğinde, kurumun tüm yönlerini, başta şirket kültürünü etkilemek olmak üzere organizasyonun etkinliğini artırmak ve 

planlı bir şekilde bütün sistemde olumlu değişiklik oluşturmak için kurum stratejilerinde, tasarımlarında ve yönetiminde temel 

değişiklikler yapma sürecidir. Şirketler varlıklarını korumak, kazançlarını arttırmak, rekabetçi üstünlüğe sahip olmak, kontrollü 

büyümek, güçlü ve saygın olmak, çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak için kurumsal dönüşümlere açık olmalı ve 

gerçekleştirebilme kabiliyetleri olmalıdır. Aksi halde varlıklarını geleceğe taşımaları tartışmalı bir hal alacaktır. Bu çalışmada 

kurumsal dönüşümün aşamaları, karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılacağı ile ilgili yöntemler incelenmiştir.  

Yöntem: Yerli ve yabancı kaynaklar üzerinde çalışma yapılarak kurumsal dönüşümle ilgili teoriler incelenmiş ve örnek vakalar 

üzerinde çalışılmıştır.  

Bulgular: Kurumsal dönüşümlerini tamamlayamayan firmalar kısa ve orta vadede rekabet avantajlarını kaybettikleri gibi uzun 

vadede varlıklarını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal dönüşüm, rekabet, Türkiye, sistem geliştirme, çalışan profili, dönüşüme karşı dirençler  

 

ENTERPRISE TRANSFORMATION 

 

Abstract:  

 
The transformation, its lexical meaning is existing individual, system or structure transfor to new situation, become reality in 

corporation is a period to do fundamental changes in strategies, designs and managements of the company for affect in all 

companies parts, specially culture of company, maximize organization's efficiency and creat positive change. Companies have 

to be accessible enterprise transformation and have to have ability to implement it to keep their assets, to increase their earnings, 

have a competitive advantage, controlled growth, te be powerful and respected, to improve customer satisfaction. Bu çalışmada 

kurumsal dönüşümün aşamaları, karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılacağı ile ilgili yöntemler incelenmiştir. 

Otherwise, to bring their existence to future will be equivocal. In this article, the methods are made a study of the phases of 

organizational transformation, the difficulties encountered and how overcome the difficulties.  

 

Keywords: Enterprise transformation, competition, Turkey, system development, employee profile, resistance to 

transformation  
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Özet  

 
İş zekâsı sistemleri, farklı veri kaynaklarından beslenen sistemleri ortak bir platformda birleştiren sistemlerdir. İş 

zekâsı sistemleri; veri tabanları, veri ambarları gibi veri saklama birimlerine sahip olan ve kullanıcılarının OLAP (Online 

Analytical Process) teknolojilerinden faydalanarak veri madenciliği, istatistiki analizler gibi nicel karar verme süreçlerine 

destek olabilecek araçlar sunabilen sistemlerdir. İş zekâsı sistemleri; karar alma süreçlerine yardımcı olmak, müşterilerin 

beklentilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak, maliyetlerin düşürülmesini sağlamak ve böylece rekabet avantajına katkı 

sunabilmek için kullanılırlar. Böylece örgütlerin içsel süreçlerinin, politikalarının, rutinlerinin ve kültürel uygulamalarının 

değişmesini sağlarlar. Örgütsel unutma, örgütlerin daha yeni elde etmiş olduğu ve kökleşmiş örgütsel bilgilerinin gerek örgütün 

iradesi dışında gerek örgütün müdahalesi olmaksızın örgütün hâkimiyetinden çıkmasıdır. Teknolojik gelişmeler, çalkantılı ve 

dinamik çevre koşulları, iş gören devri, iş gören profillerinden değişimler örgütlerin hem mevcut bilgilerinden vazgeçmesini 

zorunlu kılabilir hem de örgütün iradesi dışında bu bilgilerin örgütün elinden çıkmasına neden olabilir. Bu durum ise iş 

süreçlerinin, rutinlerin, politikaların ve kültürel uygulamaların değişmesi sonucunu doğurur. İş zekâsı sistemleri, örgütlerin 

değerli bilgilerinin tutmasına sahip olduğu veri saklama birimleri sayesinde yardımcı olabilir. Ayrıca müşterileri başta olmak 

üzere dış çevrenin analiz edilmesini sağlayarak rekabette örgüt için faydalı olmayacak bilgilerin de örgüt bünyesinde kalmasını 

engelleyebilir. Bu çalışmada; iş zekâsı sistemlerinin örgütsel unutma üzerindeki etkisinin ortaya konabilmesi amacıyla Yurtiçi 

Kargo firmasının Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yarı-yapılandırılmış bir görüşme yapılarak nitel bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırmada hem Kurumsal Kaynak Planlaması özelliklerine sahip hem de Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi 

(CRM) özelliklerine sahip olan KOPS-Kargo Operasyonları Sistemi temel alınmıştır. Bu sistemin temel alınmasının nedeni, iş 

zekâsı sistemlerinin büyük ölçüde ERP ve CRM sistemleri üzerine kurulu olmasıdır. Araştırmanın neticesinde; iş zekâsı 

sistemlerinin örgütsel unutmanın tüm boyutları ile ilişkisi ortaya konmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: İş Zekâsı Sistemleri, ERP, CRM, Örgütsel Unutma, Yönetim Bilişim Sistemleri, Nitel Araştırma 

Metotları.  

 

THE EFFECTS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS ON ORGANIZATIONAL 

FORGETTING 

 

Abstract  

 
Business intelligence systems are combine enterprise business systems and information systems that fed from 

multiple data sources to a common platform. Business intelligence systems have data storage units such as data base, data mart, 

data warehouse and support quantitative decision making process by users doing data mining that including OLTP and OLAP 

advanced data analysis techniques and other advanced statistical analysis. Business intelligence systems are used to gain 

competition advantages by providing supporting decision making, to facilitate understanding of consumer behavior and 

expectations, reducing costs. Thus they provide to changes of internal process, politics, routines and cultural applications. 

Organizational forgetting is loss of both recently and ingrained organizational knowledges. It may be implemented intentionally 

or unintentionally by enterprise. Technological developments, ambiguous and dynamic environment, labor turnover, changes 

of labor demographics cause to both loss of organizational knowledges. So, it is caused changes of internal process, politics, 

routines and cultural applications. Business intelligence systems can ensure that keeping the valuable knowledge of the 

organization through theirs data storage units and advanced analysis techniques. Also, Business intelligence systems can 

prevent to remain in organization useless knowledges for competition by providing analyze the external environment especially 

customers. The aims of the study is express the effect of business intelligence systems on organizational forgetting through 

qualification research methods that semi-structured interviews with authorities of Yurtiçi Kargo’s Regionale Directorates in 

Erzurum in Turkey. Cargo Operations Systems (KOPS) is recognized as the fundamental information system in this study. 

Because KOPS have features of both Enterprise Resource Systems (ERP) and Customer Relationship Management (CRM) 

systems. As is known, ERP and CRM especially is based of business intelligence systems. As a result of the study, intelligence 

systems are concerned with all aspects of organizational forgetting.  

 

Key Words: Business Intelligence Systems, Organizational Forgetting, BI, ERP, CRM, Management Information Systems, 

Enterprise Systems, Qualitative Research Methods.  
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Özet  

 
Öğrenme analitikleri öğrenme-öğretme süreçlerini ve bu süreçlerin gerçekleştiği ortamları anlamak ve 

değerlendirmek için, süreçte oluşan verilerin toplanmasını, ölçülmesini, analiz edilmesini ve raporlanmasını inceleyen alandır. 

Öğrenme analitiklerinde temel amaç öğrenme-öğretme süreçlerinde elde edilen verilerin yorumlanmasıdır. 2010 yılında ortaya 

çıkan öğrenme analitikleri, öğrenme ve öğretme süreçlerini etkili hale getirmek ve gelecekte bu süreçlerde oluşabilecek 

durumları ve sorunları tespit etmek için öğrencilerden elde edilen verilere yönelik gelişmiş analitik araçları kullanmaktadır. 

Uzaktan eğitimde öğrenme-öğretme süreçleri sistem üzerinden yürütüldüğü için sistemdeki veriler oldukça önem taşımaktadır. 

Bu nedenle uzaktan eğitim süreçlerinin verimli bir şekilde geliştirilmesine ve ihtiyaç olabilecek yeni uygulamaların 

belirlenmesine yönelik önerilerin tespit edilmesi için öğrenme analitikleri önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öğrenme analitikleri uygulamalarının sunduğu olanaklar uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere, öğreticilere ve 

kurumlara önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu süreçlerde sistem üzerinde oluşan büyük veriyi anlamlı hale getirerek öğrenen 

odaklı önerilerde ve tahminlerde bulunma olanağı sunmaktır. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmada uzaktan eğitim 

süreçlerinde yapılmış öğrenme analitikleri uygulamalarının alan yazında tespit edilerek sunulması amaçlanmaktadır. Bu 

yönüyle çalışma, uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan öğrenme analitikleri uygulamalarına genel ve bütüncül bir bakış açısı 

sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, öğrenme analitikleri, öğrenme analitikleri uygulamaları, alan yazın taraması 

  

LEARNING ANALYTICS PRACTICES IN DISTANCE EDUCATION 

 

Abstract  

 
Learning analytics is the field dealing with the collection, measurement, analysis, and reporting of data emerging in 

learning and teaching processes in order to understand and evaluate such processes and the environments where they take place. 

The main aim of learning analytics is to interpret the data obtained in learning and teaching processes. Appearing in 2010, 

learning analytics makes use of advanced analytical instruments to handle the data obtained from students in order to make 

learning and teaching processes effective and determine the situations and problems likely to emerge in these processes in the 

future. Since learning and teaching processes are carried out over a system in distance education, the data in the system are of 

great importance. Thus, learning analytics confronts us as an important field of study to make distance education processes 

more productive and determine new practices that may be needed. The opportunities provided by learning analytics practices 

make important contributions to students, instructors, and institutions in distance education processes. In addition, it allows 

making learner-oriented recommendations and estimations by making the big data emerging in the system in these processes 

meaningful. In this regard, the present study aims to determine the learning analytics practices implemented in distance 

education processes through literature review. Therefore, this study intends to provide a general and holistic perspective on 

learning analytics practices implemented in distance education processes.  

 

Key Words: distance education, learning analytics, learning analytics practices, literature review  
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Özet  

 
Günümüzde sanal ortamlarının yaygınlaşmasıyla bu ortamları kullanan bireylerin tanınması, özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenme analitikleri uygulamaları da bu kullanıcı özelliklerinin belirlenmesi 

aşamasında kullanılmaktadır. Öğrenme analitiklerinin çok sayıda alanda kullanılması popülaritesini giderek artırmıştır. Çevrim 

içi öğretim-öğrenme ortamlarının da yaygınlaşması ile öğrenme analitikleri eğitim ortamlarında kullanılmaya başlanmıştır. 

Eğitim ortamlarında toplanan verilerin karar verme süreçlerinde kullanılması, öğrenmenin ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamın 

daha iyi anlaşılması ve iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bu düşünceden hareketle 2011-2015 yıllarında öğrenme analitikleri 

konusunda yapılan çalışmalara yönelik bir içerik analizi çalışması yapılmıştır.  

Çalışmada incelenecek makaleleri belirlemek amacıyla öncelikli olarak tarama ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. 

Ölçütler belirlendikten sonra, öğrenme analitikleri konusunda yapılan çalışma konularının ele alındığı yayınlar sekiz indeksli 

dergide “Learning Analytics”, “Öğrenme Analitikleri” ve “Learning Management Systems” anahtar sözcükleri ile taranmıştır. 

Tarama sonucunda önceden belirlenen kriterlere uygun olan 40 makale, yayınlandığı dergiler, yayın yılları, problem 

durumları/amaçları, örneklem düzeyleri, öğrenme analitikleri alanında kullanılan veri toplama araçları ve veri analiz 

yöntemleri, öğrenme analitiklerinde kullanılan yazılımlar bakımından incelenmiştir.  

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrenme analitikleri konusunda yapılan çalışmalarda son beş yılda 

çeşitli indeksli dergilerde yapılan yayın sayısının arttığı görülmektedir. Eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında tanısal 

durum, model oluşturma ve öğrenmeyi artırma konularında daha çok çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitim 

durumlarını, öğrenme ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve optimize etmek amacıyla; bu bağlamda ve öğrenenler 

hakkında verilerin toplanması, ölçümü, analiz ve raporlanması ile alakalı yöntem ve teknikler kullanılarak eğitim düzeyinin ve 

alınan eğitimin etkililiğinin artırılası sağlanmaktadır. Öğrenme analitiklerinde kullanılacak olan öğretim yönetim sistemleri de 

amaca uygun şekilde, az maliyetli ve sistemsel sıkıntılara yol açmayacak, etkileşim ve iletişimi kolaylaştıracak sistemler 

olmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Analitikleri, Öğretim Yönetim Sistemleri, Akademik Performans Tahmini, Çevrimiçi Öğrenme 
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CONTENT ANALYSIS AND TRENDS OF THE LEARNING ANALYTICAL STUDIES 

BETWEEN 2011-2015 

 

Abstract  

 
Today, along with the popularization of virtual environments, work is progressing to identify the individuals using 

them and determine their characteristics. Learning Analytics applications are used during the process of identifying user 

characteristics. The use of Learning Analytics in various fields has also increased their popularity. In line with the 

popularization of online teaching-learning environments, Learning Analytics has begun to be used in educational environments 

as well. The use of the data collected from educational environments in decision-making processes ensures better understanding 

and improvement of the environments in which learning and teaching occur. Thus, in the current study the Learning Analytics 

research conducted in the 2011-2015 period was subjected to a content analysis.  

In order to identify the articles to be analyzed in this study, the search and selection criteria were determined first. 

After the determination of these criteria, the publications on Learning Analytics were searched in eight indexed journals by 

using the key words “Learning Analytics” and “Learning Management Systems”. As a result of this search, 40 articles meeting 

the predetermined criteria were analyzed in terms of the publishing journal, year of publishing, problem statements/purposes, 

sampling levels, data collection and data analysis methods in the field of Learning Analytics, and the software used in Learning 

Analytics. 

The findings obtained in the study indicate that the number of publications in various indexed journals on the subject 

of Learning Analytics has increased in the last five years. Specifically, the studies in the field of education focus more heavily 

on diagnostic, modeling and learning-enhancement issues. Aiming to better understand and optimize learning environments 

and learners’ learning status, collecting, measuring, analyzing and reporting data about the learners by using the relevant 

methods and techniques in this context helps increase the quality level and effectiveness of educational delivery. The learning 



management systems to be used in learning analytics also need to be low-cost, fit for their purpose and facilitative of interaction 

and communication without causing systemic problems.  

 

Key words: Learning Analytics, Learning Management Systems, Academic Performance Prediction, Online Learning 

Environments  
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Özet  

 
Ülkemizde Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) bölümlerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır. YBS bölümlerdeki bazı 

teknik dersler birbirine benzemekle beraber ders adları ve içeriklerinde farklılıklar olabilmektedir. Bu makalede, zihin 

haritalama (mind mapping) yöntemiyle ve elektronik hesap tablolarıyla YBS bölümlerindeki teknik derslerin üst seviyede 

incelenmesi ve irdelenmesi yapılmıştır. Zihin haritalama, kavramların, görevlerin, kısımların birbiriyle ilgisini gösterecek 

şekilde merkezi bir kavram ya da konu üzerinde diyagram şeklinde gösterilmesidir. Zihin haritalamanın kavramları ve 

düşünceleri sınıflandırma, kavramlar arasında hiyerarşi oluşturma, konuyla ilgili tüm kavramları bütünsel olarak görmeyi 

sağlama, daha kolay odaklanma, hatırlama ve inavasyonu artırma, etkili not tutma ve bilgileri özetleme gibi birçok faydaları 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde birbiriyle ilgisi olan hangi teknik derslerin daha yoğun 

olarak yer aldığı üst seviyede kavramsal olarak görülmesi sağlanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde yoğunluk 

sırasına göre ana başlıklar olarak bilgisayar programlama, yapay zekâ & veri madenciliği, sistem analizi ve tasarımı, veri tabanı, 

bilgisayar ağları, işletim sistemleri, veri yapıları & algoritmalar, bilgi & bilişim güvenliği grubu teknik derslerinin olduğu 

belirlenmiştir. Bunların haricinde aynı zamanda hem teknik ve hem de yönetim içeren dersler de bu çalışmada incelenmiştir. 

Teknik derslerden bilgi ve bilişim güvenliği dersinin ve teknik yönetim derslerinden proje yönetimi dersinin olması gerekenden 

daha az sayıda olduğu tespit edilmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerindeki derslerin bilişim sistemleri bölümleri için 

hazırlanan ders programları yönlendirme kılavuzlarına göre güncellenmesinde ve yeni açılan bölümlerin derslerinin buna göre 

belirlenmesinde fayda olduğu değerlendirilmiştir. Bu çalışmadaki yaklaşım ve kullanılan zihin haritalama yöntemi, Yönetim 

Bilişim Sistemleri bölümlerindeki teknik olmayan diğer derslere ve diğer tüm bölümlerdeki tüm derslere uygulanarak 

incelemelerinin sağlanması mümkündür.  
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ANALYSING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS TECHNICAL COURSES USING 

MIND MAPPING METHOD 

 

Abstract  

 
In our country, the number of programs Management Information Systems (MIS) increase every year. Although some 

technical courses are similar to each other in the MIS department there may be differences in the course and content. Technical 

courses have been classified and examined in the MIS department with mind mapping method. Mind mapping is to show the 

interest of concepts, tasks and parts with each other as a central topic on diagram. There are several benefits of mind mapping 

such as classification concepts and ideas, creating hierarchy of concepts, to provide a holistic approach to relevant subject, to 

focus more easily, recall and increase the innovation and effective note-taking and summarizing information. In this study, the 

technical courses in department of Management Information System department which has intense relationship with each other 

has revealed. It was determined that the technical courses in Management Information Systems department according to the 

intensity order are grouped as computer programming, artificial intelligence & data mining, systems analysis and design, 

databases, computer networks, operating systems, data structures & algorithms and knowledge & information security. The 

courses, which include both technical and management contents were also examined in this study. According to analysis of 

courses, it is identified that the number of the courses related project management and information security is less than it should. 

It is important to update and determine the courses in the Management Information Systems departments according to the 

curriculum guidelines for programs in information systems. Used methods and approach in this study can be applied to non-

technical courses in Management Information System and all other courses in the other departments.  

 

Keywords: mind map, mind mapping, MIS courses, IT, diagram.  
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Özet  

 
Günümüz dünyasında her gün hızla artan veri miktarı iş dünyası için önemli bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. 

Rekabetin yoğun olduğu bir ortamdaki işletmede farklı kaynaklardan elde edilen verilerden işletmenin ihtiyaç duyduğu anlamlı 

bilgilerin elde edilmesi kritik önem taşımaktadır. İstenilen zamanda istenilen şekilde ulaşılabilen bilgi, işletmelere 

sürdürülebilir rekabet avantajı sunan önemli bir araçtır. Bu nedenle karar vericiler için doğru zamanda doğru verilerden doğru 

bilgilerin elde edilmesi işletmeler açısından vazgeçilmez bir durum haline gelmiştir. Veriden bilgi elde etme süreci, 

bilgisayarların işletmelerde kullanılmaya başlanması ile verilerin elektronik ortamda oluşması sonucu gelişmeye başlamıştır. 

İlk yıllarda basit raporlama fonksiyonları sunan bu süreç, zaman içinde karar vermeyi destekleyen yapılar haline gelmiştir. 

Karar destek sistemleri olarak adlandırılan bu yapıların geliştirilmesindeki zorluklar ve yüksek maliyetler, teknolojik 

gelişmelere paralel olarak azalmaya başladıkça iş dünyası da yeni kavramlarla tanışmaya başlamıştır. Bunlardan biri de iş 

zekasıdır. İş zekası, veriden bilgi elde edilmesinde kullanılan her türlü teknoloji, mimari, iş süreci, yazılım ve donanımı 

kapsayan bir ifadedir. Bu açıdan bakıldığında iş zekası alanında, kurumsal iş zekası çözümleri, veri görüntüleme araçları, 

raporlama araçları, bulut iş zekası çözümleri, kurum içi geliştirmeler için uygulamalar gibi farklı amaçlara yönelik farklı 

çözümler sunan yazılımları ve araçları görmek mümkündür. Bilgiyi kullanmanın operasyonel, taktiksel ve stratejik öneminin 

farkına varan işletmeler için günümüzdeki önemli sorunlardan biri de bu geniş yelpaze içerisinde doğru iş zekası yazılımının 

seçimini yapabilmektir. Bu sorun dünya genelinde bir sorundur ancak özellikle ülkemizde ve bilişim kültürünün iş hayatına 

henüz tam olarak yansımadığı ülkelerde en büyük nedenlerden biri iş zekasının görece yeni bir konu olması ve özellikle 

satınalma kararını verecek yöneticiler tarafından çok fazla bilinmemesidir. Diğer yandan işletmenin iş zekası anlamında 

beklentilerini ve ihtiyaçlarını net bir şekilde belirleyememesi sağlıklı bir yatırım yapılmasını zorlaştırmakta ve verilen yanlış 

kararlar işletmeye hem maliyet hem de fırsat maliyeti olarak geri dönmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı 

Türkiye’deki işletmelerde iş zekası yazılımı seçiminde kullanılan kriterlerin belirlenmesi ve ileride konu ile ilgili 

geliştirilebilecek bir karar destek sisteminin alt yapısının hazırlanmasıdır. Bu amaçla uygulamadaki yayınlar ile literatür 

taramalarına ek olarak konusunda uzman kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Literatür taraması ile elde edilen kriterler uzman 

görüşleri ışığında değerlendirilerek Türkiye’deki işletmelerde iş zekası yazılımı seçiminde kullanılan kriterler belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 
Anahtar kelimeler: İş zekası, faktörler, uzman görüşleri, karar verme, yazılım seçimi  

 

CRITERIA USED TO SELECT BUSINESS INTELLIGENCE TOOLS 

AT ENTERPRISES IN TURKEY 

 

Abstract  

 
The increasing amount of data has become an important issue for the business world of the modern day. In a highly 

competitive environment, it is critical for businesses to obtain the data they need from various sources. Meaningful information 

that can be procured on demand is a critically important tool that provides businesses with a sustainable competitive advantage. 

Therefore it has become essential for businesses that decision makers have access to the right information from the right data 

at the right time.The process of deriving information from data started with the use of computers in businesses and with the 

creation of data in a digital environment. This process which originally started out with basic reporting functions evolved into 

structures that support decision making over the years. As obstacles and high costs decreased due to technological 

developments, these structures called “Decision Support Systems” introduced new concepts to the business world. One of these 

concepts is Business Intelligence. Business intelligence is a broad term which includes every kind of technology, architecture, 

business process, software and hardware used to extract information from data. From this perspective it can be said that software 

and tools with different purposes such as corporate business intelligence solutions, data visualization tools, reporting tools, 

cloud business intelligence solutions, applications geared toward internal development etc all constitute to business 

intelligence. For businesses that realize the tactical, operational and strategical importance of data use, a critical issue is the 

selection of the correct business software from the wide array of choices available. This issue exists worldwide, but more so in 

nations like Turkey where business intelligence is a relatively new concept and foreign to executives responsible for making 

choices. Meanwhile, the unclarity of expectations and needs from business intelligence makes it difficult to make sound 

investments and pose both real and opportunity costs for businesses. Thus, the aim of this study is to determine the criteria used 

to select business intelligence software at enterprises in Turkey and to prepare a foundation for a decision support system to be 

developed in the future. For this purpose interviews were done with experts in addition to a literature review. 

 



Criteria obtained from the literature review were evaluated in consideration with expert opinions in an attempt to determine the 

criteria for business intelligence software selection among Turkish businesses. 

 

 Keywords: Business intelligence, factors, expert opinions, decision making, software selection 
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Özet  

 
Türkiye’de tarım arazileri şehirleşme, sanayileşme ve turizm gibi nedenlerle, tarımla uğraşan kırsal nüfus ise göç 

nedeniyle azalmaktadır. Buna karşın toplam nüfus, dolayısıyla tarımsal ürün talebi artmaktadır. Bu çelişkili durum mevcut 

tarım arazilerinin ve su gibi diğer doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını, birim alan ve birim sudan daha fazla ürün 

alınmasını gerektirmektedir. Ancak tarım arazileri miras, satış gibi hukuki işlemler sonucunda küçülmekte, parçalanmakta ve 

dağılmaktadır. Bir çiftçi ailesi veya işletmeye ait arazilerin parçalı, küçük ve birbirlerinden uzak mesafelerde olması net üretim 

alanını azaltmakta, üretim maliyetini artırmakta ve tarımsal uygulamaların etkinliğini azaltmaktadır. Bahsedilen problemler 

küçük farklılıklar göstermekle birlikte gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın dünyanın çoğu ülkesinde gözlenmekte olan 

olgulardır. Birçok ülke bu problemlere, arazi mülkiyet dağılımıyla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalarla çözüm 

üretmektedir. Bu uygulamalardan en önemlisi arazi toplulaştırmasıdır. Arazi toplulaştırması bir şahsa veya çiftçi ailesine ait 

parçalı, küçük, şekilsiz ve birbirinden farklı konumlardaki arazilerin tek veya az sayıda parsel halinde birleştirilmesi, 

şekillerinin düzeltilmesi, oluşturulacak yeni parsellerin yol ve sulama gibi altyapı tesislerine doğrudan bağlantısının sağlanması 

şeklinde yapılan düzenleme işlemidir. Toplulaştırma, bir köyün tamamını veya bir kısmını içine alacak şekilde uygulanabilir. 

Bir şahsa ait farklı konumlardaki parsellerin nerede birleştirileceği, bu parsellerin arazi değeri, çiftçi tercihleri, köy merkezine 

ve yola olan mesafeleri, parsel üzerindeki ev, ahır, su kuyusu, ağaç plantasyonu varlığı gibi hususlar gözönüne alınarak 

belirlenir. Bu işlem aslında bir optimizasyon problemidir. Bu çalışma kapsamında; arazi toplulaştırma aşamalarını 

gerçekleştirmek üzere proje mühendisine ve yöneticilere yardımcı olacak bir CBS uygulaması üretilmiştir. Mevcut CBS 

yazılımları arazi toplulaştırma uygulamalarını gerçekleştirmek için gerekli araçlara sahip olmadıklarından programlama 

yapılarak isteğe uyarlanmış bir eklenti üretilmesi gerekmiştir. Çalışma için seçilen bir proje alanına ait halihazır kadastro 

parselleri, bu parsellerin maliklerini gösterir tablo ile parsellerin toprak değer verileri CBS ortamına aktarılmıştır. Halihazırda 

kullanılmakta olan dere, yol gibi detaylar muhafaza edilerek toplulaştırma sonucu oluşturulacak yeni parsellerin tümünün 

sulama ve yol altyapısından yararlanabileceği şekilde bloklar (adalar) üretilmiştir. Hangi blokta hangi şahsa veya işletmeye ne 

kadar arazi verileceği doğrusal optimizasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Oluşturulan blokların içine yerleştirilecek yeni 

parsellerin belirlenmesinde; eski parsel konumlarına mümkün olduğunca yakın olması, toprak değeri ile ev, ahır, kuyu, meyve 

bahçesi gibi sabit tesislerin eski yerinde eski sahibine bırakılması gibi kriterler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında üretilen 

uygulama, ayları bulan toplulaştırma sürecini kısaltmakta, proje mühendisi ve yöneticilerin karar vermelerine görsel destek 

sağlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemi, doğrusal optimizasyon, karar destek sistemi, arazi toplulaştırma, programlama.  

 

DEVELOPING A GIS BASED DECISION SUPPORT SYSTEM for LAND CONSOLIDATON 

PROJECTS 

 

Abstract  

 
Agricultural lands in Turkey have been decreasing due to urban, industrial, and tourism demands despite of the 

increasing population and its growing agricultural product demand. The number of people practicing farming has also been 

decreasing as a result of migration to cities. This contradictory fact dictates that existing farm lands and water resources should 

be utilized in efficient way such that more agricultural products should be grown by using unit area of land and volume of 

water. However, existing agricultural lands shrink, split, and scatter following legal transactions like inheritance, sale, etc. The 

decrease in net harvesting area and increase in production costs due to the small and scattered pattern of parcels belonging to 

farmers inevitably leads to inefficient agricultural practices. Above addressed issues can be observed with small differences in 

any country regardless of its development level. Many countries solve their problems by legal regulations and implementations 

addressing land and ownership redistribution. The most important implementation is called as land consolidation which aims 

to unite farmers’ small, scattered, and shapeless parcels into a unique parcel or fewer parcels with proper shape for agricultural 

practices. Land consolidation ensures that each new parcel receives infrastructural service like water, road, and electricity. 

Land consolidation may well be carried out within an entire village boundary or a part of it. 



The location of farmers’ new parcels may be specified based on land value, farmer’s choice, distance to village center, distance 

to road etc. Specification should consider the farmer’s existing house, barn, water pump, tree plantation. Land consolidation is 

thus an optimization problem. Within this study we created a GIS application which helps land consolidation experts and 

managers. Existing GIS software must be customized in order to automate land redistribution stage. Cadastral parcels, table of 

owners and soil quality index values have been transferred into GIS medium. Blocks have been designed by considering 

existing roads, stream beds and also by guaranteeing that each parcel benefits from road and irrigation infrastructure. Linear 

optimization is used to assign land in a block to farmers. New parcel locations in the blocks have been determined by using 

criteria such as proximity to old parcel locations, land value, existence of house, barn, etc. The produced application shortens 

the land consolidation process extending over months and provides visual support to project engineers and managers.  

 

Keywords: Geographic Information Systems, linear optimization, decision support systems, land consolidation, programming.  
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Özet  

 
Üniversitelerden her yıl binlerce öğrenci mezun olmaktadır. Öğrencilerin hangi konulara yatkın oldukları ve davranış 

biçimleri en iyi hocaları tarafından bilinmektedir. Neyazıkki, bu bilgileri depolayan ve öğrencileri iş hayatına doğru bir şekilde 

yönlendiren gelişmiş bir sistem mevcut değildir. Çoğu zaman, mezunlar iş hayatlarında yanlış başlangıçlar yapmakta ve zaman 

kaybetmektedirler. İş gücünün doğru yönlendirilmesi ülke ekonomisi açısından da önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, bir ulusal mezun bilgi sistemi oluşturulmak suretiyle eleman arayan iş yerlerine en uygun mezunların 

yönlendirilmesine çalışılmıştır. Bu sistemde, öğrenci, hoca ve iş yeri ana aktörlerdir. Üniversite öğrenimleri boyunca hocaları 

tarafından izlenen öğrenciler iş yerlerine önerilmekte ve önermelerin doğruluğu iş yerleri tarafından puanlanmaktadır. Aynı 

şekilde, mezun da iş yerini puanlayabilmektedir. Böylelikle, öğrenci, hoca ve iş yerleri için sistem üzerinde puan oluşturmak 

suretiyle oto kontrol sağlanmaktadır. Bunlara ilaveten, mezun öğrencinin iş tecrübeleri ve kariyer aşamaları da sisteme 

girilmekte ve hocaları tarafından takip edilebilmektedir. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen pek çok projede 

nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumlarda da, hocaların mezunlar üzerindeki referansları önem arz etmektedir.  

Sistem ASP.NET Entity Framework teknolojisi üzerinde MS SQL Server veri tabanı kullanılarak geliştirilmiştir. 

İleride, sistemin bulut sunuculara aktarılması ile ölçeklenebirliği ve güvenirliğinin artırılması düşünülmektedir. Oluşacak 

mezun bilgi platformu gelişmeye açık bir sistem olacaktır. Bu platformun ulusal mezun bilgi sistemine dönüşmesi 

amaçlanmaktadır.  

Ayrıca, sistem üzerinde oluşacak veri tabanı üzerinde veri madenciliği çalışmaları yapılması da mümkün olacaktır. 

Böylelikle, ülkemizdeki insan kaynaklarının en verimli şekilde üretime dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır. Geliştirilen 

sistemin, insan kaynağının doğru seçimi konusunda yöneticilere yardımcı olacağı düşünülmektedir. Sistem üzerindeki referans 

ve puanlama sistemi karar verme süreçlerinde kolaylık sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Önerme Sistemi, Mezun Bilgi Sistemi, ASP.NET, Entity Framework, Bulut Bilişim.  

 

NATIONAL GRADUATE INFORMATION SYSTEM 

 

Abstract  

 
Every year thousands of students graduate from universities. Which subjects the students are prone and how they 

behave are known best by the teachers. Sadly, there is no an advanced system that stores this information and directs students 

properly towards their careers. Often, graduates start their careers improperly and lose time. Directing the force of labor 

properly is also important for the national economy.  

In this study, it is tried to place the most appropriate graduates in the companies seeking the employees by developing 

a national graduate information system. In this system, students, teachers and companies are the main actors. The students 

followed by teachers throughout the university education are offered to the companies and the accuracy of these offers are 

scored by the companies. Likewise, the graduates can also score the companies. Thus, a self-control is provided by scoring 

students, teachers and companies on the system. In addition, the graduate student's work experience and career stages are also 

entered into the system and can be monitored by the teachers. In many projects within the scope of university-industry 

cooperation, qualified personnel are required. In this case, the references of the teachers on the graduates are important.  

The system has been developed on ASP.NET Entity Framework technology using MS SQL Server database System. 

In the future, it is considered that the scalability and the reliability of the system are increased by transferring it into cloud 

servers. The developed graduate information platform will be an open system. This platform is intended to turn into a national 

graduate information system.  

Also, it will be possible to perform data mining studies on the database of the system. Thus, the human resources of 

our country will be converted most efficiently to production. It is considered that the developed system will help the managers 

to choose the right human resources. The reference and scoring mechanisms on the system will make the decision-making 

process easy.  

 

Keywords: Recommendation System, Graduate Information System, ASP.NET, Entity Framework, Cloud Computing.  
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Özet  

 
Türk vergi sisteminde kaynakta kesilen vergiler dışında, beyan esası geçerlidir. Bu nedenle mükellef beyanlarının 

doğruluğunun denetlenmesi, vergi denetimine tabi tutulması gereği ortaya çıkmaktadır. Vergi denetimi ile ilgili olarak Maliye 

Bakanlığı bünyesinde denetim birimleri bulunmaktadır. Vergi denetim birimlerinde son yıllarda denetim elemanı sayısı artış 

gösterirken, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle, kullanılan denetim yöntemlerinde bir değişim 

gözlemlenmektedir. E-Defter, E-Fatura, E-Beyanname, vb. ile uyumlu yeni nesil vergi denetim mekanizmaları bilişim 

teknolojileri ile desteklenmekle birlikte, vergi denetiminde teknolojiye dayalı bir değişim gözlemlenmektedir. Bütün bu 

gelişmelerle birlikte, vergi denetim elemanları, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak, bakanlık bünyesindeki 

özel vergi denetim yazılımları ile çalışıyor olmalarının yanı sıra, aktif olarak internet ve sosyal medya araçları üzerinden de 

araştırma, kanıt toplama ve incelemelerde bulunmaktadırlar. Vergi denetim elemanları, internet arama motorlarında inceleme 

yaptıkları şirketlerin verilerini toplayarak denetimlerini pekiştirmektedir. Ayrıca profesyonel iş dünyası tarafından son 

dönemde aktif olarak kullanılan insan kaynakları web siteleri (www.kariyer.net, www.yenibiris.com, vb.) ve popüler sosyal 

medya siteleri (Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, vb.) bile vergi denetimine kaynaklık edecek bir veri kaynağı 

oluşturabilmektedir. Bu web siteleri ve sosyal medya araçları, vergi denetim elemanlarının mükellef beyanlarının doğruluğunu 

denetleme ve çapraz kontrol yapma olanağını vermektedir. Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, internet ve sosyal 

medya araçlarının vergi denetim sürecine ve denetim kalitesine olan etkilerinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında vergi 

denetim elemanlarından yüz yüze görüşme yolu ile veri toplanacak olup, ilgili web siteleri ve sosyal medya araçlarının denetim 

sürecinde hangi amaçlarla kullanıldığı ve denetim kalitesine etkileri tespit edilecektir.  

 

Anahtar kelimeler: İnternet, Sosyal medya, Vergi denetimi, Denetim Kalitesi  

 

AN STUDY ON THE IMPACT OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA ON TAX 

INSPECTION PROCESS 

 

Abstract  

 
Turkish Law System is a system which is based on declaration. That’s why, the accuracy of the taxpayers’ 

declarations should be inspected. There are inspection units regarding the tax inspection in Ministry of Finance. The number 

of tax inspectors in tax inspection units has been recently increasing, while new methods of inspection have been observed 

with the emergence of information technologies (e.g., E-book, E-bill, E-declaration, etc.). Tax inspectors are using tax 

inspection software tools of the Ministry in order to avoid tax evasion, while they recently use internet and social media tools 

for research, inspection as well as collecting the evidence. In order to support their inspection, tax inspectors are also able to 

collect information with respect to the firm they inspect by the use of internet search engines. Human resources web sites (i.e., 

www.kariyer.net, www.yenibiris.com, etc.) and popular social media sites (i.e., Facebook, Linkedin, Google+, etc.) are able to 

provide data source for tax inspection. These web sites and social media tools enable tax inspectors to cross-check and inspect 

the accuracy of the taxpayers’ declarations. In the light of the aforementioned information, the objective of the current study is 

to examine the impact of internet and social media tools on tax inspection process and inspection quality. In the context of this 

study, interviews are conducted with tax inspectors for data collection. The results report how these web sites and social media 

tools are used and influence tax inspection process.  

 

Keywords: Internet, Social media, Tax inspection, Inspection quality  
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Özet  

 
Günümüzde bilgi teknolojileri, işletmelerde sadece geleneksel anlamda otomasyon amacıyla değil, aynı zamanda 

iletişimin etkinleştirilmesi ve rekabet avantajı sağlamak için kullanılmaktadır. Bu kapsamda son yıllarda işletmelerin 

gündemine giren uygulamalardan birisi de sosyal medyadır. Bu çalışmanın amacı Yalova’daki KOBİ’lerin sosyal medya 

kullanımlarını ve sosyal medya kullanımının firma performansına etkisini incelemektir. Çalışmanın evrenini Yalova ilinde 

faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Çalışma anket tekniğinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır ve anketler KOBİ 

sahiplerine/yöneticilerine uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre firmaların sosyal medya kullanımının firma 

performansını etkilediği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Sosyal Medya, Firma Performansı, Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Yalova  

 

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USAGE ON SMEs PERFORMANCE 

 

Abstract  

 
Nowadays, information technologies are used in business organizations not only for traditional automation functions 

but also for enabling communication and gaining competitive advantage. In this context, social media, one of these 

technologies, has been popular issue in manager’s agenda during recent years. The aim of the paper is to reveal social media 

usage of SMEs and to explain relation between social media and firm performance in Yalova, Turkey. The sample of the study 

consist of SMEs operating in Yalova province of Turkey. Besides, survey method was employed and questionarries replied by 

owners/managers of the firms. According to findings, usage of social media of companies positively effect firm performance.  

 

Keywords: SME, Social Media, Firm Performance, ICT Usage, Yalova  
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Özet 

  
İnternet altyapısına doğrudan bağımlı, 2000 yılları sonrasının yeni iş modeli olan elektronik ticaret veya kısaca e-

ticaret, satış maliyetlerini azaltması, hızlı, zamandan ve mekândan bağımsız bir alış veriş sağlaması, küresel erişime imkân 

vermesi gibi birçok faktöre bağlı olarak günden güne gelişmektedir. Ulusal sınırlar ile bağlı olmayan bu yeni iş modelini doğru 

kullanan işletmeler çok büyük avantajlar sağlamaktadır. E-ticaret, işletmelerin satışlarını tümüyle sanal ortama taşımaları 

şeklinde görülebildiği gibi işletmelerin eski iş modellerini koruyarak sanal ortamda da yeni iş modeliyle hizmet verme şeklinde 

de görülebilmektedir. E-ticaret, teknolojik altyapı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle teknolojik yatırımları yüksek olan 

gelişmiş ülkelerde e-ticaretin gelişmiş olduğu görülür. Gelişmiş ülkelerin geniş bant internet altyapısı ve bilgisayar ve iletişim 

araçları sahipliği, e-ticaret için çok büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda bu ülkelerde yaşayanların gelir düzeylerinin 

yüksek olması e-ticaret kategorilerinin de farklılaşmasını beraberinde getirmiştir. Sadece işletmelerin tüketicilerine ürün veya 

hizmet satışı değil aynı zamanda kurumsal anlamda işletmelerin işletmelere e-ticaret yoluyla satış yapması da mümkündür. E-

ticaret, aynı zamanda kullanıcıların teknoloji kabul düzeyleri ile olduğu kadar eğitim seviyeleri ile de doğrudan ilgilidir. Bunun 

yanında kültürel, sosyal ve politik yapı ile e-ticaret arasında da ilişki vardır. Demokratik yönetime sahip olmayan ülkelerde e-

ticaret düzeyi ile demokratik ülkelerdeki düzey aynı değildir. Bu çalışmada siyasi yönetim açısından farklı, bulunduğu politik 

konumu tartışılan ve son yıllarda ekonomik ambargolara maruz kalmış bir ülke olan İran’da e-ticaretin durumu incelenmiştir. 

İran’daki elektronik ticaret yapan işletmeler, alış verişe konu olan ürün kategorileri ve ödeme şekilleri çalışmanın içerini 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte İran’da e-ticaretin önündeki engeller, bazı dünya ülkeleri ile karşılaştırmaları çalışmada 

değinilen konular arasındadır. Yasal düzenlemelerin olmayışı ve internetin denetimli olması gibi etkenlerin İran’daki e-ticaret 

faaliyetlerini ne ölçüde kısıtladığı bu çalışmada belirtilmiştir. Bu anlamda gelecekteki e-ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için 

öneriler de yine çalışma içerisinde sunulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, İran, online alışveriş, internet, internet iş modeli  

 

E-COMMERCE IN IRAN 

 

Abstract  

 
After 2000's new business models dependent directly to the Internet infrastructure that electronic commerce or simply 

e-commerce depending on many factors such as reduce cost of sales, fast, to provide an independent shopping to time and 

space, providing global access is growing day by day. Not bound by national borders, this new business model offers great 

advantages to those companies which used electronic commerce. E-commerce can be seen in the form of entirely sales of 

businesses moving to a virtual environment or in the form of providing services with new business models while preserving 

the old business model operating. E-commerce is directly related to the level of technological infrastructure. Therefore, it is 

ascertained that e-commerce is flourished in terms of technological investment for developed countries. Broad-band internet 

infrastructure and computer with communication tools ownership in the developed countries is an advantageous for e-

commerce. At the same time, the high income level community, who lives in developed countries, has brought the specialization 

in e-commerce with itself. It is not just a sale of businesses to consumers; it is an institutional sense in terms of commerce, 

levels of user acceptance technologies, and the level of education which can also make sales to different businesses through e- 

commerce. At the same time e-commerce with levels of user acceptance of technologies as well as levels of education are 

directly related. Also there is a relationship between e-commerce and cultural, social and political structures. In countries with 

non-democratic governments level of e-commerce is not same with level of e-commerce in democratic countries. In this study 

a country which, different in terms of political management, which discussed political position and in recent years have been 

exposed to economic sanctions like Iran and its status of e-commerce has been studied. In Iran, Enterprises that use e-commerce, 

the product category of shopping topics, and methods of payment constitutes content of work. However, barriers to e-commerce 

in Iran, comparison with some of the world's countries are among the issues addressed in the study. Factors such as the lack of 

legal regulations and having controlled the internet in this study listed that how much restrict the extent of e-commerce activities 

in Iran. In these sense suggestions for future development of e-commerce activities are presented in the study.  

 

Keywords: E-commerce, Iran, Online Purchase, Internet, Internet Business Model  
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Özet  
 

Özellikle internet teknolojisinin sunduğu sanal mağazacılık hizmetinde tedarikçilerin rolü daha artmıştır. Sabırsız ve 

benzer ürüne hızlı ulaşan son kullanıcıyı elde tutmak için hızlı ve esnek bir tedarik zincirine sahip olmak gerekmektedir. Tedarik 

zincirine bu özellikler kazandırılırken tedarikçi kritik bir rol olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedarikçi seçimi bir organizasyonun 

en önemli problemlerinden biridir. Tedarikçi seçimi yapısı itibari ile çok kriterli karar problemdir. E-ticaret işletmeleri iş modeli 

bakımdan diğer organizasyonlardan ayrılmaktadır. Bu çalışma süresince elektronik ticaret yapan işletmelerin tedarikçilerini 

belirlerken kullandıkları kriterlerin belirlenmesi, belirlenen kriterler ile tedarikçilerin kriterlere olan uygunluklarının 

puanlanması ve Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden biri olan Vikor’u kullanarak Python programlama dili ile geliştirilen 

bir ara yüzün oluşturulması hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Tedarikçi Seçim Süreci, Karar Verme, VIKOR yöntemi, Python.  

 

HEADING OF NATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONGRESS 

PROCEEDING TEXT 

 

Abstract  
 

Especially, supplier’s role was increasing on service of virtual store which provide internet technology. Flexiable and 

fast supply chain is needed for keeping inpatient customers who get similar products fast. When supply chain gain these 

features, suppliers play a critical role. Selection of suppliers is one of the most important problems of an organization. Supplier 

selection is a multi-criteria decision making problem because of its structure. E-commerce firms splinter off other firms by 

reason of business model. This study target identifying supplier selection criteria for e-commerce firms, giving points suppliers 

by identified criteria and by using VIKOR, one of the multi-criteria decision making methods, developing a graphical user 

interface which is coded by Python.  

 

Keywords: E-Commerce, Supplier Selection Process, Decision Making, VIKOR Method, Python.  
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Özet  
 

Tüketici davranışı, farklı bilim dalları içerisindeki çok sayıda değişken tarafından şekillenen bir olgudur. Tüketici 

davranışını açıklamada kullanılan klasik modellerin her birinin farklı bir bilim dalından ortaya çıkması da bu gerçeği ortaya 

koymaktadır. Tüketici davranışını etkileyen çok sayıdaki değişken, bu değişkenlerin oluşturacakları kombinasyonlar, bu 

kombinasyonların zamana ve mekâna göre değişebilme özelliği her bir değişkenin çok titiz bir şekilde incelenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu değişkenlerden biri olarak tüketicilerin duygusal durumları alışveriş davranışlarını yorumlamada önemli 

ipuçları sağlayabilirler. Ayrıca pazarlama literatüründe stres ile satın alma davranışını beraber inceleyen araştırma sayısının 

azlığı ve İnternet’ten plansız satın alma açısından stresi bir değişken olarak ele alan bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmanın 

gerçekleştirilmesine yönelten diğer nedenler olmuştur. Bu çalışmada, İnternet’ten alışveriş temelinde “Algılanan Stres”, 

“Hedonik Satın Alma Eğilimi” ve “Plansız Satın Alma” değişkenleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi 

amaçlı örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Pamukkale Üniversitesi’nde görev yapan ve son bir ay içerisinde İnternet’ten 

alışveriş yapmış akademisyenler araştırmanın örneklem kümesini oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler anket 

yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konularak İnternet’ten plansız 

satın alma davranışına etkileri tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet'ten alışveriş, algılanan stres, plansız satın alma, hedonik alışveriş.  

 

AN EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN PSYCHOLOGICAL STRESS LEVEL 

AND IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR FROM THE INTERNET 

 

Abstract  
 

Consumer behavior is a phenomenon that is shaped by various variables in different disciplines. That each classical 

model used to explain consumer behavior emerged from a different discipline proves this fact. Various variables influencing 

consumer behavior, combinations that these variables create, these combinations’ character of changing by time and space 

oblige each one of the variables to be analyzed very carefully. Consumers’ emotional state as one of these variables gives 

crucial tips on interpreting buying behaviors. Moreover, lack of studies analyzing stress and buying behavior together in 

marketing literature and absence of a study dealing stress as a variable in terms of impulsive buying from the Internet are the 

other reasons for making this study real. The relations between variables as “Perceived Stress”, “Hedonic Buying Tendency”, 

“Impulsive Buying” under the skin of the Internet were searched in this study. The sample of the study was formed through 

purposeful sampling method. Academics working at Pamukkale University and having shopped through the Internet in the 

recent month constitute the sample in the study. The data was collected through survey method. As a result of the study, the 

influence of the relations between the variables on impulsive buying through the Internet was discussed.  

 

Keywords: Online shopping, perceived stress, impulsive buying, hedonic buying.  
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Özet:  
 

Günümüzde işletmeler açısından pazarda var olma ve devamlılığın sağlanması açısından müşteri odaklı olma ve 

müşteriyi anlama yaklaşımlarının değeri oldukça artmıştır. İşletmeler başarılı olma yolunda müşteri odaklı olma ve müşteriyi 

anlamayı bir zorunluluktan daha yüksek bir önem derecesinde bir yönetim felsefesi olarak kabul etmeye başlamışlardır. Aynı 

zamanda bilgi / iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanımının yaygınlaşması, kamu yönetiminden beklenen hizmet 

/ hizmetin etkinliğinin önem derecesinin vatandaşlar açısından artması, şeffaf yönetim anlayışının ön planda yer alması, 

vatandaşların yönetim faaliyetlerine katılma konusunda daha istekli olması gibi unsurlar artık kamu yönetimlerini müşteri 

(halk) odaklı bir usul belirlemeye zorunlu kılmaktadır. Zaten KANSEI Mühendisliği uygulama sonuçları ışığında ortaya konan 

nihai ürünlerin pazarda ki başarıları üzerinde yapılmış olan araştırmalara bakıldığında KANSEI Mühendisliğinin gerekliliği ve 

yararı ortaya açık bir şekilde çıkmaktadır. Kamu sektörü açısından değerlendirildiğinde, halkın talep ve ihtiyaçlarının tatmin 

edilmesinde ki başarı ne kadar yüksek olursa, kamu yönetiminde asıl güç kaynağını oluşturan halkın o derece desteği sağlanmış 

olacaktır. KANSEI Mühendisliği sayesinde tatmin seviyesi yükseltileceğinden, başarı doğal bir sonuç olarak belirecektir. 

Müşteri odaklı olabilme ve müşteriyi anlayabilmek açısından pazardan sürekli bilgi toplanılması ve bu bilgilerin doğru bir 

şekilde analiz edilmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda karşımıza KANSEI çıkmaktadır. İlk bakışta farklı, yabancı bir olgu 

olarak görünse de, KANSEI aslında günümüzde müşteri odaklı faaliyet gösterme ( üretim, tasarım, kalite vb.) konu başlığı 

altında yürütülen birçok faaliyetin bir sistem dahilinde toplanması / birleştirilmesidir. KANSEI'nin özellikle müşteri odaklılık 

kapsamında çok etkin bir olgu/sistem olduğu söylenebilir. Bu çalışmada "KANSEI nedir?" sorusunun cevabı verilmeye 

çalışılırken, ortaya koyduğu modeller, etkileşimde olduğu teknikler açıklanmış ve örnek uygulamalar üzerinde durulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Müşteri Odaklılık, Kansei, Kansei Mühendisliği, Kamu Yönetimi, AR-GE.  

 

CUSTOMER ORIENTED APPROACH FOR SUCCESS: KANSEI ENGINEERING 

 

Abstract:  

 
Today, in the subjects of success and durability at the market, customer oriented approach and understanding 

customers become more important for companies. Companies give more importance to these two valuable concepts as a 

philosophy of management not an obligation. At the same same time, widespread usage of information and communication 

technologies in public management, increasing importance of public service efffectiveness, standing out of transparent 

management approach and more enthusiastic citizens in attending management, govermental management authorities must 

take care of customer (public) oriented approach in their management functions. For understanding demands and expectations 

of customers subjects, we meet KANSEI. Also, when we observed the goods that are produced as a result of KANSEI 

Engineering; we can understand the necessity easily. If we look at the Public Management site, we can say " KANSEI 

Engineering give boost in the satisfaction of citizens. As a result, Public Management gains the support of the citizens that is 

very important for them. At the first glance, KANSEI will be different and peregrinus, but in real KANSEI is systematic 

approach for activities (production, design, quality etc.) under umbrella of customer oriented approach. We can say "KANSEI 

is impact factor for companies for becoming customer oriented". In this study, we try to give the answer of "What is KANSEI 

?". With this way, we mentioned models of KANSEI and some applications.  

 

Keywords: Customer Oriented, Kansei, Kansei Engineering, Public Management, R&D.  
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Özet  

 
Yazılım firmaları artık yazılımdan öte, bir teknoloji firması kimliğini almaya başlamıştır. Farklı yazılım çözümleri 

ve entegre donanımlar, iş ve günlük hayatta farklı kolaylıklar sağlamakta, işletme maliyetlerinde düşüş sağlayabilmektedir. 

Kurumsal yazılımlar ve bunların ekosisteminde yer alan teknolojiler, her geçen gün ilerleme ve değişim göstermektedir. Bu 

değişimin gerisinde kalan firmalar, rekabetçi avantajlarını kaybetme riski ile karşı karşıyadırlar. Firmaların avantajlarını 

kaybetmemesi veya pazara yeni girenlerin avantaj edinmesi için, yeni teknolojileri takip etmek, bunların uyarlanabilirliği 

hakkında bilgi sahibi olmak, bir gerekliliktir. Bu çalışmada, önümüzdeki dönemde trend olacak kurumsal yazılım ve ilgili 

teknolojiler alanında yapılan araştırmalar incelenerek, kavramlar ve yönelimleri, akademik ve uygulayıcı bakış açısıyla 

harmanlanmıştır. Bu sayede sektördeki uygulayıcılar, konuya ilgi duyanlar ve akademik çalışmalar için, bir yön gösterici olması 

amaçlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Kurumsal yazılım, Teknoloji, Trend, Postmodern ERP  

 

TRENDS IN ENTERPRISE SOFTWARE AND RELATED TECHNOLOGIES 

 

Abstract  

 
Software vendors are serving as a technology company more than just software development. Different software 

solutions and integrated hardware are achieving advantage to companies, and offering cost reduction in business operations. 

There is a fast progress in enterprise software ecosystem. Companies must follow the new trends, solutions and get useful 

information about their use, to gain competitive advantage. In this paper we examined the researches in enterprise software and 

related technologies. We tried to blend them with the eye of both academic and practitioner. Our results offer practical 

information from researches and reports that are of use for both practitioners and academicians to give insights for future 

researches.  

 

Keywords: Enterprise software, Technology, Trend, Postmodern ERP  
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Özet  

 
Amaç: İçinde bulunduğumuz yüzyılın gereği artan ihtiyaçlar, talep ve arz beraberinde karmaşık sitemleri getirmiştir. 

İhtiyaçlarımıza cevap verebilmesi adına karmaşıklaşan sistemlerin takip ide zorlaşmış ve bu da beraberinde bilgi yönetim 

sistemlerin doğmasına neden olmuştur. Birbirini tetikleyen bu hadise, herhangi bir ürüne duyulan arzu ve ihtiyaçları da küresel 

bir boyuta taşımıştır. Doğan bu talepleri karşılayabilmek, pazardaki yerini koruyabilmek ve yahut küresel başrol oyuncularında 

yer alabilmek adına işletmeler dünyanın diğer ucundaki müşteriye ulaşabilmek için birbirleriyle yarışır duruma gelmişlerdir. 

Bu çalışmada bunu başarabilmiş bazı işletmeler örnek gösterilerek ülkemizdeki küresel oyuncu diyebildiğimiz işletmeler 

karşılaştırılmıştır.  

Yöntem: Dünyada ve ülkemizdeki birkaç globalleşmiş şirketin dağıtım ağı yapısı, nakliye yönetimi ve nakliye bilgi yönetim 

sistemleri incelenerek bunu tedarik zincirine nasıl entegre ettikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Bulgular: Ürettikleri ürünü dünyanın en uzak noktasına dahi ulaştırabilen şirketlerin, tedarik zincirini birbirine bağlayan 

nakliye aşamalarına önem vererek bunları her gün geliştirdikleri ve bunu anca nakliye bilgi yönetim sistemleri ile izleyip 

geliştirebildikleri, nakliye bilgi yönetim sistemlerine ciddi yatırımlar yaptıkları saptanmıştır.  

Çıkarımlar: Nakliye terimi artan ihtiyaçlar ve küreselleşen dünya ile birlikte tedarik zinciri içerisinde temel taş olarak yerini 

alarak adını lojistik kavramına bırakmış ve bir ürünün var oluşundan geri dönüşüme kadar olan döngüyü sonsuzlaştırmıştır. Ve 

bugün bir ürünün var oluşunda en büyük maliyet kalemi olarak karşımıza çıkmıştır. Yine öte yandan bir firmanın variyet 

gösterip kendisini küresel oyuncu yapabilmesi adına en büyük süreç olmuştur. Bunu görebilen işletmeler nakliye aşamalarını 

nakliye bilgi yönetim sistemleri ile destekleyerek geliştirmişler, bugün karşımıza ulaşa bilirliklerini ön plana sürerek dünyanın 

en büyük şirketleri olarak çıkmıştırlar. Bu nedenle nakliye yönetim sistemlerini seçimi firmalar için ciddi bir karar verme süreci 

haline gelip en maliyetli kalemlerden birini oluşturmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Talep, Arz, Küreselleşme, Küresel Oyuncu İşletmeler, Tedarik Zinciri, Dağıtım Ağı, Entegre, 

Entegrasyon Nakliye, Bilgi Yönetim Sistemleri, Nakliye Yönetim Sistemleri, Nakliye Bilgi Yönetim Sistemleri, Lojistik.  

 

TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM SELECTION CRITERIAS A FEW 

CORPORATION ON THE WORLD AND TURKEY 

 

Abstract  

 
Purpose: In this 21th century which we are living the growing needs are rising, supply and demand are brought together in 

complex systems. To answer this question it is becoming increasingly difficult to follow them and has led to information 

management systems along. Each of them triggers this event to a globular dimension. They became competitors in this field, 

because they have to satisfy all the growing needs of there expanding customs. There are many examples of comparing who 

has succeeded this process on the world and within our country.  

Method: We try to understand and examine the distribution network structure, transport management and transport 

management system of a few globalized company in Turkey, on the world and how can they integrate to supply chain 

management their systems in this globalized world.  

Research findings: The produced products of companies that can deliver even the world's most remote locations they are 

connecting each other to the emphasis of the supply chain management. This improves information management systems who 

can monitor the transport and this transportation information management systems were found to make significant investments.  

Inferences: Terms of increasing transportation needs and be left to the concept of global logistics in the supply chain with the 

name of the cornerstones of the world and the recycling loop from the beginning towards the production until the end. And 

today the formation of a product has emerged as the largest cost item. Again the largest process itself on behalf of a company 

to make global players while showing his ability to do so. Sighted by supporting businesses that have developed with the 

carrying stages of transportation management systems and this had meant that many companies are get very succeesful. And 

therefore they come into a serious decision-making process for the selection of the transport information management systems 

who has created one of the most costly items.  

 

Keywords: Demand, Supply, Globalization, A Global Player Business, Supply Chain, Distribution Network, Integrated, 

Integration, Transportation, Information Management Systems, Transportation Management Systems, Transport Information 

Management Systems, Logistics.  
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Özet  

 
Bilgi Teknolojileri artık çoğu işletmede maliyet avantajının yanı sıra bir iş modeli olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

müşteri memnuniyetinin stratejik bir başarı faktörü olarak görüldüğü bankacılık sektöründe etkin bilişim sistemi, müşteri 

memnuniyetine bağlı rekabet avantajı yaratabilmektedir. Kaynak temelli yaklaşım; insan, teknik ve iş boyutları ile bilişim 

sistemi stratejilerine farklı bir yön vermektedir.  

Çalışma literatür incelemesi ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Literatür kısmı, bilişim sistem 

stratejileri belirlemenin önemi ve kaynak temelli bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerinedir. Araştırma kısmı ise Karabük ilinde 

faaliyet gösteren banka şubelerinin üst düzey yöneticileri ile yapılan yüz yüze anket uygulaması şeklindedir. Sonuçların elde 

edilmesinde güvenilirlik analizi, frekans analizi ve one sample t test analizlerinden yararlanılmıştır.  

Temel araştırma sonucu, bankaların insan, teknoloji ve banka kaynaklarından yararlanarak bilişim sistemleri 

performanslarına bağlı banka performanslarını artırdıkları yönündedir. Bankaların BS yeteneklerinden daha etkin 

yararlanmalarını sağlayan mobil uygulamalar ve diğer yeniliklerin yaygınlaştırılması uygun olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Strateji, bilişim stratejisi, kaynak temelli yaklaşım, banka performansı, model.  

 

INFORMATION SYSTEMS STRATEGIES EVALUATION WITH RESOURCE-BASED 

VIEW: A STUDY ON BANK MANAGERS 

 

Abstract  

 
Today Information Technologies are used as a business model as well as the cost advantage in most businesses. 

Particularly effective information system in the banking sector is seen as a strategic success factors of customer satisfaction, 

competitive advantage can be created depending on the customer's satisfaction. Resource-based approach; human, technical 

and information systems strategy with business size gives a different direction.  

The study consists of two parts, including a literature review and research. Some of the literature, the importance of 

identifying information systems strategies, and these strategies evaluation with resources- based view. The research part of the 

bank branches operating in Karabük province, made with senior executives is in the form of face-to-face survey. It was used 

to obtain the results of reliability analysis, frequency analysis and the one sample t test analysis.  

The basic results of research shows that banks use effectively human resources, tecnology resources and business 

resources. So they provide information system performance and related bank performance. Enabling more effective utilization 

of IT ability of banks would be appropriate dissemination of mobile applications and other innovations.  

 

Key Words: Strategy, information strategy, resource-based view, bank performance, model.  
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Özet  

 
Bu çalışmada Bilgi Sistemleri sayesinde iş alanlarında yüksek performans ve memnuniyet elde etmenin önemi 

vurgulanmaktadır. Günümüzün hızlı değişen ve rekabetçi iş ortamında etkin kararlar almada ve akılcı iş çözümleri yaratmada 

bilgi sistemleri önem kazanmaktadır. İşletmeye uygun bilgi sistemlerinin tercih edilmesi ile işletme performansının 

artırmasının yanı sıra çalışanların uygulamalara etkin katılımını sağlamakta, bu sayede çalışan tatmini de artmaktadır. Bu 

çalışmada ise yerel sektörde eczacıların kullandığı bilgi ve otomasyon sistemleri ele alınmıştır. Eczanelerde kullanılan bilgi 

sistemlerinin kullanıcı ve işletme üzerine etkileri araştırılmıştır. Bunun için anket yöntemi ile bilgiler toplanmıştır. Bu çalışma 

sonucunda eczanelerde kullanılan bilgi sistemlerinin eczaneler ve eczacılar üzerine etkileri ortaya koyulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: bilgi sistemleri, eczane bilgi sistemi, otomasyon sistemi  

 

THE EFFECTS OF INFORMATION SYSTEMS ON USER PERFORMANCE : 

A STUDY ON PHARMACY INFORMATION SYSTEMS 

 

Abstract  

 
In this study ,it is emphasized that, the importance of achieving high performance and satisfaction in the business 

areas. In today's fast-changing and competitive business environment, information systems are getting important for effective 

decision making and creating intelligent business solutions. By preferring of appropriate information systems, improve the 

operating performance and to ensure the active participation of employees' applications, so that employee satisfactions are 

increasing. In this study, the local industry information and automation systems used by pharmacists are discussed. Effects on 

users of information systems used in pharmacy and business were investigated. Information was collected through 

questionnaire method for it. This work resulted in the information systems used in pharmacy has been revealed and the effects 

on pharmacists.  

 

Keywords:information systems, pharmacy information system, automation system  
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Özet  

 
Bu çalışmada, bilgi işlem uzmanlarının gerçekleşen davranışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda Kamu Hastaneler Kurumuna bağlı Devlet Hastaneleri’nde görev yapan 150 bilgi işlem uzmanı üzerinde web tabanlı 

anket uygulaması ile Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çerçevesinde gerçekleştirdikleri sistem kullanımına etki eden faktörlerin 

incelenmesi hedeflenmiştir. TKM ekseninde geliştirilen yapısal modele ait sonuçlar AMOS paket programı ile 

değerlendirilmiş, istatistiksel sonuçların uyumu model üzerinde Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre bilgi işlem uzmanlarının algıladıkları fayda ve algıladıkları kullanım kolaylığı üzerine etki 

eden faktörlerin bu teknolojinin uygulanabilirliğine olan etkisi kullanıcılardan toplanan veriler sayesinde ortaya koyulan 

avantajları ve dezavantajları ayrıca tartışılmıştır. Yapısal Model istatistiki sonuçlar ile doğrulanmış hipotezler ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Yazılım hizmeti olarak HBYS’nin yaygınlaştırılması, gerekli alt yapı ve bileşenleri ve uygulanabilirliği 

konusunda araştırmacılara, bulut bilişim teknolojilerin uygulanabilirliği üzerine öneriler sunulmuş standartlar ve kanuni alt 

yapı incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Teknoloji Kabul Modeli, Yazılım Hizmeti olarak HBYS, Yapısal Eşitlik Modeli.  

 

Abstract  

 
In this study, it is aimed at determining the factors that affects actual behavior of the IT experts. Accordingly, it is 

aimed at analyzing the factors that influence the system usage of the 150 IT experts, who work for state hospitals, through web-

based survey and Technology Acceptance Model (TAM). The results related to the structural model developed from TAM 

have been analyzed with AMOS programme and the accordance of the statistical results have been analyzed by using Structural 

Equation Modelling method on model.  

According to analysis results, It has been also discussed that the effects of the factors related to the perceived 

usefulness and perceived ease of use the IT specialists on the applicability of this technology thanks to the data gathered from 

the users. The Structural model has been confirmed with the statistical results and confirmed hypotheses have been evaluated 

separately. Suggestions have been offered to the researchers about making prevalent of the HIMS as a software service, required 

substructure, its components and applicability. It has also been examined the standards and legal status.  

 

Key Words: Cloud Computing, Technology Acceptance Model, Software as a Service HIMS, Structural Equation Model.  
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Özet  

 
Bilişim sistemleri işletmelerin ve insan hayatının yaşamının merkezinde yer alan, hayatı kolaylaştırma yönünde en 

büyük pozitif paya sahip ögedir. Bilgiye ulaşmak hem işletmeler açısından hem de insanlar açısından en önemli yetenek 

sayılırken, bilgiye ulaşmada ve saklamada kullanılan araç ise teknolojidir. Son dönemlerde bilgi ve teknolojinin öneminin tüm 

dünyada artarak devam ettiği düşünüldüğünde işletmeler için en önemli rekabet kaleminin de bilişim teknolojileri olduğu açıkça 

görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin tüm dünyada hız kesmeden gelişimi tüm sektörlerde olduğu gibi hizmet sektörünü de 

etkilemektedir. Hizmet sektörü içinde büyük bir paya sahip olan sağlık işletmeleri rekabetçi piyasa koşullarında ayakta 

kalabilmek için yenilikleri ve teknolojik gelişimleri yakından takip etmek zorunda ve gelecek planlarını bu gelişimler 

doğrultusunda yapmalıdır. Bu amaçla, hasta memnuniyeti dikkate alınarak tekrar tercih edilebilmek için gerekli donanımları 

işletmeye sağlamak bir zaruriyet halini almıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmanın amacı; sağlık işletmelerinin müşteri 

memnuniyeti ve sürdürülebilirliklerini sağlamak adına yapmış oldukları bilişim teknolojisi yatırımlarının gelecekteki planları 

ile örtüşüp örtüşmediğini araştırmaktır. Bu amaçla Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Gümüşhane ve Trabzon ilinde yer alan 

sağlık işletmeleri araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Ana kütleden veriler anket veri toplama tekniği ile elde edilmiştir. 

Elde edilen verilere; tanımsal istatistiksel analizlerle güvenilirlik ve geçerlik analizleri uygulanarak yapısal modele en uygun 

ölçek yapısına ulaşılmıştır. Amaca yönelik yapısal model, yapısal eşitlik modeli ile AMOS 20 ve SPSS 20 paket programlarında 

analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen faktörlerden, sağlık işletmelerinin bilişim yapıları, sağlık işletmelerinin 

bilişim teknoloji kullanım düzeyleri, sağlık işletmelerinin bilişim teknoloji algıları, sağlık işletmelerinin karar verme sürecinde 

bilişim teknoloji kullanım düzeyleri ve sağlık işletmelerinin teknoloji uyumu faktörlerinin sağlık işletmelerinin gelecek planları 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri, Sağlık İşletmeleri, Teknoloji, Hasta Memnuniyeti, Planlama  

 

 

Abstract  

 
Information systems located in the center of the business and life of human life and It has a big share to make life 

easier. Access to information is the most important ability in terms of both people and businesses. Technology is the tool used 

for access to the information and store information. In resent years, importance of information and technology continues to 

increase all over the world. In this context, it is clearly seen, the most important competition item for businesses is information 

technology. Development of technological advances continues at full speed all over the world and it also affects all sectors as 

the services sector. Health business which have a large share in the service sector, must closely follow innovations and 

technological development in order to survive in the competitive market conditions and they must do future plans in accordance 

with the this development. The aim of the study in accordance with these remarks is to examine the relationship between future 

plans and IT investments which have made to provide customer satisfaction and sustainability of health institutions. Located 

health business in Eastern Black Sea Region is the main mass of this research. Data were obtained with survey data collection 

techniques. Descriptive statistical analysis, reliability and validity analyzes were applied to the obtained data. Thus, it reached 

the optimum scale structure for structural model. The structural model for the purpose, were analyzed in structural equation 

modeling with AMOS 20 and SPSS 20 software. The factors obtained from the results of the study, IT structure, the level of 

use IT, IT perceptions, the level of use IT in decision-making and technology adaptation factors have been determined to be 

effective on the future plans of health business  

 

Key Words: Information Technology, Health Business, Technology, Patient Satisfaction, Planning  
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Özet  

 
Heyelanlar, ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada, insanların sosyal ve ekonomik hayatlarını etkileyen en önemli 

doğal afetlerden birisidir. Gündelik hayatın aktivitelerinin yapıldığı alanlardan, sanayi bölgelerinin planlanmasına kadar geniş 

bir skalayı etkileyen heyelanlar, yönetimsel bir karar sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun hem özel sektör hem de 

kamusal yönetim açısından rasyonel olarak çözüme kavuşması gereken bir tehdittir. İçinde bulunduğumuz enformasyon 

çağında, heyelanların etkilerinin çevre, insan ve ekonomi üzerine etkilerinden kaçınacak kentsel direncin oluşturulması üzerine 

yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmada CBS tekniklerine dayalı bir şekilde AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi 

kullanılarak potansiyel heyelan riski taşıyan alanların belirlenmesi ve heyelan duyarlılık haritasının oluşturulması için bir 

yazılım geliştirilmesi amaçlanmıştır.Çalışma alanı olarak heyelanların sıkça meydana geldiği Batı Karadeniz Bölümünde yer 

alan Kozlu (Zonguldak) yöresi seçilmiştir.Değerlendirmelerde bölgeye ait litoloji-ayrışma, eğim, bakı, arazi sınıfı, yükseklik 

ve yola yakınlık parametreleri dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın sonucunda çalışma alanı sınırları içerisindeki çok düşük, düşük, 

orta, yüksek ve çok yüksek duyarlı heyelan bölgeleri belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Süreci, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Heyelan Duyarlılık Haritası, Python, ArcGIS.  

 

USAGE OF ANALYTIC HIERARCY PROCESS ON PRODUCING LANDSLIDE SENSIVITY 

ANALYSIS 

 

Abstract  

 
Landslides which affect social life and economic situations of humans, is the one of the important natural disaster in 

the world. Landslides which in fluence from fields where daily activities are done to planning of industry areas, is a managerial 

decision problem. This problem that has to be solved for private sector and public administration is a threat. In information era 

in which we lives, studies, try to reduce effects of landslides on environment and economy, are increasing. This study is targeted 

a software for identifying potential landslides are and creating landslide sensitivity analysis map by using AHP method is based 

on GIS techniques. Kozlu, is located in west Karadeniz in which landslides occur frequently, was selected for study area. For 

assessment, parameters that are lithology, slope, exposure, land category, height, proximity of road, are used. At the end of the 

study, landslide areas, consist of very low, low, medium, high, very high sensivity, are identifying in study terrain.  

 

Keywords: AnalyticHierarchy, GIS, LanslideSensitivity Analysis, Python, ArcGIS.  
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Özet  

 
Bulut bilişim, kullanıcıların; herhangi bir yazılım, veri erişimi veya servis altyapısına sahip olmadan hizmet 

alabilmelerine olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu çalışmada bulut bilişim teknolojisinin günümüzde en çok kullanılan “Altyapı 

Hizmeti (Infrastructure as a Service – IaaS), “Platform Hizmeti” (Platform as a Service – PaaS) ve “Yazılım Hizmeti” (Software 

as a Service – SaaS) modellerinin eğitim kurumlarındaki kullanımı ile ilgili deneyimler paylaşılmıştır. Ayrıca bu modellerin 

eğitim alanında sunduğu olanaklar ve uygulanabilirlikleri tartışılmıştır. Çalışmada incelenen modellerin geleneksel bilgi 

iletişim teknolojileri alt yapısından farklı yönleri yönetim bilişim sistemi bakış açısıyla yorumlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, Eğitimde Bilişim, Bilgi Teknolojileri.  

 

EDUCATIONAL USE OF CLOUD SERVICES 

 

Abstract  

 
Cloud computing is a technology that provides any kid of software, data or service infrastructure to users. In this 

study, it is aimed to explain the education use of various cloud services such as IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform 

as a Service) and SaaS (Software as a Service). Moreover, the opportunities that are provided by cloud technology are discussed. 

Different features of the service models from traditional information technology infrastructure that are investigated in this study 

are interpreted by MIS perspective.  

 

Keywords: Cloud Computing, Cloud Computing in Education, Information Technology  
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Özet  

 
Bilgi ve iletişim teknolojileri, işletmelerde verimliliği arttırmak, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmak ve 

dolayısıyla işletme karlılığını arttırmak için yönetimsel ve işletimsel faaliyetlerde kullanılır hale gelmiştir. İşletmeler, 

devamlığını sağlamak ve rekabet edebilmek için bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarını kullanımını tüm faaliyetlerinde 

arttırken, diğer bir yandan da bilgi ve iletişim teknolojileri maliyetlerini düşürmenin yollarını aramaktadırlar. Bu bağlamda, 

işletmeler hizmetlerini daha az maliyetle devam ettirebilmek için yeni bir hizmet modeli olan bulut bilişim kavramı gündeme 

gelmiştir.  

Bulut bilişim, işletmelere kişisel bilgisayarlar aracığıyla ağ üzerinden genellikle internet kullanılarak, yöneticilerim, 

çalışanların ve müşterilerin işlem olanaklarını genişleterek istenilen zaman ve mekânda, talebe bağlı olarak gereken bilgi işlem 

kaynaklarına hızlı bir şekilde erişim imkân sağlayan bir teknolojidir.  

Bu çalışmada öncelikle bulut bilişim teknolojilerinde; günümüzdeki avantajlarının ve dezavantajlarının incelenmesi 

ve küresel çapta yoğun olarak tartışılmakta olan “Bulut bilişim sisteminde bulunan bilgilerin sahibi kim? Sistemde kayıtlı 

işletme ve müşteriye ait verilerin korunmasından kim sorumlu? Kayıp ve zararların telafisi mümkün mü?” gibi sorulara cevap 

bulabilmektir.  

Bulut bilişimin güvenliği ve gizliliği konusundaki soruların yanıtı literatür ve mevcut uygulamalar içinde aranacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Güvenirlilik ve Gizlilik  

 

SECURITY AND PRIVACY PRACTICES IN CLOUD COMPUTING 

 

Abstract  

 
Information and communication technologies increases productivity, maximize customer satisfaction in enterprises. 

Administrative and operational activities has become to improve the profitability of the company. Businesses ensure continuity 

of the implementation and use of information and communication technologies to improve competitiveness in all its activities, 

on the other hand, they are searching for a way to reduce the cost of information and communication technologies. Businesses 

has been raised the concept of cloud computing with a new service model in order to maintain their services at lesser cost.  

Enterprises use internet through a network of personal computers, tapping, managers, employees, and expanding 

customers processes in any time and place and with cloud computing  

In this study is to find answers to such questions. "Who owns the information contained in the cloud computing 

system? ,Who is responsible for protecting the data of registered businesses and customers? Is it possible to compensate for the 

losses and damage? "  

 

Cloud computing security and privacy will answer questions about the search of the literature and existing 

applications.  

 

Keywords: Cloud Computing, Information and Communication Technology, Reliability and Privacy  
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Özet  

 
Web 2.0 teknolojileri olarak tanımlanan sosyal medya uygulamaları işletmelerin gerek kendi iç iletişimlerinde 

gerekse kurum dışı ile iletişimlerinde kullanabilecekleri yeni bir ortam sunmaktadır. Türkiye Twitter kullanıcısına internet 

kullanıcısına oranlanması ile elde edilen oranlarda dünya çapında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu durumda Türk işletmeleri 

için sosyal medya ortamlarında müşteri iletişimi önemli bir yeni eğilim haline gelmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin 

Fortune 500 listesinde yer alan işletmelerin bir Twitter hesabı kullanımına ilişkin keşifsel bir inceleme yapmak, işletmelerin 

Twitter hesabı kullanımı açısından özelliklerini ortaya koymak ve hizmet işletmeleri ile üretim işletmeleri arasındaki farklılıklar 

olup olmadığını belirlemektir. Çalışma kapsamında, hesapların müşteri iletişimi amaçlı kullanımındaki özellikler; tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’deki işletmelerin çoğunluğunun Twitter hesabını yeni bir ortam olarak kullanmaya karar 

verecek denli farkındalık sahibi oldukları, ancak muhtelif nedenlere bağlı olarak henüz etkili bir iletişim kanalı olarak 

kullanamadıkları söylenebilir. Hizmet işletmeleri ile üretim işletmeleri arasında önemli farklılıklar tespit edilmekle birlikte, 

bilgi ve fotoğraf paylaşımı açılarından benzerlikler de görülmüştür. Sosyal medya, geleneksel iletişim ortamlarından bir takım 

farklılıklar göstermekte, işletmelerin bu ortamı etkili şekilde kullanabilmeleri için operasyonel ve stratejik adaptasyonlar 

yapması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Twitter kullanımı, Türkiye, 500 büyük işletme, Müşteri iletişimi, Keşifsel inceleme 

  

TURKEY FORTUNE 500 COMPANIES’ USE OF TWITTER FOR CUSTOMER 

COMMUNICATION 

 

Abstract  

 
Social media applications which are defined as Web 2.0 technologies present a new media for business that can be 

used both in their own internal communications and in their external communications. Twitter users to internet users ratio in 

Turkey is in one of the top place in global rankings. That’s why the customer communication on social media for Turkish 

businesses is becoming an important new trend. The purpose of the current study is to do an exploratory analysis of Turkey's 

Fortune 500 list companies’ Twitter account use and make a comparison between manufacturing and service enterprises in 

terms of their Twitter account use to reveal the differences. The study examined the characteristics of Twitter accounts of 

enterprises in customer communication sense. It can be stated that enterprises have awareness enough to decide to use a Twitter 

account as a new environment for customer communication, but yet they were unable to use it as an effective communication 

channel due to various reasons. While it is observed significant differences between the manufacturing and service companies, 

also some similarities in terms of sharing videos and photos have been detected. Social media shows some differences apart 

from the traditional communications environment, in order to use this media effectively, businesses need to make operational 

and strategic adaptations.  

 

Key words: Social media, Twitter, Turkey, Fortune 500 companies, Customer communication, exploratary 

analysis  
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Özet  

 
Teknolojinin günümüz koşullarında aşırı derecede dinamik olması şirketlerin buna ayak uydurabilmesini bir hayli 

zorlaştırmaktadır. Şirketler bu yoğun rekabet ortamında bilişim sistemlerindeki yenilikleri takip etmek ve bu yeniliklerin 

kendilerine neler kazandırabileceğiyle ilgili fizibilite ve maliyet çalışmaları yapmak zorundadırlar. Tedarik zinciri yönetiminin 

şirketler için ne kadar önemli olduğu ve bu organizasyon içinde yer alan birimlerin kesintisiz iletişim içinde olması zorunlu bir 

gereksinim olmakla birlikte bu gereksinimin ancak bilişim sistemleriyle giderilebilmesi mümkün olmaktadır. Bilişim sistemleri 

içerisinde etkin bir rol alan ERP sistemleri işletmeler açısından verileri bir araya getirerek bölümler arası iletişim ve iş akışını 

kolaylaştırmakla beraber zaman ve maliyet açısından çok büyük getiriler sağlamaktadır. İşletmelerin iş yükünü olağanüstü 

şekilde kolaylaştırmasının yanında sistemi basitleştirmeye ve standartlaştırmaya yöneltmektedir. Bu büyük projelerde zaman, 

maliyet ve iş akışını kolaylaştırma gibi birçok getiri olmasına rağmen kimi işletmeler, sistemlerini ERP yazılımı ile entegre 

ederken sorun yaşamakta ve ERP yazılımından gerektiği randımanı alamamaktadır. Bu çalışmada ERP yazılımı altındaki MRP 

modülünü sistem altyapısı ve sipariş akış süreci nedeniyle kendi içyapısına uyarlamada sıkıntılar yaşayan bir ambalaj firmasının 

yine ERP kaynaklarıyla yaptığı iyileştirmeler anlatılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: erp, mrp, manuel, Excel, makro,  

 

APPLICABILITY OF THE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING AND THE SYSTEM 

INTEGRATION IN A MODEL ENTERPRISE 

 

Abstract  

 
Firms hardly keep pace with the technological developments as nowadays it is very dynamic. In this very competitive 

environment, firms have to monitor the innovations at the information systems and make the feasibility and cost study on what 

would be the benefits of such innovations for their firms. While the method of supply chain is so important for the companies 

and the communication of each body in this organization is a mandatory necessity, it is only possible to meet this need by 

information systems. ERP system which has an efficient part in information systems provides benefits for companies in terms 

of time and cost, despite it simplifies the communication and work-flow between bodies by gathering data. In addition to the 

fact that it remarkably simplifies the work load of the enterprises, it is canalized to make the system simple and standardized. 

Although it has many benefits such as time, cost and simplifying the work flow in big projects, some enterprises face some 

problems in integrating their systems to ERP software and they cannot get an efficient performance. In this study, it will be 

explained the improvements which is made through ERP sources, by a packaging company which is having troubles in adapting 

the MRP module in the ERP software to its internal structure, due it its system infrastructure and the process of the order flow.  

 

Keywords: erp, mrp, manual, Excel, macro  
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Özet 
  

Günlük iş akışı içinde, gelişmiş yapılı işletmelerde, kamu kurum-kuruluşlarında, başta üniversiteler olmak üzere diğer 

tüm eğitim kurumlarında ve hizmet sağlayan kuruluşlarda, kurum ile hizmet alan kesim arasında iletişim sorunları 

yaşanabilmektedir. Bu sorunların temelinde; gerekli bilginin etkili bir şekilde gereken yerlere zamanında iletilememesi veya 

ilgililerin eksik bilgilendirilmesi, ilişkili tarafların birbirlerine ulaşamaması, çalışanların karmaşık örgüt yapıları içindeki anlık 

meşguliyet durumları, bulundukları yerler gibi net bilgi verilmemesinin bulunduğu düşünülmektedir. Bu ve bunlar gibi 

durumlar, müşteri kaybı, müşteri memnuniyetsizliği, eksik bilgilendirme ve buna bağlı iş aksaklıkları, çalışanların denetim 

sorunu ve zaman kaybı gibi bir takım olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. İşletmelerde ve kurumlarda halen kullanımda 

olan duyuru panoları günümüz teknolojisiyle beraber etkililiğini kaybetmek üzeredir. Hemen her kuruluşta aktif bir şekilde 

kullanılıyor olsalar bile ulaşabildikleri hedef kitle ve bu kitleye aktarabildikleri düşünüldüğünde pek fazla etkili rol 

oynamadıklarını fark etmek zor değildir.  

Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Proje Grubu tarafından yapılan çalışmada hazırlanan sistem 

Elektronik Pano Sistemi (EPANOOS) bahsi geçen aksaklıklara ve karmaşalara çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, 

yapılan sistem bu getirilerinin yanında akademisyen ve öğrenci arasındaki bağı kuvvetlendirerek başarıyı arttırıcı bir etken 

olarak da kullanılabilecektir.  

Yapılan çalışmada geliştirilmiş ve aktif olarak dört yılı aşkın süredir kullanımda olan EPANOOS sisteminin öncelikli 

hedef kitlesi olan öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ve sistemin daha etkin ve kolay kullanımının sağlanması amacıyla 

kullanılabilirliği incelenmiştir.  

Bu amaç ile bir anket içerinde dört ayrı ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik testleri 

yapılmış ve tamamı için Cronbach Alfa değeri 0.70'in üzerinde çıkmıştır.  

Çalışmanın örneklemi Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır ve çalışmaya katılan öğrenci sayısı 

241'dir. Çalışma sonuçlarına göre sistem memnuniyeti oldukça yüksek olmakla birlikte, sistemin kolay kullanılabilirliği 

konusunda bir takım eksiklikler tespit edilmiştir. Buna göre sistemin yeni versiyonu üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 

Çalışmanın yapıldığı örneklemin darlığı nedeniyle genellenebilirlik özelliğinin düşük olduğu düşünülmektedir. Ancak son 

versiyonun geliştirilmesinden sonra projenin Üniversite’nin diğer birimlerinde diğer Üniversitelerde kullanılmaya başlaması 

durumunda çalışma genişletilebilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Pano, Kağıtsız Bilişim, Kullanılabilirlik, Kullanıcı Memnuniyeti, İnsan Bilgisayar Etkileşimi  

 

Abstract  
 

In daily workflow, in enterprises and institutions, particularly universities and other educational institutions that 

provide services including communication problems can occur. This is considersed on the basis of this problem; failure to 

deliver necessary information to effectively to person or be missing informed, lack of access to each of the related parties and 

t to cause that problems. In such cases, loss of customers, customer dissatisfaction, lack of information and associated business 

failures, the problem of control of employees and a number of negative effects such as loss of time brings. Bulletin boards, 

which are still in use in enterprises and institutions to lose their effectiveness with the current technology. When used 

immediately if they are in an active way in all organizations, even it thought they could reach their target audience and this 

audience is not difficult to realize that they transfer much more effective role to play.  

Commercial Sciences Faculty, Department of Management Information Systems prepared a study named system 

Electronic Board (EPANOOS), it aims to find solutions to the aforementioned shortcomings and confusion. In addition, to 

increase the success of the system by strengthening the link between academics and students in addition to these benefits can 

be used as a factor.  

The studies have been developed in order to ensure the availability and active use of the system's primary target 

audience is students EPANOOS’s satisfaction, and more efficient and easy to use system was examined.  

Includes a questionnaire for this purpose have been developed in four different sizes. The validity of the developed scale and 

reliability tests were conducted and Cronbach's alpha coefficients were above 0.70 for all.  

The study sample consists of 241 Commercial Sciences Faculty students . According to the study, although the system 

satisfaction is very high, a number of deficiencies were identified on the usability of the system. Accordingly it has begun work 

on a new version of the system. Due to the shortness of the study sample is thought to be low generalizability feature. However, 

after the development of the final version of the study can be extended if the system started to be used in the other units of the 

University and other universities. 
 

 Keywords: Electronic Information Boards, Paperless Information Systems, Usability Analysis, Human Computer Interaction.  
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Özet  

 
Bu çalışma, insan kaynakları yönetimin de kullanılan bilgi sistemlerinin “kariyer planlaması ve yetenek yönetimi” süreçlerini 

ne kadar kapsadığını analiz etmek ve değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Amaçlar doğrultusunda, Ankara ilinde (10) ayrı 

sektörde görev yapan “insan kaynakları” personeli ve (10) ayrı sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışan “personellerin” katılımı 

ile kişisel deneyim, algı, düşünce gibi daha derinlemesine yanıtların bulunacağı nitel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma 

“mülakat ve odak grup” süreçlerinde verilen cevaplarla sınırlıdır. Bilgi sistemlerinin personel temini, özlük işleri, performans 

yönetimi, terfi süreçlerinde ve genel kurumsal işlemlerde daha fazla kullanıldığını, “kariyer planlama” ve “yetenek yönetimi” 

süreçlerinde daha az kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: strateji, insan kaynakları, rekabet, teknoloji, bilgi sistemleri  

 

STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON THE USE OF INFORMATION 

SYSTEMS QUALİTATİVE RESEARCH 

 

Abstract  

 
This study is performed to analyze and evaluate how much information systems used in human resources management 

involve ‘‘career planning and talent management’’ processes. In line with this purposes, ‘‘human resources’’ staff from ten 

(10) different sectors and ‘‘employees’’ worked in several positions from ten (10) different sectors in Ankara participated in a 

qualitative study which contains open-ended questions about personal experience, perception and thoughts. The study is 

limited by answers given in ‘‘interview and focus group’’ processes. It is found that information systems are used more in 

staff procurement, personnel affairs, performance management, promotion processes and general corporate operations and 

they are used less in ‘‘career planning’’ and ‘‘talent management’’.  

 

Keywords: Strategy, Human Resources, Competition, Technology, Information Systems  
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Abstract  

 
In this study, we used Hadoop ecosystems to solve massive data analysis problem; moreover, we generate a web 

application based on this analysis. We have implemented a web application, DeuSocial, which collects data from social 

networks, performs temporal analysis on the data, and visualizes the analysis. This social media analysis web application is 

developed for the field of big-data. We investigated whether some of the big data technologies are applicable in practice. For 

this purpose, tweets that are sent from a specific region are saved via Twitter API and text analyses are performed over this 

collected data using Hadoop MapReduce job. This process is repeated in an automated manner and Hadoop analysis results are 

exported to a relational database in order to create visual reports.  

 

Keywords: Social media analysis, Twitter, Hadoop, big data, MapReduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÖKE İLÇESİNİN TEKNOLOJİ HARİTASININ ÇIKARTILMASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SİNECEN 
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Aydın 

mahmut@adu.edu.tr 

 

Arş. Gör. Burak KAYA 
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Aydın 

burak.kaya@adu.edu.tr 

 

Özet  

 
Teknoloji, kendi tarihi yazılmaya başlarken kullanılan ilk harflerden bu yana sürekli olarak ivme kazanarak 

gelişmektedir. Günümüzde günlük yaşamda olduğu kadar pazarlama alanında ve işletmelerin mali ve idari kontrolleri 

hususunda da oldukça büyük bir role sahip hale gelen teknoloji ve özellikle sosyal ağ kullanımı, üreten-tüketen ikilisi arasında 

vazgeçilmez bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeniyse teknolojinin ve işletmelerle ilintili sosyal ağ 

sitelerinin, hem işletmelerle hem de tüketiciyle işbirlikçi bir yapı meydana getirerek taraflar arasında gerçek ve daha kişisel bir 

iletişime imkân sağlamasıdır. Böylelikle hem geri besleme konusunda hem de kaliteli ve rahat hizmet konusunda daha geniş 

bir hareket alanı meydana getirilmiş olup çalışma kolaylığı ve istenilen hizmet hızı yakalanabilmektedir.  

Bu çalışmada, Aydın’ın Söke ilçesindeki işletmelerin teknolojik eğilimleri ve sosyal ağ kullanımları belirli gruplar 

halinde incelenmiştir. Oluşan sonuçlar teknoloji ve sosyal paylaşım sitesi kullanımı ilişkilerinin haritalandırılması ile ileriye 

yönelik çıkarımlar hususunda kolaylıklar sağlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Söke, Teknoloji, Harita, Sosyal Ağ, Şirket.  

 

TECHNOLOGY MAPPING OF SÖKE TOWN 

 

Abstract  

 
Technology has been developing with an increasing acceleration since the day its own history started to be written. 

Today, it has reached to an indispensable point for marketing, between producer-consumer and for the usage of technologies 

and specially social network, that has become pretty important for the companies. The most important reason for this is the 

technology and the social network websites that are connected with companies provides a real and more personal 

communication between sides as it brings collaborative structure between companies and the consumer. So for both feedback 

and quality service, there is a wider space to maneuver which will reduce workload and create work speed.  

In this study, technological tendency and social network usage of companies that are located in Söke/Aydın are 

analyzed. It is expected that these conclusions, when they are combined with mapping the relation between social network 

websites and technology, will be very beneficial for the future works and studies.  

 

Keywords: Söke, Technology, Map, Social Network, Company.  
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Özet  

 
Günümüzde iletişim teknolojileri hızlı bir gelişim göstermektedir. İletişim teknolojilerinin bu gelişimi, sosyal 

yaşamın her alanında etkisini göstermektedir. Özellikle, internet kullanımının yaygınlaşması ve akıllı telefonların gündelik 

hayata girmesiyle birlikte, bireyin sosyal ağ kullanımı ve iletişimini bu ağlar üzerinden sanal bir şekilde gerçekleştirmesi, 

kendini bu ortamlarda var etme çabası yoğun bir şekilde gözlenmektedir. Bireylerin bu ortamlardaki sosyalleşme eğilimi ve bu 

ortamlara yönelik güven algısının, ortamı paylaşan diğer kullanıcılar ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu iletişimden 

etkilendikleri görülmektedir. Sosyal ağlara üye olan bireylerin yapmış oldukları paylaşımların, beğenilmesi ve bu paylaşımların 

başkaları tarafından paylaşılmasının bireyde oluşturduğu kendine güven duygusu, sosyal ağ geliştiricileri tarafından takip 

edilmekte ve analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal ağ sayfaları geliştirilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, internet ve sosyal ağların bireyin sosyal ortamdaki varlığını ve değişen sosyal ilişkilerini analiz 

etmeye yöneliktir. Bu bağlamda Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ve bu ağları kullanan bireylerin inşa ettikleri ideal kişilik 

ile inşa ettikleri bu profiller üzerinden kurdukları ilişkiler analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Yeni iletişim teknolojileri, sosyal ağlar, Facebook, Twitter, sosyal ilişkiler.  

 

NEW COMMUNICATION: EFFECTS OF SOCIAL NETWORKS TO SOCIAL LIFE AN 

EXAMPLE FROM FACEBOOK and TWITTER 

 

Abstcart  

 
Today, new communication technologies are developed rapidly. The development of communication technologies 

affects all area of our social life. Especially use of internet and mobile phones, people have done themselves virtually. They 

communicate each other and this kind of communication is affected people’s socialization process and perception. People who 

shared some kind of information on the web via social media and these sharing things are liked by people. These increases 

confidence of people and it analyses by social network developers . According to the results social networking pages are being 

developed.  

In this study aims to analyse how people’s relationship changes with internet and social network.In this context, 

people who use social media, build their ideal personality so we examined to use their ideal profile for their relation. 

  

Keywords: New communication technologies, Social Network, Facebook, Twitter, Social Relation.  
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Özet  

 
Bulut bilişim, gerekli olduğunda hızlı bir şekilde en uygun kaynaktan servis sağlayıcı ile etkileşime geçerek, 

kaynaklara erişip amaca ulaşmayı esas alan ve farklı dağıtım modellerini kullanan bir uygulama modelidir. Bu alanda en çok 

kullanılan yöntemlerden bazıları (Software as a service –SaaS ), (Platform as a service - PaaS) veya (Infrastructure as a service 

- IaaS) olarak belirtilebilir. Günümüzde birçok örneği gösterilebilecek ‘Bulut Bilişim’ aktif verimliliğinin artırılması ve 

maliyetlerin azaltılması için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bulut bilişimin güvenlik, performans, kullanılabilirlik, 

özelleştirilebilmek gibi özellikleri ve esneklik, düşük maliyet, ölçeklenebilirlik, hizmet kalitesi gibi potansiyel yararları dikkate 

alınmalıdır. Bu çalışmada ilk olarak devlet açısından yönetim, yasal gereklilikler, risk yönetimi, dış kaynak kullanımı, maliyet 

faktörü ve güvenlik konuları ve ikinci olarak bulut bilişimin kullanılan e-Devlet uygulamalarına uyarlanabilmeleri için 

gereksinimleri analiz edilmiş ve bu sonuçlar değişik siyasi yapılara sahip ülkelerdeki uygulamalara uyarlanmıştır. Bu 

karşılaştırmalarda hem avrupa birliği ülkelerinden alınan örnekler, hemde avrupa kıtası dışındaki örnekler kullanılmıştır. 

EDevlet uygulamaları için kullanılabilecek Bulut Bilişim özellikleri, uygulama sırasındaki ve taraflar arasındaki güvenlik 

yönetimi, güvenlik mimarisi yapısı, kullanıcı, erişim ve kimlik yönetimi gibi parametreler bulut bilişim için ana başarı faktörleri 

olarak ortaya çıkmıştır. Bunların dışında çalışmada, eDevlet kullanım alanları ve bulut bilişim dağıtım modelleri arasındaki 

uyumlulukda incelemiş ve modellenmiştir. Günümüzde kullanılmakda olan eDevlet uygulamaları ve bunlara ait özelliklerin 

sınıflandırılması sonunucunda önemli olan unsurun, iyi bir uygulama değil sosyal yapıya uygun ve kullanılabilecek bir 

uygulama olması gerektiği belirlenmiş olup bunun yanında bulut bilişim içinde bu alanda dikkate alınması gereken kriterler 

araştırılmış ve modellenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan model eDevlet uygulamasının bulut bilişim ile desteklenmesi 

durumunda, dikkate alınması gereken kriterleri belirlemekte, bu alanda kullanılabilecek modelleri örneklerle beraber 

sunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: eDevlet, bulut bilişim, modelleme, dış kaynak kullanımı.  

 

CLOUD BASED E-GOVERNMENT. A REQUIREMENTS ANALYSIS 

 

Abstract  

 
For being competitive in global markets and to meet the needs of being competitive in an increasing area of 

globalization, public authorities must think about how to make their services more competitive. One aspect of becoming more 

competitive is investing in emerging technologies such as cloud computing. Cloud computing challenges traditional approaches 

to enterprise application design and management, and promises cost savings combined with an increased agility of IT. In this 

study, after defining general requirements of eGovernment and cloud computing attributes of relevance for government 

applications, eGovernment use cases were designed and categorized according their fit to common cloud deployment models. 

The results of this study revealed that parameters, such as security architecture, identity management and access management 

are key success factors for cloud computing used for governmental processes.  

 

Keywords: eGovernment, cloud computing, modeling, outsourcing.  
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Özet  

 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin son dönemde hızlı bir gelişim göstermesiyle birlikte, kullanıcılar online ortamlarda 

daha fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Online ortamlarda sürekli etkileşim halinde olan bireyler bir çok hizmeti elektronik 

ortamlardan alma yoluna gitmişlerdir. Bireylerin bu tutum ve davranışları belediye hizmetlerinin de online ortamlara 

aktarılmasını hızlandırmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan e-hizmetler anlamında öncü olan bir belediye özelinde e-belediye 

adaptasyonuna etki eden faktörlerin neler olduğunun tespiti ve bu faktörlerin ne derece bir etkiye sahip olduğunun 

belirlenmesidir. Araştırma kapsamında yüz yüze anket yöntemi kullanılmış olup araştırma, Yalova ili ölçeğinde kolayda 

örnekleme yöntemi ile 302 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında teknoloji kullanım yetkinliğinin, 

güven faktörünün, bireysel farkındalığın ve algılanan bilgi kalitesinin e-belediye kabulündeki etkisine bakılmıştır. Bu 

faktörlerden teknoloji kullanım yetkinliği, Algılanan kullanım kolaylığı, bireysel farkındalık ve algılanan bilgi kalitesinin e-

belediye kabulünü olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Güven ve kanyakların kullanımı faktörlerinin için e-belediye 

kabulünde bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: e-belediye, e-devlet, e-belediye kabulü, e-hizmetler  

 

DIGITALIZING MUNICIPALTY AND THE FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE 

OF E-MUNICIPAL : AN AMPRİCAL ANALYSIS 

 

Abstract  

 
The rapid advancement in the information and communications technologies brought about an increase in the users’ 

time spent online. Users those who consistently interact online also resorted to receiving services that are supplied via these 

networks. These types of user behavior expedited the supply of services delivered by the municipalities as well. The aim of 

this study is to determine the factors affecting, and their extent, on the adaptation of e-municipal services, by exclusively 

observing the leading e-municipal service provider. Face to face survey has been conducted with 302 participants using 

convenience-sampling method in Yalova. Within the scope of the research the affects of, the competence of the use of 

technology, confidence factor, self awareness and the quality of perceived information, on accepting e-municipal services have 

been investigated. Among these factors, the results indicate that, the competence of the use of technology, perceived ease of 

utilization, self awareness and the quality of perceived information have a positive affect on the acceptance of e-municipal 

services. The factors, confidence and use of resources are observed to have no impact on the acceptance of e-municipal services.  

 

Key Words: e-municipal, e-government, e-municipal acceptance, e-services  
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Özet  

 
“Bilgi Çağı” olarak adlandırılan çağımızda bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimiyle birlikte bilginin 

paylaşımı ve dolaşımı önemli hale gelmiştir. Bu gelişmeler, her an her şeyden haberdar olma isteği duyan ve takip eden vatandaş 

profilinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Vatandaşlar gün geçtikçe kamusal bilgi ve hizmetlere daha fazla ulaşmak için e-

devlet gibi uygulamalara yönelmişlerdir. E-devlet kapısı, tek bir noktadan tüm kamu hizmetlerine erişim imkânı sunan bir 

internet sitesidir. Sitenin amacı, kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kuruluşlarına bilgi ve iletişim 

teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunabilmektir. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve 

vatandaş odaklı sunumuyla hareket eden bu uygulama ile vatandaşlar kamu kurumlarıyla iletişim kurabilmiş ve bu kurumlara 

aracısız ve fazla zaman harcamadan erişir hale gelmiştir. Ancak zaman içinde vatandaşların ve kurumların uygulamayı etkin 

kullanımı sorun olarak belirmiştir. E- devlet uygulaması, kullanıcıların kendilerine özgü şifreleri ile giriş yapacağı bir uygulama 

olduğu için öncelikle vatandaşların bu sistemi nasıl etkin bir şekilde kullanıldığını bilmesi gerekir. Kullanıcıların etkin 

kullanımı ise uygulamanın hedeflerini gerçekleştirmek için önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Erzurum ili 

örneğinde e-devlet uygulamasının aktif kullanımını ve vatandaşların uygulamaya katılım oranlarını araştırmaktır. Nicel ve nitel 

araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada veri toplama tekniği olan anket yöntemi ve kişisel görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Kullanıcılardan elde edilen bilgiler doğrultusunda uygulamanın kullanım ve katılım oranına SPSS 20 programı 

kullanılarak yüzde ve frekans değerleriyle ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında Erzurum ili ölçeğinde kullanıcıların 

uygulamayı kullanma istekleri, sınırlılıkları ve karşılaştıkları engeller ortaya konulmaya çalışılmış, Erzurum’daki vatandaşların 

e-devlet sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları, sistemi etkin kullanmadıkları sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: E-devlet, aktif kullanım, etkin katılım, bilgi teknolojileri  

 

IN MODERN TECHNOLOGY INTEGRATION, PARTICIPATION AND EFFICIENT USE 

OF CITIZENS TO E-GOVERNMENT APPLICATIONS THAT WAS USED AS "VIRTUAL 

STATE GATE" : IN ERZURUM SAMPLE 

 

Abstract  

 
In our age called as "Information Age", sharing and circulation of knowledge has become crucial with the 

development of computer and internet technology . These developments caused to emergence of citizen profile who succeeding 

and desire to know everything at any moment. Citizens have turned to applications such as e-government to get more public 

information and service day by day. E-government portal is a website that offers the opportunity to access all public services 

from a single point. The purpose of the site, of public services is to offer to citizens, businesses and public institutions an 

effective and efficient manner with the information and communication technologies. Citizens with this application moving 

with citizen-focused presentation and in a common platform, in electronic media of public services, was able to communicate 

with the public institutions and accessed unmediated to these institutions without spending much time. However, in time, have 

emerged as a problem using actively this application of the citizens and institutions. E-government application as an application 

have to log in with their own passwords of users, citizens must know this system how to use effectively. The effective use of 

users is crucial to achieve the objectives of the application. In this context, the aim of the study, in example Erzurum province, 

to investigate the rate of application of active participation and citizen use of e-government applications. In the study was used 

together quantitative and qualitative research methods and was used personal interview and survey as data collection 

techniques. According to the information obtained from the users, to access the application's use and participation, SPSS 20 

software program was used and reached with the percentages and frequencies to ratios. In the light of this informations, in scale 

of Erzurum the province, limitations, obstacles encountered and requirements usage application of users was tried to reveal. It 

was concluded that citizens in Erzurum do not have adequate information about the e-government system and they can not use 

system effectively.  

 

Keywords: E-government, active use, active participation, information technology  
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Özet  

 
Son yıllarda donanım ve yazılım dünyasında ortaya çıkan teknolojik gelişmelere paralel olarak iş ve özel 

yaşamımızda mobil teknolojilerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Eskiden yapılması için bilgisayara ihtiyaç duyulan e-

posta alışverişi, elektronik doküman oluşturma ya da erişim ve buna benzer birçok iş artık zaman ve mekan bağımsız olarak 

mobil cihazlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu yüzden günümüzde birçok kurum çalışanlarına, çeşitli iş faaliyelerinde 

kullanılmak üzere akıllı telefon ve tablet bilgisayar vermektedir. Bu strateji kurumlar için iş gücü verimliliğini arttırmakla 

birlikte belirli bir maliyeti de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda özellikle kurum tarafından sağlanan cihazlarda kullanılan 

yazılımların lisans ücretleri, dönem dönem ortaya çıkan donanımsal arızalar ve bunun oluşturduğu kullanıcı memnuniyetsizliği 

BT yöneticilerini alternatif stratejiler üretmeye itmiştir. Bu stratejilerden biri de son zamanlarda kullanımı oldukça artan ve 

farklı büyüklükteki birçok şirketin de tercih ettiği “Kendi Cihazını Getir” (BYOD)’dir.  

Kendi Cihazını Getir eğilimi temel olarak çalışanların işlerini yaparken kendi cihazlarını kullanmaları durumuna 

verilen isimdir. Henüz yeni ortaya çıkan bir kavram olmasına ragmen eğitim, sağlık, bilgi teknolojileri gibi birçok farklı alanda 

faaliyet gösteren kurumda kullanılan bu strateji, BT karar vericilerinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada BYOD stratejisinin 

avantajlarının ve dezavantajlarının analizi yapılmış, BYOD stratejisini uygulayan kurumlardaki deneyimler paylaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Kendi Cihazını Getir,Mobil Cihazlar, Bilgi Teknolojileri  

 

A NEW TREND FOR IT DECISION MAKERS: BRING YOUR OWN DEVICE 

 

Abstract  

 
With the latest developments of hardware and software industries, mobile technology increasingly finding their way 

into people's lives and hence into the work place. In today’s world, many operations such as e-mail exchange, accessing or 

creating a file can be done by mobile devices instead of PC. Therefore many institutions distribute smart phones or tablet 

devices to their employees to manage corporate data from anywhere at any time. Although this strategy increase work 

productivity, it adds extra cost to IT budget. Especially in recent years, problems such as software license prices, various 

hardware problems and user dissatisfaction force IT decision makers to find alternative strategies. Bring Your Own Device is 

one of these strategies that is increasingly gaining popularity across all sizes of business.  

BYOD is mainly a trend that enables employees to use mobile devices of their choice. Although it’s a new trend, 

BYOD is becoming more popular globally and is implanted in many different areas such as Health, Education, Information 

Technologies. This paper analyze advantages/disadvantages of BYOD. The paper also shares experience of institutions that 

implement BYOD in IT.  

 

Keywords: Bring Your Own Device,Mobile Devices, Information Technologies  
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Abstract  

 
Proliferation of the Internet and mobile devices like smart phones and tablets has dramatically changed the way 

people do business, access information, communicate with each other, and have leisure time on the go. Mobile application have 

become more important than ever in daily life in this regard. It has therefore become a challenge for software vendors to create 

mobile applications that can run on many common mobile operating systems like iOS, Android, and Windows Phone. One 

approach to this problem is to have separate code bases and separate development teams for each platform for the same 

application, which is obviously a costly solution. Therefore, applications vendors continuously seek better long-term 

alternatives. In order to reduce development effort and cost while providing rapid delivery to all application markets at once, a 

preferred alternative is to use a cross-platform mobile application development tool/framework. In this paper, we present an 

elaborate comparison of several popular cross-platform mobile application development tools, namely, PhoneGap/Cordova, 

Xamarin, Appcelerator Titanium, and Smartface App Studio. We provide a pragmatic comparison from different perspectives 

like ease and cost of development including programming language and tool support, end-product capability and performance, 

security, and community support. This comparison aims to support mobile application vendors from a large scale, from 

freelancers to enterprise development teams, when making a choice with respect to their specific requirements and constraints.  

 

Keywords: mobile application development, software development, programming, iOS, Android.  

 

POPÜLER PLATFORMLAR-ARASI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME ARAÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Özet  

 
İnternetin ve akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların yaygınlaşması, insanların iş yapma, bilgiye erişme, 

birbirleriyle iletişim kurma, ve boş zaman geçirme şekillerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu bakımdan mobil uygulamalar, 

günlük yaşamda her zamankinden daha fazla önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla, iOS, Android, ve Windows Phone gibi pek 

çok yaygın mobil işletim sisteminde çalışabilen mobil uygulamalar geliştirmek, yazılım üreticileri için çok zorlu bir iş haline 

gelmiştir. Bu probleme yönelik bir yaklaşım, aynı uygulamanın çalışacağı her bir platform için ayrı bir kod tabanı ve ayrı bir 

geliştirme ekibi oluşturmaktır, ancak bu da açıkça çok maliyetli bir yaklaşımdır. Bundan dolayı, uygulama üreticileri sürekli 

olarak, uzun süreli kullanılabilecek daha iyi alternatifler arayışındadır. Tüm uygulama marketlerine tek seferde ve hızlı teslimat 

sağlarken, geliştirme emek ve maliyetini azaltabilmek için oldukça tercih edilen bir yaklaşım ise bir platformlar-arası mobil 

uygulama geliştirme aracı/çatısı kullanmaktır. Bu bildiride, PhoneGap/Cordova, Xamarin, Appcelerator Titanium, ve 

Smartface App Studio olmak üzere popüler platformlar-arası mobil uygulama geliştirme araçlarının ayrıntılı bir 

karşılaştırmasını sunmaktayız. Programlama dili ve araç desteği dahil olmak üzere geliştirme kolaylığı ve maliyeti, son ürün 

yetenekleri ve performans, güvenlik, ve son olarak topluluk desteği gibi çok farklı bakış açılarından pragmatik bir karşılaştırma 

yapmaktayız. Bu karşılaştırma, bağımsız çalışan programcılardan kurumsal geliştirme ekiplerine kadar geniş bir yelpazade 

mobil uygulama üreticilerine, özel gereksinim ve kısıtlarını da hesaba katarak bir seçim yaparlarken destek olmayı 

amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: mobil uygulama geliştirme, yazılım geliştirme, programlama, iOS, Android.  
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Özet  

 
Bir algılayıcı fiziksel büyüklüğü ölçebilen bir aygıttır. Bir aygıttan alınan ölçüm analog veya sayısal olarak 

yorumlanabilir. Mikro elektronikte küçülme eğilimi ile kablosuz iletişimin birleşmesi sonucu ortaya çıkan sabit, ucuz ve 

özelleşmiş bir veya birden çok algılayıcı yapısına sahip teknolojiye kablosuz algılayıcılar denmektedir. Bu algılayıcıların aktif 

halde kullanılıp, organize çalışmalarıyla kablosuz algılayıcı ağları (KAA) ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, simülasyon 

ortamında müzede üzerine algılayıcı düğüm entegre edilen bir ziyaretçinin oda içindeki konumunun kablosuz algılayıcı ağlar 

vasıtasıyla tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu sistemde KAA vasıtasıyla oda içindeki en yakın eser tespit edilip, tuşlara 

ihtiyaç duymadan otomatik olarak eserle ilgili sesli bilginin ziyaretçiye aktarılması amacıyla tasarlanmıştır. Simülasyonlarda 

çapa düğümlerin konumu oda içinde sabit ve bilinir olup diğer ziyaretçilerin konumları RSSI (Received Signal Strength 

Indication), yöntemiyle belirlenecektir. Gezgin ziyaretçilerin konum tahminleri RSSI yönteminde uygulanan çeşitli 

multilaterasyon teknikleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu teknikler En Küçük Kareler, Cramer-Rao ve Tulip teknikleridir. Söz 

Konusu Lokalizasyon tekniklerinin hibrit bir yapıda kullanılması çalışmayı farklı kılan unsurlardan birisidir. Hibrit yapı 

vasıtasıyla elde edilen lokalizasyon tahmin hatalarının, tekniklerin tek başına kullanılmasıyla elde edilen lokalizasyon 

hatalarıyla mukayesesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma gelecekte müze vb. tarihi eserlerin ziyaretlerinin daha kolay 

olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Simülasyonlarda MATLAB platformu kullanılmış olup, hibrit yöntemlerin 

uygulanması, mukayesesi, uzaklık vb. faktörlerin etkileri analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Lokalizasyon, RSSI, Gezgin, En Küçük Kareler, Cramer-Rao, Tulip,  

 

MUSEUM VISITOR LOCALIZATION MODEL THROUGH WIRELESS SENSOR 

NETWORKS 

 

Abstract  

 
A sensor is a device that can detect and measure physical changes and events in an environment. The measurements 

received from a sensor can be converted into analog or digital values. As the technology provides smaller and cheaper 

microelectronic devices, engineers managed to merge microelectronics with wireless networks and created simple, cheap and 

custom multisensor devices. Those are called as wireless sensors. Wireless Sensor Networks are formed by connecting multiple 

wireless sensors and making them work in an organized fashion. Our goal in this study is to estimate the location of a visitor 

in a museum room using WSN in a simulated environment. The proposed system can also identify pysical objects within the 

proximity of the visitors based on the location information and start narrating the story of the pieces within the museum rooms. 

Beacon nodes are fixed and have known coordinates in the simulated environment. Locations of the visitors are determined by 

using several methods such as Least Mean Square, Cramer-Rao and Tulip which are commonly used for RSSI (Received Signal 

Strength Indication) based location estimation technique. The accuracy of the location estimation depends on the methods being 

used as well as the combination of them when used in a hybrid manner. Our goal in this work is to compare these single and 

hybrid methods to assess the accuracy of them. Our study can be used as a baseline to improve the location estimation within 

vast indoor facilities such as museums and public places. In order to compare hybrid localization methods we used Matlab 

software to analyze and compare the collected datasets.  

 

Keywords: Wireless Sensor Network, Localization, RSSI, Mobile, Least Mean Square, Cramer-Rao, Tulip  
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Özet  

 
Hızla gelişen bilişim teknolojileri, insan hayatının her alanını etkisi altına almakta ve hizmet sektörünün işleyişini 

gözle görülür bir şekilde değiştirmektedir. Bilgisayar teknolojileri sayesinde günümüz işletmeleri müşterilerine yüksek kaliteli 

servis ve geniş ürün seçeneklerini daha düşük maliyetlerle sunabiliyorlar. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemleri hizmet 

sunan ve ticaretle ilgilenen birçok kurum tarafından tutarlı bilgi ihtiyacını karşılamak, kurumsal bir kaynak oluşturmak, güncel 

ve güvenilir veriye ulaşmak ve bilgi sistemlerini olabildiğince tek bir çatı altında bütünleştirme gibi amaçlar için 

kullanılmaktadır. KKP yazılım çözümleri bütünleşik bir veritabanı oluşturarak işletmelerin farklı fonksiyonlarının birlikte 

çalışmasını sağlamaktadır. Kurumlar sadece kendi içlerinde ki iş süreçlerini bütünleştirmek için değil, aynı zamanda 

tedarikçileri ve müşterileri arasında İnternet üzerinden zaman ve yerden bağımsız iletişim kurabilme yeteneklerinden dolayı da 

KKP sistemlerini tercih etmektedirler (Bayraktar, 2006). Türkiye ve Kuzey Kıbrıs halen sanayi, üretim ve hizmet sektörü 

gelişimini sürdürmektedir. Informe Kurumsal İş Çözümleri (2011) tarafından yapılan bir araştırma Türkiye’de KKP yazılımı 

kullanan şirketlerin %77’sinin sanayi , %16’sının hizmet , %7’sinin de ticaret sektöründe olduğunu göstermektedir. Müşteri 

tatmininin temel olduğu ve soyut ürünlerin üretildiği otelcilik sektörü için KKP sistemlerinin belirgin etkileri ve faydaları 

bulunmaktadır. Bu çalışma, gelişmekte olan Kıbrıs adasının kuzeyindeki beş yıldızlı otellerde KKP sistemlerinin kullanımını 

ve kullanılan KKP sisteminin çalışanlar tarafından algılanan başarı düzeyini araştırmaktadır. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs’taki 

tüm beş yıldızlı otellerden toplanan veriler analiz edilerek sonuça ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular adadaki beş yıldızlı 

otellerinin hepsinin bir KKP sistemi kullandığını ve çalışanların çoğunun KKP sistemlerinin başarısı konusunda pozitif 

algılarını olduğunu göstermektedir.  
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USE OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS IN SMALL ISLAND HOTELS 

 

Abstract  

 
Rapidly developing information technologies (IT) are visibly affecting human life in many ways and changing the 

way of service sector operates. Today, business sector can offer high quality customer services and wide variety of products 

for lower prices with the help of IT. Enterprise Resource Planning (ERP) systems are used by many commercial and service 

sector companies to keep consistent information, create corporate resources, access update and reliable data, and integrate all 

information resources. ERP solutions use common database and make different business functions to work together. One of 

the reasons for organisations to prefer the ERP systems is their capability to support organisations to communicate with their  

suppliers and customers independent from time and location via the Internet (Bayraktar, 2006). Industry, production and service 

sectors are still developing in Turkey and Northern Cyprus. Results of Informe Kurumsal İş Çözümleri (2011) research showed 

that 77% of organisations that use ERP systems are in industry sector, 16% is in service sector and 7% is in trade sector. ERP 

systems provide distinctive benefits and effects to hospitality sector where customer satisfaction is fundamental. This study, 

investigates the use of ERP systems and perceived success level of ERP systems by staff who use those systems in five star 

hotels in Northern Cyprus. Data that are collected from all five star hotels in North Cyprus were analysed. Results showed that 

all five star hotels in Northern Cyprus use an ERP system and the perceived success level of these systems is high. 

  

Keywords: ERP, Small Island Hotels, Northern Cyprus, Information Technologies  
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Özet  

 
Teknolojnin gelişmesi ve yaşanan küreselleşmeyle birlikte artan rekabet koşulları içerisinde firmalar rekabet 

üstünlüğü sağlamak için tüketici ile bire bir iletişimi gerekli kılan müşteri ilişkilerini geliştirmeye başlamışlardır. Günümüzde, 

değişen pazar koşulları zamanla tüketicilerde de bir dönüşüme neden olduğundan, değişen tüketicilerin istekleri dikkate 

alınarak pazarlama ve satış koşulları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu durum firmaları etkili müşteri ilişkileri yönetimi 

süreçleri geliştirmeye yönlendirmektedir. Firmalar, etkin müşteri ilişkileri yönetimi aracılığıyla değişen tüketici kitlelerinin 

dikkatlerini çekebilmekte ve tüketicilerin müşteriye dönüştürülmesi ve mevcut müşterilerin bağlılıklarının geliştirilmesi gibi 

çeşitli amaçlarına bu çerçevede ulaşabilmektedirler. Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları sayesinde dünyanın bir ucundan 

diğer ucuna kadar, potansiyel müşterilere ulaşılabilmekte ve bu müşterilerle ilişkiler etkin biçimde yürütülebilmektedir. Bu 

bağlamda çalışmamızda müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ve bu sistemlerin online olarak yürütülmesi üzerine geliştirilen 

literatür incelenmektedir. Bununla birlikte online alışveriş siteleri çerçevesinde internet üzerinden gerçekleştirilen müşteri 

ilişkileri yönetimi uygulamaları incelenmekte ve konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: CRM, Müşteri, CRM Sistemleri, E-MİY vb.  

 

CUSTOMER RELATIONSHIPS MANAGEMENT ON ONLINE SHOPPING SITES 

 

Abstract  

 
Improvement of technology and within the rivalry conditions increased due to globalization, companies have begun 

improving customer relations which necessitate one-to-one communication with customer in order to provide a competitive 

advantage. Nowadays, as changing market conditions cause transformation on customers in time, considering changing wishes 

of customers, marketing and sales terms are being struggled to be constituted. This case refers companies to improve efficient 

customer relationships management processes. Companies are able to draw attention of crowd of changing consumers and 

reach their various aims such as transforming consumers into customers and improving loyalty of existing customers by the 

mediation of effective customer relationships management in this context. By means of customer relationships management 

software, potential customers can be reached in all over the world and relationships with those customers can be maintained 

effectively. Within this context, in this study customer relationships management systems and literature which was improved 

on maintaining those systems online is being investigated. In addition to this, customer relations management applications on 

online shopping sites are being examined and a general evaluation relating to the subject is being carried out.  

 

Keywords: CRM, Customer, CRM Systems, E-CRM vb.  
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Özet  

 
Dijital bir kültürün eşiğinde olduğumuz günümüz dünyasında temel belirleyici faktörün teknoloji ve özellikle de 

bilişim teknolojileri olduğu söylenebilir. Bu durumda teknolojiyi etkili bir biçimde kullanmak, bireysel, toplumsal ve ekonomik 

faydaya dönüştürmek son derece önemli hale gelmektedir. Çalışmada ana hatlarıyla ele alınacak olan dijital okuryazarlık; dijital 

teknolojileri etkili bir biçimde kullanarak bilgi üretmek, bilgiye ulaşmak ve ulaşılan bir bilgiyi etkili bir biçimde kullanabilmeyi 

gerektirmektedir. Çalışma boyunca dijital okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve bu doğrultuda geliştirilen yaklaşım ve 

uygulamaların neler olduğundan bahsedilecektir. Dijital teknolojiler artık hayatın her alanında kendini göstermektedir. Finans 

sektöründen medya sektörüne, eğitimden devlet uygulamalarına kadar her alanı etkilemeye başlayan dijital dünyada bireylerin 

yolunu bulabilmesi öncelikle teknolojiyi çok iyi kullanabilmelerinden geçmektedir. Dijital okuryazarlık, dijtal teknolojilerin 

hayatın her alanına etkili bir şekilde uyarlanmasında bireysel yetkinlik ve sorumlulukların geliştirilmesi yönünde önemli bir 

noktada durmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: dijital kültür, dijital okuryazarlık, enformasyon teknolojisi, eğitim teknolojisi.  

 

DIGITAL LITERACY APPROACHES AND PRACTICES 

 

Abstract  

 
The main determinant in today’s world, where we are at the point of a digital culture, is technology, especially 

information technology. That makes it highly important to use technology effectively and turn it into individual, social, and 

economic benefits. Digital literacy, which is focused on generally in this study, requires producing knowledge, accessing 

knowledge, and using the accessed knowledge effectively through an efficient use of digital technology. The study will present 

what is digital literacy, its importance, and digital literacy practices the applications and the approach developed in this 

direction. Digital technology manifests itself in every field of life. Individuals can find their way only through a very good use 

of technology in the digital world where every field from finance and media to education and state practices is affected by 

technology. Digital literacy is important for adapting digital technology to every field of life effectively and developing 

individual competence and responsibility.  

 

Key Words: digital culture, digital literacy, information technology, educational technology.  
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Özet  

 
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi); Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili 

kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde 

kendi bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e- Dönüşüm 

sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.  

Adalet Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlarda yapılan her türlü işlemin UYAP üzerinden gerçekleştirildiği 

günümüzde, hukuk üzerine eğitim alan öğrencilere iş hayatına atılmadan önce UYAP’ın öğretilmesi önemli bir hale gelmiştir. 

Her otomasyon sistemi kurulduktan sonra onun eğitimi kaçınılmaz olduğu gibi UYAP’ın öğretimine yönelik de Adalet Meslek 

Liselerinde ve Adalet Meslek Yüksekokullarında, ‘UYAP’ ders olarak bazı müfredatlarda yer almaya başlamıştır. Ancak teknik 

ve yasal nedenlerle dersler uygulamalı olarak verilemediğinden istenen verim tam olarak elde edilememektedir.  

Bu çalışmada Adalet sisteminin işlemesinde vazgeçilmez bir unsur haline gelen UYAP’ın Üniversitelerin Adalet 

Meslek Yüksekokulu ve Hukuk Fakülteleri müfredatlarında zorunlu dersler arasında yer alması ve derslerin uygulamalı olarak 

verimli olabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ve akademik çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: UYAP, Bilişim Sistemleri, Hukuk.  

 

GIVING NATIONAL JUDICIARY INFORMATICS SYSTEM AS A LECTURE AT THE 

UNIVERSITIES LAW DEPARTMANTS 

 

Abstract  

 
UYAP (National Judiciary İnformatics System ) is the e-justice information system that provides an internal 

automation as hardware and software to central and provincial organisations and related agencies of ministry of justice and all 

judiciary and administrative support units at one hand, on the other hand provides an external integration to the public 

instutitions and organisations which established their own informatics system smilar to UYAP in the process of e-

transformation.  

Nowadays, Ministry of Justice and its related agencies carry out all their procedures through UYAP. That’s why it’s 

become important that lecturing the UYAP to law students before they got in to the bussiness. After the establishing an 

automation system it is necessary to train others about the system. Today, UYAP has been take a part as a lecture in the some 

of the cirriculums of the vocational high schools of justice or vocational schools of justice. however, the desired efficiency can 

not be fully reachable due to the unuse of the practice of UYAP in the lectures by the technical and legal reasons.  

In this study, we want to notice that; it is necessary to make legal arrangements and academic studies to create an 

efficient and practical UYAP lectures and make UYAP a required lessons for vocational schools of justice and law faculties. 

As a must for the process of justice system.  

 

Keywords:UYAP, İnformation Systems, Law.  
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Özet  

 
Ameliyathane malzeme yönetimi süreci, operasyonel hizmetlerin sunulmasında kullanılan ilaç, tıbbi malzeme ve 

tıbbi sarf malzemesi gibi ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi (ana depolardan), stoklanması, muhafazası, dağıtımı, 

kullanımı ve envanter işlemlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda ilk dikkat edilmesi gereken ihtiyaçların belirlenmesi ve doğru 

karşılanmasının sağlanmasıdır.  

Bu çalışma, ameliyathanelerde kullanılan operasyon bazlı malzemeleri yeniden düzenleyerek, etkin stok yönetimini 

sağlayacak modüler ve esnek yapıya sahip bir ürün ağacı olan ameliyathane operasyon reçetelerini (AOR) tasarlayıp yeni bir 

yönetim bilişim sistemi geliştirerek, kullanıcılara randevu sistemi ile cerrahi operasyonlarda kullanılan malzemelerin 

planlanmasının ve tedarikinin sezgisel yöntemlerle değil gerçek verilerle yapılabileceğini göstermektedir. Önerilen bütünleşik 

bilişim sistemi ile ilgili uygulama çalışmaları Ege Bölgesi’nde hizmet veren bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. 

Geliştirilen sistemde AOR’ler, ameliyatlarda görev alan operatör doktorların, kişisel tercih ve yeteneklerine göre seçim 

yapabileceği birleşik bir yapı şeklinde tasarlanmış ve geliştirilen randevu sistemine aktarılmakta, bu sistem de hastanenin 

mevcut yönetim bilişim sistemine entegre edilerek, AOR’lerin uygulamaya geçmesi desteklenmektedir. 
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INTEGRATION OF OPERATION ROOMS’ BILLS’ OF CASE TO THE EXISTING 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT AN UNIVERSITY HOSPITAL 

 

Abstract  

 
Operation room materials management process includes; specifying the needs of medicine, medical equipment and 

medical consumable materials which is used for serving operational services and supplying the needs (from the master depots), 

stocking, protecting, distributing, usage of the materials and inventory processes. Within this scope, the first thing to consider 

is specifying the needs and supplying to cover it in a suitable manner.  

This study proposes that it is possible and better to plan and procure the materials in surgical operations with the help 

of appointment system by using real data instead of intuitive methods, re-orginizing the operation based material management, 

and designing Bill of Case (BOC) within this management process. The application related to the proposed integrated 

information system is carried out in a university hospital rendering services in Aegean Region. The proposed BOC approach 

is structured and customized based on the personal preferences of the surgions for different types of operations. A novel new 

information subsystem is also developed based on appointment planning of doctors for surgical operations in order to support 

the implemention of bill of cases within the current management information system.  

 

Keywords: Bill of Case, Operation Room, Hospital Information System.  
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Özet  

 
Ülkelerin en önemli amaçlarından birisi sağlıklı bireylerden oluşan refah toplumunun oluşturulmasıdır. Bu hedefe 

ulaşabilmek ancak iyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda“21. Yüzyılda Herkese Sağlık 

Stratejileri”nin temeli, 1978 yılındaki Alma-Ata Konferansı’nda atılmıştır. 1995 yılında toplanan Dünya Sağlık Örgütü 97. İcra 

Kurulu, 21.yüzyıla hazırlıklı girmek ve “Herkese Sağlık Stratejileri”nin yenilenmesini sağlamak amacıyla bir girişim başlatma 

kararı almıştır. Alma-Ata Konferansı’nın sonuçları ve 2020 yılına doğru temel eğilimler değerlendirilerek, 2020 yılına kadar 

“Herkese Sağlık Politikaları” geliştirilerek bunları gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Bu politikaların 18. Maddesi 

“Sağlık İçin İnsan Kaynakları Geliştirilmesi” olarak belirlenmiş ve 4 alt başlıkta bu hedef politikalar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda içinde bulunduğumuz bilgi çağında her alanda olduğu gibi sağlık sisteminin de iyi bir şekilde yönetilmesinde 

insan kaynakları, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi içinde insan kaynakları yönetim bilgi 

sistemleri son derece önemlidir. Bu amaçla çalışmada sağlık kurumları için örnek bir İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM 

BİLGİ SİSTEMİ modeli geliştirilmeye çalışılmıştır.  
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A STUDY FOR DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEM FOR HEALTH ORGANISATIONS 

 

Abstract  

 
One of the most important objectives of countries is to build a welfare society consisted of healthy individuals. 

Accomplishing this objective barely comes true with a good organized health system. In this context, “Health for All in The 

21st Century” was firstly established in Alma-Ata conference in 1978. World Health Organizations’ 97th Executive Board 

which was gathered in 1995 made a decision to launch an initiative in order to make ready for 21st century and to renew “Health 

Strategies for All”. By evaluating results of Alma-Ata conference and base drifts towards 2020, “Health Policies for All” were 

developed and the strategies were designated for achieving these policies. 18th article of these policies was determined as 

“Human Resource Development for Health” and was explained with 4 sub-headings. In this respect, human resources are very 

important to manage resplendently health system in today’s information age as in all areas and as to manage human resource 

effectively and productively human resource management information system is vital. For this purpose, in this study, a human 

resource management information system model was tried to be developed for health organizations.  

 

Keywords: Health, Information Technologies, Human Resource Management Information System in Health  
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Özet  

 
Ülkemizde sağlık alanında bilişim kullanımı giderek yaygınlaşmakta, kağıt temelli sistemlerden bilişim temelli 

sistemlere geçiş her geçen gün hızlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda geliştirdiği Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (e-

Sağlık) uygulamaları kapsamında, sağlık kurumlarından verilerin toplanmasını sağlayan Sağlık-Net Portalı; ülke genelinde 

kullanılacak kodlama ve sınıflandırma sistemlerini içeren ve terminoloji birliği sağlayan Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS); 

ortak kodlama standardı ile birlikte çalışabilirliği sağlayan Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS); Sağlık-Net ile sahadan 

toplanan veriler ile analiz, raporlama ve değerlendirme yapabilen Karar Destek Sistemi (KDS); reçete işlemlerini kağıttan 

elektronik ortama taşıyan e-Reçete Sistemi; sağlık sistemine ait insan, malzeme vb. tüm kaynakların kayıtlarının tutulduğu 

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS); sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirilen e-

Eğitim Sistemi; tıbbi verinin özellikle danışma amacıyla telefon veya internet aracılığıyla taşınmasını sağlayan Teletıp Sistemi, 

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden internet üzerinden ya da telefonla randevu almayı sağlayan 

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS); birinci basamak sağlık kuruluşlarından veri toplamayı amaçlayan Aile Hekimliği 

Bilgi Sistemi (AHBS); hastanedeki sağlık hizmeti ve idari işlerin sürdürülmesinin kolaylaştırılmasını amaçlayan Hastane Bilgi 

Sistemleri (HBS) ve son olarak da kişilerin kendi elektronik sağlık kayıtlarına erişebilmeleri ve onay verdikleri kişilerle 

paylaşabilmelerine imkan sağlayan, tıbbi özgeçmişini bir yerde toplayarak farklı sağlık kuruluşları tarafından konulan teşhis, 

yapılan tedavi, verilen reçete ve ilaç bilgilerinin tutulduğu ve gereksiz tetkik tekrarlarının önüne geçmeyi hedefleyen e-Nabız 

projesi hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada bu projelerle ilgili açıklamalar, kullanılan teknik ve standartlar ile aralarındaki veri 

alışverişinin nasıl sağlandığına dair bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de e-Sağlık öncesinde sağlık bilişimi alanında yapılan 

projeler ve Sağlık Bakanlığı’nın yakın gelecekte hayata geçirmeyi planladığı iyileştirmelerden bahsedilecektir.  
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DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF HEALTH INFORMATICS IN TURKEY 

 

Abstract  

 
The IT use in health domain is becoming widespread, transition from paper -based systems to IT-based systems is 

accelerating every day. In scope of applications of National Health Information System (e-Health) which is recently developed 

by Health Ministry, Health-Net portal which provides collection of data from health institutions, National Health Data 

Dictionary (NHDD) which includes coding and classification systems used country wide and provides terminology unity, 

Health Coding Reference Server (HCRS) which enables interoperability with common coding standards, Decision Support 

Systems (DSS) which is capable of analysis, reporting and evaluation with the data collected by Health-Net, e-Prescription 

System which carries prescription from paper based operations to electronic medium, Core Resource Management System 

(CRMS) where records of all resources belonging to health system like human, materials etc. are kept, e-Education System 

which is carried out to facilitate in-service training of health personnel, Telemedicine System which enables transportation of 

medical data via telephone or internet especially for the purpose of consultation, Central Physician Appointment System 

(CDAS) which allows to make appointments from Hospitals of Health Ministry and Dental Health Care Centers by phone or 

via the internet, Family Medicine Information System (FMIS) which aims at collecting data from primary health care 

institutions, Hospital Information Systems (HIS) which aims to facilitate the sustainability of health care and administrative 

jobs in hospitals, finally e-Pulse which enables people to reach their own electronic health records (EHRs), share with others 

they approve, and aims to prevent the unnecessary repetition of tests by gathering diagnosis, treatment, prescriptions and drug 

information from different health institutions into medical history of patients are put into practice. In this study, explanation 

about these projects and information about exchange of data among them with techniques and standards used is provided. 

Furthermore, the projects conducted in the field of health informatics before e-Health in Turkey and the improvements that 

Health Ministry plans to put into practice in the near future are mentioned.  

 

Keywords: IT use in health, e-transformation, e-Health, Health-Net, interoperability  
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Özet  

 
Bilgi ve iletişim teknolojileri dünya genelinde günlük yaşamın hemen tüm alanlarında yaygın bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır. Günümüzde insanlar iletişimden eğlenceye, eğitimden sağlığa kadar farklı amaçlarla bu teknolojilerden 

yararlanmaktadır. Bu teknolojiler, her geçen gün işlem hızı ve kapasitelerinin artması ve maliyetlerinin düşmesi ile birlikte, 

işletmeler tarafından da iş süreçlerinin iyileştirilmesinde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat her işletme bu 

teknolojik gelişmelere aynı hızda ayak uyduramamıştır. Bazı işletmeler teknolojik gelişmeleri takip edip hızlı bir şekilde 

benimserken, bazı işletmeler bu konuda yavaş davranarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlayabileceği avantajlardan 

yararlanamamaktadır. Gerek bireylerin gerekse işletmelerin, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimleri ve kullanımları 

arasındaki önemli farklılıklar dijital uçurum kavramı içerisinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUİK) tarafından düzenlenen Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları kullanılarak ülkemizde 

faaliyet gösteren işletmelerde sayısal uçurum incelenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: sayısal uçurum, işletme  

 

THE DIGITAL DIVIDE IN ENTERPRISES IN TURKEY 

 

Abstract  

 
Information and communication technologies have become an essential part of all aspects of life, worldwide. Today, 

people use these technologies for various purposes; from communication to entertainment, from education to health. 

Information and communication technologies have been also used extensively by businesses in order to improve their business 

processes. However many businesses have not kept pace with these changes. While some businesses have embraced 

information and communication technologies, some businesses remain slow to adopt these technological advances and cannot 

benefit from the advantages of these technologies. Significant differences between people, enterprises regarding the access and 

the use of information and communication technologies are addressed in the concept of the digital divide. In this study, the 

digital divide in enterprises in Turkey is explored, by using ICT Usage Survey in Enterprises, carried out by Turkish Statistical 

Institute (TurkStat).  
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Özet  

 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hızla yaygınlaşmakta ve birçok sektörü de etkisi altına almaktadır. 

BİT’ne erişim konusunda toplumlar arasında veya bir toplumdaki gruplar arasında eşitsizliklerin yaşandığı gözlenmektedir. 

BİT’ne erişimde yaşanan bu eşitsizlikler “sayısal uçurum, sayısal bölünme, sayısal eşitsizlik” gibi kavramların girmesine neden 

olmuştur. Sayısal uçurum, ülkelerin gelişmişlik durumlarını ortaya koyan önemli göstergelerden birisidir. Bu araştırmada 

Türkiye’deki sayısal uçurumu araştırmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinden faydalanılmış ve farklı 

değişkenler ele alınarak ülkemizdeki BİT kullanımına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Ayrıca küresel olarak ülkeler arasındaki 

sayısal uçurum durumlarını incelemek için de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 2015 ve daha önceki 

yıllara ait verileri kullanılmıştır. Ayrıca ITU’nun ülkelerin BİT alanındaki gelişimlerini izlemek için hazırladığı BİT Gelişme 

Endeksi -ICT Development Index (IDI)’ne ait verilerden faydalanarak küresel ve bölgesel olarak sayısal uçurum 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sayısal Bölünme, , Bilgi ve İletişim Teknolojileri, BİT Gelişme Endeksi.  

 

DIGITAL DIVIDE IN TURKEY AND THE WORLD 

 

Abstract  

 
Nowadays, information and communication technology (ICT) spread rapidly and many sector is also under the 

influence. About access to ICT, it is observed that there are inequalities between societies or between groups in a society. 

Inequalities in access to ICT, IT field, "digital gap, digital divide, digital inequality" has included such concepts. The digital 

divide is one of the important indicators demonstrating the development status of countries. In this study, in order to investigate 

the digital divide in Turkey , Turkey Statistical Institute data have been benefited and the findings of regarding use of ICT were 

obtained by taking different variables. In addition, as the global, to examine digital divide situations between countries, data 

for 2015 and previous years were used by the International Telecommunication Union (ITU). Also, digital divide evaluation 

has been made global and regional by benefiting from data of ICT Development Index (IDI) that prepared by the ITU to monitor 

the development in the ICT field for the country.  

 

Keywords: Digital Divide, Information and Communication Technologies, ICT Development Index.  
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Özet  

 
Günümüzün zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) 

teknolojinin olanaklarından faydalanması bir zorunluluğa dönüşmüştür. Yenilikçi teknolojiler, KOBİ’lerin rekabet avantajı 

elde ederek verimlilik ve karlılıklarını artırmalarında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda bulut bilişim, KOBİ’lere düşük 

maliyet, kolay yönetim ve verimlilik gibi çeşitli avantajlar vadeden bir yeniliktir. Bulut bilişim hizmetlerini kullanan KOBİ’ler, 

sunucu bilgisayarlar ve yazılımları satın almak, kurmak ve bakımıyla uğraşmak zorunda kalmadan, hizmet satın alarak ve 

sadece kullandıkları hizmetlerin bedelini ödeyerek bilişim ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bulut bilişim, kullanım düzeyine 

göre ücret ödemenin yanı sıra, kurumlara bilgi teknolojileri yatırımlarında esneklik, kullanıcılara ise kaynak paylaşımı gibi 

imkânlar sunmaktadır. Bulut bilişim sayesinde her büyüklükteki kurum, düşük maliyetli felaketten kurtarma, iş sürekliliği ve 

her yerden bilgiye erişim becerileri kazanmakta ve böylece hem kurumsal hem de bireysel bazda performans ve verimlilik 

artışı gibi avantajlar elde etmektedirler.  

Bulut bilişimin KOBİ’lere sağlayacağı potansiyel faydalar göz önüne alındığında, KOBİ’lerde bulut bilişimin 

benimsenmesi ve yayılması ile ilgili faktörlerin neler olduğunun ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 

KOBİ’lerde bulut bilişimin benimsenmesi ve yayılımıyla ilgili faktörler, konuyla ilgili literatürde öne sürülen farklı model ve 

kuramlara dayalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla “Yeniliğin Yayılımı Teorisi” (Rogers, 2010), “Bilgi 

Teknolojisi Yeniliğinin Benimsenmesi Teorisi” (Moore ve Benbasat, 1991), “Teknoloji-Örgüt-Çevre Çerçevesi” (Tornatzky 

vd., 1990), “Teknoloji Kabul Modeli” (Davis, 1989) ve “Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli” (Venkatesh vd., 

2003) temel alınarak, ISI Web of Knowledge veri tabanında son on yıl içinde KOBİ’lerde bulut bilişimin benimsenmesi ve 

yayılımıyla ilgili yapılan çalışmalar taranmıştır. Tarama sonucunda elde edilen çalışmalar içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. Analiz dört ölçüte göre yapılmıştır. Bunlar; 1) Çalışmada temel alınan kuram ya da model, 2) Kullanılan 

araştırma yöntemi, 3) Veri analizleri ve testler ve 4) Yayılım ve benimseme süreciyle ilişkili olduğu ileri sürülen 

faktörler/değişkenlerdir. Bu çalışma sonucunda KOBİ’lerde bulut bilişimin benimsenmesi ve yayılımıyla ilgili en çok 

kullanılan model ve kuramın Teknoloji Kabul Modeli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmaların çoğunluğunun nicel 

içerikli olduğu ve genelde anket yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda kullanılan analiz yöntemleri ve testlerin 

ise daha çok yapısal eşitlik modeli ve regresyon analizi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen en önemli 

bulgu ise KOBİ’lerde bulut bilişimin benimsenmesi ve yayılımı ile ilgili en çok incelenen faktörlerin; yarar algısı, kullanım 

kolaylığı, sosyal etki ve kolaylaştırıcı faktörler olduğudur.  
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FACTORS RELATED TO CLOUD COMPUTING ADOPTION AND DIFFUSION IN SMEs: 

A CONTENT ANALYSIS 

 

Abstract  

 
In order to survive in today's challenging competitive environment, it is a necessity for SMEs (small and medium 

enterprises) to benefit from the opportunities provided by technology. Innovative technologies have an important role in 

increasing SMEs’ productivity and profitability and thereby gaining a competitive advantage. In this respect, cloud computing 

is an innovation promising several advantages like low cost, easy administration and productivity. SMEs using cloud computing 

services access information technology services and only pay for the services they use without making investments in servers 

and software, installations, maintenance and administration. In addition to payment based on usage, cloud computing offers 

organizations flexibility in information technology investments and resource sharing among users. By using cloud computing, 

organizations of all sizes will improve their abilities in low-cost disaster recovery, business continuity and information access 

from anywhere and thereby gain advantages such as performance and productivity increases in both organizational and 

individual levels.  

Considering all the potential benefits that cloud computing offers to SMEs, it is important to determine factors related 

to adoption and diffusion of cloud computing in SMEs. In this study, such factors are investigated by examining different 

models and theories in the relevant literature. For this purpose, based on relevant theories and models such as “Diffusion of 

Innovation Theory” (Rogers, 2010), “Adoption of Information Technology Innovation Theory” (Moore and Benbasat, 1991), 

“Technology-Organization-Environment Framework” (Tornatzky et al., 1990), “Technology Acceptance Model” (Davis, 

1989) and “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (Venkatesh et al., 2003), all the literature of the last ten 

years in ISI Web of Knowledge database were searched. After that, selected studies were analyzed using content analysis. The 

analyses are performed based on these four criteria: 1) the theories and the models on which the study is based 2) the research 

methods used, 3) data analyses and tests performed, and 4) factors which are claimed to be related to adoption and diffusion. 



As a result of this study, it is found that the most widely used model for the adoption and diffusion of cloud computing by 

SMEs is Technology Acceptance Model. Furthermore, it is shown that the majority of studies are quantitative and use survey 

methods. Another finding is that the most commonly used analyses in the studies are structural equation modeling and 

regression analysis. Finally, the most important finding of this study is that perceived usefulness, perceived ease of use, social 

influence and facilitating factors are the most commonly studied factors in the literature related to adoption and diffusion of 

cloud computing in SMEs.  

 

Keywords: Cloud Computing, SMEs, Diffusion of Innovations Theory, Technology Acceptance Model.  
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Özet 

 
Bulut bilişim, sanal kaynakların standartlara dayalı şekilde yönetilmesini sağlanan teknoloji evrimini ifade eder. Bu 

teknolojinin bundan sonraki evrimleşmesinde otonom etmenlerin, insan müdahalesi olmadan birbiriyle bilgi alış-verişi 

yapabilmesi önemli adımlardan biri olacaktır. Bu durumda, web servislerinin, öğrenen sistemler kullanılarak maliyet hesabının 

yapılması ve bu sistemin kendisni güncelleyebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, bulutta çalışan ve kendini güncelleyen bir 

öğrenen sistemin altyapısı ortaya konmaktadır. Böyle bir sistemin, fiyatlama parametrelerinin tahminlemesinin fazla sapma 

göstermediği ve bu şekilde dinamik fiyatlamanın, dolaysısıyla otonom etmenler arasında mikro alışverişle veri aktarımının 

mümkün olabileceği gözlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, Web Servisleri, Maliyet Tahmini  

 

CLOUD COMPUTING SERVICES COST ESTIMATION 

 

Abstract  

 
Cloud computing is the technological evolution allowing virtual resources to be used through standard interfaces. 

The next step in the evolution of cloud computing is the ability of autonomous agents to exchange information without the 

need for human intervention. For that purpose, it is imperative that web services employ self-updating machine learning systems 

for cost analysis. In this work, the foundations for such a self-updating machine learning system operating in the cloud has 

been laid out. It has been observed that the estimated dynamic cost parameters of the system do not exhibit much variance; and 

thus it is deemed possible for autonomous agents to exchange information via micro transactions.  

 

Keywords: Cloud Computing, Web Services, Cost Estimation  
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Özet  

 
Günümüzde şirketlerin bir çoğu bilişim dünyasının yeniliklerini bünyesine katarak rakiplerine karşı rekabet avantajı 

elde etmeyi ve bu yeniliklerden fayda sağlamayı amaçlamaktadırlar. Özellikle bilgi dağıtan, veri merkezi işlevi gören, bilgiden 

fayda sağlayan işletmelerin sanallaştırma teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri artık zaruri bir ihtiyaç. Bu alanda bilişim 

aygıtları arasında bilgi paylaşımını sağlayan, herhangi bir yazılım veya depolama merkezi gerektirmeksizin bilgiye erişim 

imkanı veren ve BT dünyasında önümüzdeki süreçte birçok alanda etkilerini gördüğümüz ve göreceğimiz Bulut Bilişim 

kavramı öne çıkmaktadır. Bulut Bilişimin veri havuzlarına anında erişim, veri merkezlerinin daha iyi kontrolü, sürekli 

yenilenmesi gerekmeyen BT altyapısı ve bilgi teknolojilerinin düşen maliyetleri gibi birçok avantajının yanı sıra işletmeler 

açısından özellikle güvenlik konusunda henüz giderilemeyen bazı endişeleri barındırmaktadır. Çünkü bir şirketin tüm BT 

altyapısının veya uygulamalarının çevrim içi ağ erişimi ile paylaşıma açılması, gizli kalması gereken bilgilerin ele geçirilmesi 

gibi ciddi riskleri de beraberinde taşımaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle ‘Bulut Bilişim’ kavramı, altyapı ve hizmet modelleri açıklanmış ardından makalenin ana 

teması olan özellikle bulut güvenliği noktasında teknik olarak ne gibi açıkların olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bulut Bilişim 

kullanımında güvenlik sorunlarının işletme faaliyetleri üzerindeki olası etkileri üzerinde durulmuş, güvenlik açısından bulut 

bilişim kullanımında işletmelerin nasıl bir yaklaşım içinde olmaları gerektiği, bulut bilişim hizmet sağlayıcılarında aranması 

gereken kriterler sıralanmıştır. Son olarak işletmeler tarafından aranması gereken ölçütler arasında saldırı tespit sistemi (IDS) 

ağ ve sunucu temelli olarak incelenmiş olup buluttaki güvenlik sorunları açısından önemi üzerinde durulmuştur. Bulut 

ortamındaki tehditleri, güvenlik riskleri ve korunma yöntemlerinden bahsederek işletmelerin bulut sağlayıcıları ile ikili 

anlaşmalarında değerlendirmeleri gereken kriterler hakkında bilgi sahibi olmaları ve faaliyetlerindeki riskleri en aza indirmek 

amaçlanmıştır. 
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SECURİTY ISSUES IN CLOUD COMPUTING AND ITS POSSIBLE EFFECTS ON 

BUSINESS OPERATIONS 

 

Abstract  

 
Many of today's companies by incorporating the innovations of the world of information technology to gain a 

competitive advantage with its competitors and aims to benefit from these innovations. In particular, for data centers and similar 

companies to follow innovations in virtualization technology, is now a necessity. In this area, the concept of cloud computing 

stands out, that allows the sharing of information between computing devices, which allows access to information without 

requiring any software or storage center and we see the impact in many areas of the IT world in the coming period. Although 

there are many advantages such as get immediate access to data banks, better control of data centers, not requiring constant 

renewal of the IT infrastructure, decreasing cost of information technology there are some concerns in terms of businesses 

about security, especially not resolved yet. Because unbundled access to the all company online network of IT infrastructure 

or application poses serious risks such as the seizure of information to be kept confidential.  

In this study firstly concept, infrastructure and service models of Cloud Computing explained following revealed the 

cloud computing challenges which is the main theme of this article. The use of cloud computing in enterprises should be how 

to approach, what their responsibilities are listed as the cloud computing service provider. Finally, have been mentioned in the 

technical perspective intrusion detection systems (IDS) as a service. With revealing criteria in the bilateral agreements with 

cloud providers of businesses intended to minimize risks in the activities.  
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Özet  

 
Bu çalışmada Türkiye bağlamında bilişim teknolojileri (BT) ile iş stratejileri uyumuna yol açan örgütsel faktörler 

incelenmektedir. Çalışmada ölçülen faktörler literatürde BT ve iş stratejileri uyumuna katkısı olduğu ampirik olarak test edilmiş 

faktörlerden elde edildi. Bir anket uygulaması yapıldı ve Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı orta ve büyük ölçekli firmalarda 

görevli 71 üst düzey yöneticilerden söz konusu on faktör hakkındaki görüşleri alındı. Ayrıca firmaların bu faktörlerdeki 

algılanan başarısı ile firmaların bilişim teknolojileri(BT) uyum puanları korelasyon analizine tabi tutulup bu faktörlerin reel 

figürlerle etkisi test edildi. Son olarak bu bulgular içinde anlaşılamayan bazı noktalar hakkında daha derin bir bilgiye sahip 

olabilmek için bazı yöneticilerle görüşmeler yapıldı.  

Analizlerimiz sonucunda test edilen on faktörün toplamda iş stratejileri ve bilişim uyumuna etkisinin yüksek olduğu 

(r=.723) saptandı. Özellikle şu üç faktörün ise yüksek olumlu etkisi olduğunu fark edildi: üst yönetimin BT’ye destek 

olmaları/arka çıkmaları, bilişim sisteminin stratejik kullanımında kararlılık, bilişim ve iş planlamalarının bütünleşmesi, BT 

yöneticilerinin iş dünyasından haberdar olmaları  
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ORGANIZATIONAL FACTORS REQUIRED FOR IT AND BUSINESS STRATEGIES 

ALIGNMENT 

 

Abstract  

 
This study examines the antecedent factors of IT and business strategies alignment particularly for the Turkish 

context. We derived the factors that were shown to contribute to business-IT alignment in the literature. We distributed a survey 

and acquired the perspectives of 71 executives from middle to large sized firms registered to Ankara Chamber of Commerce 

(ATO) on those factors. Then we double checked the effectiveness of these factors with actual measures by correlating their 

perceived success in these factors with their IT alignment level. Lastly we conducted interviews to have a deeper insight about 

some intricate points in our findings. 

We found out that our ten factors collectively have a high correlation (r=.723) with the Business-IT alignment score. 

Three factors appeared to be strongly effective in attaining Business-IT alignment: executive support for IT, commitment to 

strategic use of IT and business-IT planning integration, IT understand business. 
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